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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Witte Zwaluw. — Door dezen bericht ik u, dal hier bij de sluis onder deze gemeente 

aan den Dollardtdijk een wille zwaluw is uitgebroed. Hel dier is geheel wit, een klein weinig 
geel voor de borst. Voor zoover ik kon zien zijn de oogen zwart. 

Fimterwolde. G. TIDDEÜS. 

De Middelste Zaagbek op de Noordwestplaat. — De heer Toxopeus berichtte nog nader, dat 
de middelste Zager succes gehad heeft mpt zijn broeden. Een schierei, een paar doppen en 
wal dons van het nest zijn opgezonden naar hel Rijks Museum te Leiden en zullen daar 
voorlaan getuigen van de eerste welgelukle poging tol broeden van dezen mooien en 
interessanten vogel. Wij hopen van harte, dat bij voortgezette bescherming, deze Noord
westplaat eenmaal een groote troop zaagbekken mogen herbergen. Misschien zou men met 
de beschermiug van de Boschplaal, Simongzand en de Engelschmansplaal ook succes kunnen 
hebben. Allemaal van die kleine Wadden-eilandjes! 

JAC. P. TH. 

Oeverzwaluwen. — Te Markelo is aan den heuvel, even ten Z. van het dorp, in een 
leemkuil een kleine kolonie van oeverzwaluwen. Vreemdelingen en inwoners, voorzichtig! 

's-Gravenhnge. Mr. J. SLAGÏER. 

Uit ons krijtland. — Wie, aan de hand van Heimans' «Uil ons Krijtlando, Epen (Z.-Limburg) 
en omgeving wil bestudeeren, zij er op Ijedacht, dal de holle weg, bekend als 3de Geulweg 
met zijn carboon-dagzoom, niet meer als zoodanig bestaat. De weg werd opgehoogd, zoodat 
ook de bermen verdwenen, en ligt nu boven de omgeving. De Syler-beek stroomt nu, zeer 
prozaïsch, door een steenen duiker onder den weg door. Een zeer duidelijke dagzoom van 
hel carboon is te zien, als men van den derden Geulwog de Syler-beek stroomopwaarts volgt 
lot in de weide van de Scheferboerderij. Daar vloeit de l)eek met kleine valletjes over een 
paar carboon-drempels, terwijl de steile rechter-oever uit een duidelijke carboon-wand bestaai. 
De plek slaat niet op Heimans' kaart. 

'a-Gravenhage. Mr. J. SLAGTER. 

De Reptleliën van Nederland. — Naar aanleiding van hel opstel »de Repliliën van Nederland« 
van den Heer G. Willemse, te Pannerden, voorkomende in de fi. L. N. van Augustus 19115, 
meld ik, dat als vindplaats van Hazelwormen, Anguis fragilis L., het Ulvenhoutsche bosch 
bij Breda kan genoemd worden, waarin ik die diertjes meermalen aantrof. 

Drethi. i. G. W. DE WITT HAMER. 

Kruutmoes. — In uw artikeltje over »Kriegsgem(lse« onder «Vragen en Korte Mededeelingen», 
V. L. N. i Aug. 1910, vraagt u of er tegenwoordig in ons land nog veel Dkruulmoes» wordt 
gemaakt, en of men er zevenblad in doet. 

Wat Apeldoorn betreft kan ik u mededeelen, dal «kruutmoesa, zooals 't hier on in Zwolle 
ook genoemd wordt, een nog zeer in den smaak vallende voorjaarskost is. De groenten 
die men er in doel, loopen wel een beetje uiteen. In een van hier afkomstig recept, dal wij 
eenigen lijd geleden kregen, komen «hanepooten», de door u bedoelde plant, wél voor; vraagt 
men den groentenlioer om kruutmoesgroenten, dan zijn ze er niet altijd in. 'k Geloof dat dit 
van den lijd van 't jaar afhangt. In 't vroege voorjaar zijn er o.a. jonge blaadjes van zwarte 
bessen in, later niet meer (als die hun geur verloren hebben); van hanepooten en brandnetels 
neemt men voor zoover ik weet ook alleen maar de jonge uilspruilsels in de lente. 

In mijn kinderjaren (een vijftig jaar geleden) at. men in Zwolle kruutmoes alléén in 't 
vroege voorjaar. Hier wordt het nog veel later in den tijd gegeten. 

Aiirhlimnt. EL A. SCHOONHOVEN. 

Ooievaarsnest. — Op een ooievaarsnest ten mijnent zijn vijf jongen. Wellichl interesseert 
het de lezers dit eens te welen, want dit groote aantal is, meen ik, wel een bizonderheid. 
Ze zijn allen welvarend en een vliegt reeds uil. 

miedreehi L. VOLKER AZ. 
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