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Groote Lijster. - Vanaf 10 April j . 1. neem ik dagelijks een grooto lijster waar die zijn 
nest heeft tusschen twee kruisende takken, horizontaal van een stil pad groeiend, op een 
hoogte van 2 ^ a 3 M. Wanneer ik onder hel nest doorloop, komt hel dier mij woest krijschend 
tegemoet; het, nadert mij, recht op mijn gelaal afvliegend, lot op ongeveer 1 M. Het dier 
doet hel op een zoo woeste wijze, dat ' bet personen deed afschrikken dal pad te blijven 
volgen. Na het tegenin vliegen gaal het krijschend op een tak zitten, licht met de vleugels 
klapperend, een schril geluid latende hooren. Hij is bijzonder flink gebouwd en de veeren 
zeer licht van kleur. Hij verdedigde met goed gevolg zijn jongen eenmaal tegen een Vlaamsche 
gaai en daarna togen een sperwer. Bijzonder waakzaam voor zijn jongen als hij was, kon 
ik zelden hel nest naderen zonder door dezen vogel te worden aangevlogen. Het wijfje 
zag ik een enkele maal, hel is veel kleiner en blijft meer achteraf. 11 Mei zag ik nog een 
jong rechtop in hel nest zitten, zich drukkende toen het mij zag en den 12den Mei zijn 
de drie jongen uitgevlogen. 

Den llitafl. P . J. VAN lERSEL. 

Pulmonaria officinalis. — Dezer dagen vond ik Ie Nisse (Z.-Beveland) Pulmonaria offlciifalis. 
Daar het hier geen boschrijke streek is, kwam mij dezen vondst tamelijk zeldzaam voor. 

Goes. J-, VERMEULEN. 

Limburgsche Vereeniging tot bescherming van Dieren. — Het liestuur van de Limburgsche 
Vereeniging tot bescherming van dieren, gevestigd te Maastricht, neemt bij dezen de vrijheid 
zich lot u te wenden met het vriendelijk verzoek, vooral met het oog op den komenden 
broedlijd, de in uwe Gemeenten of in uw dienslkring bevoegde ambtenaren en beambten, 
belast met hel toezicht op de naleving der vogelwel, te verzoeken hun bijzondere aandacht te 
schenken aan de bepalingen dier Wel, mol name die, betreffende het vangen van vogels mei 
netten, lijmstokken, knippen, strikken, het uithalen van nesten en hel versloren van broedende 
vogels. Uwe medewerking in dezen zal door ons op zeer hoogen prijs worden gesteld. Wij 
nemen levens deze gelegenheid te baat u beleefd te verzoeken, bedoelde ambtenaren en 
lieainbten in kennis Ie stellen met de bepaling on/er vereeniLiing, dal voor elke bekeuring 
betreffende dierenmishandeling, overtreding vogel wot of dergelijke een vastgestelde premie 
wordt uitgekeerd van 7") centen. 

De belanghebbende heeft zich daartoe slechts schriftelijk te wenden tol ons Bestuur onder 
opgave van naam, woonplaats enz. van den geverbaliseerde, datum der overtreding, datum 
van hel vonnis, eu waartoe veroordeeld. 

liet liestuur i'durnoemd: 
Maastricht. .1. NIIYTS, Voortüter, 

C. SCHRASSERT-IIERT, Secretaris. • 

Salamanders. — Ik heb in een vijvertje bij l'bhergon te samen alpen-salamanders (Molge 
alpcstris), groote watersalamanders (Molge crislata) en kleine watersalamanders (Molge laeniata 
gevangen. 

I bbergen. HANS TESCH. 

Zeldzame planten. — Wanneer een der lezers in de Haarlemscho duinen exemplaren van 
de Vliogcnorchis (Ophrys museifera) mocht vinden, dan wordt hij beleefd verzocht de planten 
met rust te laten en alvorens waarde aan zijn vondst te hechten inlichtingen in te winnen 
bij ondergeteekende. G. SIPKES, 

llnitrlem. ' Bakonessergracht 03. 

Zwemmende Grutto's. — 4 April zag ik ongeveer vijftig grutto's midden in het meer 
/wemmen, hoeft n dat wel eens gezien'? 

GóHcMiteoog. A. Kos. 

Azolla. — Azolla groeit in de gemeente Oosldongeradeel en enkele slooten dicht bij de 
Lanwerzee, 

ApeMoom, K. MIJLSTRA. 

A A N G E B O D E N : 
Wegens overcompleelheid voor de helft der oorspronkelijke prijzen: British Birds, geillus-

Ireenl ornitliologiseli inaandblad, jaargang 1909/10, (oorspronkelijke prijs ƒ7.20). 
Lives oi the Hunted, bij Kniest Beton Thompson (de origineele Amerikaansohe uitgave, 

zéér rijk geillustreed, in prachlband, nog niet opengesneden) oorspr, prijs ƒ 4.20. 
Eventueel ook in ruil voor boeken op ornilhologiscli gebied, 
Wageningen A. H. WIC.MAN. 


