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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 

f W. F. A. P O T H A S T . 

Den 2den October j.l. overleed na een korte ziekte de heer W. F. A. Pothast, 
dien onze lezers hebben leeren waardeeren als een bekwaam en nauwgezet 
teekenaar. Reeds in de eerste jaargangen van ons tijdschrift gaf hij mooie, 
vaste penteekeningen van bloemen en planten en ook de mooie insectenplaten 
in het Wandelboekje zijn werk uit zijn jeugd. In den laatsten tijd hield hij zich 
weer druk bezig met het teekenen van vlinders, waarvoor hij een groote voor
keur had en hij koesterde plannen voor de uitgave van een mooi vlinderboek. 
Het is zeer te betreuren, dat wij dezen goeden natuurvriend en vaardigen teeke
naar nu moeten missen. JAC. P. THIJSSE. 

Zwarte Specht. — Hierbij borichtenwij, dat ons hot buitenkansje te beurt gevallen is, 
Dinsdagmiddag om een uur of half twee in de Schoveningscho boschjes zeer duidelijk 'J 
zwarte spechten gezien Ie beblien. Een had oen totaal roode koj), de andere slechts hel 
achterste gedeelte, waaruit wij opmaken, dat het mannetje en wijl'je geweest zijn. Wij zijn 
na dien tijd niet meer in de boschjes geweest daar wij geen tijd hadden. In 't vervolg 
zullen wij goed opletten of wij ze soms weer zien. Wij zagen de dieren in een niet al te 
hoogen boom, later vlogen zij in een hoogen beuk met golvende vlucht Meteen willen wij 
dan berichten, dat wij dit jaar verschillende keeren in de boschjes de kleine bonte specht 
hebben gezien o. a, '2S Juli en 8 Augustus (een paartje) waarschiinlijk beblien zij er ook gebroed. 

's-Grauenkage. J. CLEYNDERT. 

Zwarte Specht. — Den 23sten Augustus van dit jaar heb ik dicht bij mijn buis voor 't 
eerst van mijn leven een Zwarte Specht waargenomen. De vogel vloog van 't eene dennen
bosch, den grint weg over, naar 't andere. Ik zag 't heest slechts even, doch lang genoeg om 
te kunnen constateeren dat 't een wmtie was; hij vloog zeer dicht langs mij heen, 

Ik vind 't een verbazend aardige waarneming, te meer, daar zooals u weel, zwarte 
spechten broedende zijn waargenomen en nitgevlojjen op 'l landgoed Hechtcren (gemeente 
Ualfsen), ongeveer 3 uur afstand van hier. 't is natuurlijk niet onmogelijk, dat ze hier ook 
gebroed hebben, maar ik weet 't niet zeker. Zoo niet, dan schijnen deze precieuse vogels 
zich te verspreiden. 

Avchem fAint-OmmenJ. V. TH. VAN DER WIJCK. 

CORRESPONDENTIE. 
(;. Ti., te Z. Korte mededeelingen in /)(• Levende Nutinir kunnen onderleekend worden 

met initialen alleen, mits naam en adres van den inzender bij de redactie bekend zijn. Er 
beslaat wel een werk over de zoogdieren van Nederland, n.1. Schlegftl's Zoogdieren van 
Nederland, maar dat is verouderd en alleen antiquarisch verkrijgbaar. Ken zeer goed ovor-
ziclil vindt u echter in de Landbóuwdierkunde van prof. Itilzema Hos, doch ook daarin 
ontbreken de nieuwste vondsten. Wal betreft het voorkomen in ons land van boommarters, 
dassen en vossen, daarvan kunt u wel eens iels gewaar worden in Dr Sidcrlmiilsche Jager, 
waarin nog al getrouw liericht wordt, wanneer die dieren ^vvan^fii ol' gtnlood zijn. Il< heb 
eens een jaargang van dat. blad doorgewerkt en daaruit bleek mij dat vossen en dassen in 
ons land nog verre van zeldzaam zijn. Hoommarters zijn zeldzamer; wij hadden er in hot 
vorig jaar een op Ilagcnau. T, 

G. K., te A. Niet alleen vliegonvangertjes, maar soms zelfs meezen bouwen wel eens oen 
nieuw nestje in een verlaten lijsternest Heide soorten van beerrupsen verpoppen zich in 
gevangenschap nog wel in October, maar dat 't in de vrije natuur zou gebeuren heb ik nog 
nooit waargenomen. Wie wel? T. 

P. S., (e W, Uw plantje was inderdaad Galinsoga parvillora. Deze composiet verspreidt 
zich al meer en meer. Of zij al eerder in Wageningen is waargenomen weet ik niet, maar het 
zou mij niet verwonderen. T. 


