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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Adres-rectificatie. — In D. L. JV., afl. 13, blz. 250, staat mijn adres verkeerd, 't Moei zijn 

Mil. C. Sipkes, Deserve 24ste Rog. int'. Ille Bal. 3o Cie., Veldleger. Troepen in Zeeland. 

Prijsvraag. — Door de Algemeene Vergadering van do Nederlandsche Maatschappij Ier 
bevordering der Pharmacie is besloten de volgende prijsvraag uit Ie schrijven: 

De Maatschappij verlangt eene populair-wetenschappelijke monographie van een of meer 
hier te lande gekweekte of Ie kweekon geneeskruiden. 

Voor bekroning van ingekomen antwoorden wordt een bedrag van/"200.—ter beschikking 
van het Hoofdbestuur gesteld, waarbij dit de bevoegdheid heeft, zilveren en bronzen medailles 
en eervolle vermeldingen Ie vcrleenen. 

De antwoorden, mei de machine, of met eene andere hand als die van den schrijver 
geschreven, moeten vóór 1 Februari 11)18 worden ingezonden aan het secretariaat dor Maat
schappij te Amsterdam. Zij moeten gekenmerkt zijn door een motto en vergezeld zijn van 
een, van helzolfde motto voorzien verzegeld omslag, inhoudende don naam van den schrijver. 

Alle ingezonden antwoorden worden eigendom der Maatschappij, terwijl de schrijvers 
geacht worden hunne auteursrechten aan haar af Ie staan. 

De bekroningen worden toegekend door hel Hoofdbestuur op advies van eene commissie 
van beoordeeling, welker samenstelling later zal worden bekend gemaakt. 

Moerasvaren. — Aan uw mededeeling omtrent sporendragende moerasvarons kan ik toe 
voegen, dal op mijn terrein te Eelderwolde, dat in D. L. N. VI, blz. 277, wordt beschreven, in 
eon braam- en rhamnus-boschje met geoorde wilgen de moerasvaren ieder jaar sporen draagt, 
daarentegen in het kolkje tusschen het riet nooit. Daar schijnt het Ie zonnig Ie wezen. Uw 
Botrychium lunaria, waarmee ik in het voorjaar verrast werd, doet het op een geheel ander 
terrein uitnemend. 

Groningen. Dr. A. VAN VELDHUIZEN. 

De Kraanvogels. — Op den 17den October zijn eon 20-tal kraanvogels en den 27en October 
zeker meer dan 200 stuks over Bheden getrokken in Zuidelijke richting. 

Worth—Rkeden. Mn. J. G. WURFBAIN. 

Galinsoga. — 't Is haast niet de moeite waard, maar naar aanleiding van de opmerking 
betreffende Galinsoga parviflora Ie Wageningen, in 1). L. N. van 16 Oct., kan ik u melden, dat 
ik die plant daar reeds 10 ö, 12 jaar geleden, in menigte op bouwland in den Eng aantrof. 
Ongeveer 1888 verzamelde ik ze bij Hannover. 

Haarlem. J. P. LOTSY. 

Vlaamsche Gaaien. — Tegen mijn verwachting trof ik in de laatste aflevering van D. L. N. 
niets aan over hel reusachtige Vlaamsche Gaaien-aantal, dal vooral in de eerste helft van 
October hierover heen is getrokken. 

1 October viel het me het eerst op. Telkens kwamen er een paar vogels overvliegen, nu 
eens een troep van een dozijn, dan 4 of 6 en 1 achlorblijvor, maar tusschen 4 en 5 uur 
's middags ging het bijna aan een stuk door. Groote troepen heb ik niet gezien. Alle vlogen 
rechl naar de ondergaande zon. Ook Zondag 8 Oct. noteerde ik in mijn dagboek, dal er 
zooveel overtrokken. Toen was hel ook echl trekweer en zag ik ook de eerste trekkende 
goudhaantjes. 9 Oct. meldde het Leuhch Dagblad, dal de gaaien ook in Katwijk niel ongemerkt 
voorbij waren gevlogen. Verder hoorde ik, dat ze ook in Noord wijk in overvloed waren 
gezien. Hol zou me verwonderen, als ze verder in Nederland niel gezien waren. 

Leiden. L. VAN 'T SANT. 

Het overwinteren der Zwaluwen. — Lezers van Gilbert White's «Natural History of Selborne« 
herinneren zich zijn uitvoerige on interessante beschouwingen over het overwinteren van 
zwaluwen. Hij ging zelfs zoover, om te gelooven, dat die dieren een soort van winterslaap 
hielden in den modder net als de kikkers en staafde zijn beweringen met het feit, dat or 
wel midden in den winter zwaluwen werden waargenomen. Dit laatste nu kan zeker waar 

.zijn en in de «Revue frangaise d'Ornithologiea, 7e annéo (1915) wordt ook meegedeeld, dal 
in hot Departement Gard in Zuid-Frankrijk de ooverzwaluwen's winters blijven inde beschutte 
ravijnen, echter geheel en al actief en niet in winterslaap. Het is ook in het geheel niet 
onmogelijk, dal zoo iels zou gebeuren aan de Zuidkust van Engeland of Ierland. 

JAC P. TH. 


