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De trek der Vlaamsche gaaien. — In het eerst viel de aanwezigheid van veel Vlaamsche 
Gaaien hier niel bijzonder in hel oog, omdat, wij den heelen zomer aan hen gewend waren, 
daar zij in grooter aantal dan ooit hier hebben gebroed. Gedurende de maanden Augustus 
en September nam ik telkens partijtjes van vier of vijf waar, met elkander aan het spelen 
naar der gaaien aard en die hield ik dan voor broedsels uil de buurt zelf. Ik geloof wel, dat 
ik hel daarmee aan 't rechte eind had. In October echter, vooral tegen het laatst van de 
maand en in 't bijzonder in de dagen van de eerste nachtvorsten (14—17 October) nam bet 
aantal slerk toe en bleken de vogels zeer weing schuw le zijn. Dal waren de nieuwe gasten, 
die de laatste eikels van de boomen kwamen plukken. In het duin trokken ze bij troepjes 
van vijf lol wel dertig sinks van boschje lot boschje, bet meest 's morgens tusschen zevenen 
en negenen. In den voormiddag omstreeks elf uur hielden ze rust en ik heb ze wel vlak bij 
mij in de populieren zien zitten, vier bij elkaar terwijl ik verscholen zat in een grove den, 
die onder invloed van den zeewind zijn lakken in hel breede vlak langs den grond heeft 
uitgespreid. Nu, C November, wordt nog allerwegen hier hun gekrijsch gehoord 't zal mij 
benieuwen, of er een parlij blijft overwinteren. J A C P. TH. 

De kleine Trompetter. — Misschien interesseert het de lezers, dat op hel Zoölogisch 
Laboratorium te Groningen een exemplaar van Cygnus Bewicki is aangekomen. Hoewel de 
soorl zeker wel niet buitengewoon zeldzaam is, deel ik het loch mode, ook omdat hot nog 
zoo vroeg in het jaar is (geschoten ± 11 Ocl. le Westpolder N.-Groningen). Het is naar mij 
toeschijnt een nog jong exemplaar; de scherpe grens tusschen hel geel en hel zwart van de 
bek is er nl. niel, wel liggen echter de neusgaten geheel in hel zwart; ook is de kleur niel 
erg mooi wil; lengte is 120 cM. Daar nog geen sectie heeft plaats gehad, kan ik niet zeggen 
of hel een £ of een $ is. In de streken waar ik hel best thuis ben (Noordlaren, op en om 
het Zuidlaardermeer) komt vrij veel Cygnus cygnus voor, deze heeft dan ook alleen een 
volksnaam (Hoelzwaan); hier is mij geen opgave van C. Bewicki bekend. 

Groningen. B. HAVINGA. 

Zuid-Limburg. — Het «Maandblad van hel Natuurhistorisch GenoolschapB in Limburg 
bevat in zijn September-October nummer weer belangrijke mededeelingen. De heer De Wever 
meldt dat de Karwijsolie (Selinum carvifolia L.) in groote menigte voorkomt in de Maasvallei 
bij Hunde. Deze zeldzame umbellil'eer is in Noord-Nodorland slechts enkele malen gevonden, 
terwijl de van vroeger bekende groeiplaatsen in Zuid-Limburg voor een groot deel door 
ontginning van karakter zijn veranderd. De heer De Wever verwacht echter, dat de plant, 
wanneer er op gelet wordt, ook wel op andere plaatsen in het Maasdal gevonden zal worden. 
Jos Cremors heeft in het Natuurhislorisch Museum der paters Benedictijnen le Merkelljeek 
op alcohol een exemplaar aangelrolTen van de zeldzame Groote Hoefljzerneus-vleermuis en 
wijst er nog eens op, dat dit dier zelfs in Zuid-Limburg zeer zeldzaam voorkomt, in tegen
stelling mei de Kleine Hoofljzerneus, die dikwijls genoeg wordt gezien. Dan vertelt De Wever 
weer zeer smakelijk van de Tros-walnool, Köbbelnool of Trommelnool, die bij QeuUe groeit 
en even dikke en lekkere vruchten [draagt als onze gewone walnoot, maar dan in trossen 
van lol 22 stuks loe. De boom is een zaailing en dertig jaar oud. Ik moei zien, dal ik daar 
ook zaden van krijg. Ten slotte komt nog de mededeeling, dal het Gemeentebestuur van 
Maastricht spoed zal maken met de uitbreidings- en herstellingswerken aan hel Museumgelxinw 
dal de Gemeente Ier beschikking heeft gesteld aan hel Genoolachap. Hulde aan hel gcmeenle-
bestunr en hulde ook aan hol kranige Genootschap! JAC. P. TH. 

G E V R A A G D : 
Wie kan mij helpen aan 4 Verkade plaatjes van hel «Ziiiderzeo-albunu, nl. No. 4, 29, 70 

en 102. Adres; Mej. C. van Uoek, Van Stolkweg 21, Den Haag. 

De Verkade albums «Winter» en «Bonte Wei.e Aanbiedingen aan N. Schöyer, Cand.-arls, 
Van Ostadeslraal 490 n, Amsterdam. 

AANGEBODEN: 
Tegen billijke vergoeding aangeboden een collectie lanlaarnplaatjes naar oorspronkelijke 

clichó's van op Schouwen broedende vogels: meeuwen, sterns, moeras- en weidevogels, 
boschvogels e. m. a. Formaat 8,3 x 8,3 cM. Goed gemonteerd en voorzien van naamstrook. 
Adres: J. Vijverberg, Noordgouwe. 

Te koop aangeb. de jaarg. XIX en XX van ü L. N. Zoo goed als nieuw. Pr^s ƒ 1.50 per 
jaargang. Porto voor koopers. Adres: B. W. lesberts. Van Hogendorpstraal 73H, Amsterdam. 


