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Notenkraker bij Breda. — Even wilde ik U mededeelen, dat ik op 15 Oct., terugkomende 
van de schietbanen in het Mastboseh, een nolenkraker heb waargenomen. Het beest was op
merkelijk mak, zoodat wij het tol 10 M. konden naderen. 

Breda. J. A. TOOSE. 

Strenge Winter. — Naar aanleiding van de korte mededeeling in ad. 5 van B. L. JV. 
omtrent het zoo sterk geslonken aantal wespen en hommels in de buurt van Bloemendaal, 
kan ik u als mijn bevinding schrijven, dat er hier in Leiden ook veel minder wespen zijn, 
terwijl de hommels op den aardhommel na verdwenen zijn, maar dozen trof ik niel minder dan 
anders. Een dag bij Jan Verweij in Noordwijk zijnde (21 Aug.) zag en ving ik daar de eerste 
Gele moshommel van 't jaar. In Noordwijk schenen de hommels niel geleden te hebben. J. V. 
vond tenminste aldaar door klauwieren opgepikt: veel Aardhommels, vrij veel Steenhommels, 
een paar Tiiinhommols, een bruine Moshommel en een Witte Koekoekshommel. Ja, één klauwier 
had op één dag 25 hommels opgeprikl. Verder schijnen er veel kikvorschon doodgevroren te 
zijn. Ik zou zeggen, dat hun aantal hier sterk achteruit is gegaan. 

Minnaar. L. v. 'T SANT. 

0.-1. kers. — In D. L. \ . werd gevraagd naar de cultuur van O.-l. kers enz. Deze wordt 
in 't groot gekweekt langs de dninstreek van Castricum lol Sehoorl, soms ook noordelijker, 
ook in andere deelen van hel noorden van Noord-Holland. Een prachtig gezicht levert zoo'n 
veld op. Volgens de firma Sluis en Groot,den belangrijksten opkooper van hel zaad, wordt dil 
alleen weder verkocht als zaaizaad, nooit wordt er olie uil geperst, al meent genoemde firma 
wel dat er een weinig olie in zal zitten. 

Haarlem. G. SIPKES. 

Kraanvogels. — Een der lezers interesseert zich, meen ik, voor kraanvogels. Tenminste 
hij deed zulks verleden jaar. Op 18 Oct. zag ik weder een groote vlucht, trekkende van Oost 
naar West, onder Schaarsbergen bij Arnhem. 

Heuven. J. G. WURFHAIN. 

AANGEBODEN: 
Jaargang 15 en 16 van Hr Lemide NcUuufi gebonden, keurig nette exemplaren, per 

stuk f3 en K. v. Marilaun, «Het beven der Planten"', 4 deelen in praclilband,/" 5. Porto voor 
koopers. Adres: Jo. H. de Vries, Kinkerstraat 12c, Amsterdam. 

Tegen billijke vergoeding aangeboden Lanlaarnplaaljes van op Schouwen broedende vogels. 
(Zee-, Duin-, Moeras-, Weide-, Bosch- en Zangvogels, benevens vogels op winlervoer). Ook 
l.inlaarnplaatjes van karakteristieke in 't wild groeiende planten (Doornappel, Egelskop, 
Kaanlebol, llop. Haagwinde, Kruisdistel, Blauwe Zeedistel, Tamme Kastanje). Formaat der 
plaatjes — goed gemonteerd en voorzien van naamstrook — 8,3 x 8,3 cM, — Adres: J. 
Vijverberg, Noordgouwe, Eil. Schouwen. 

«Hel Leven der Planton», door A. Kerner von Marilaun, 4 deelen. goh., splinternieuw, 
voor ƒ 7.50. Porto voor koopers. Adres: D. van der Poort, Banierstraat 21a, Rotterdam. 

GEVRAAGD: 
Jaarbericht No. 5, van de «Club van Nederlandsche Vogelkundigen». Aanbiedingen met 

prijsopgaaf aan G. Rooseboom, Zwolle, Prins llendrikstraal. 

Wie wil aan een Belgisch geïnterneerde een jaargang van /)<• Léneniie Mituur (ohvérsohlllig 
welk jaar) al'staan. Verzoeke zoo spoedig mogelijk prijsopgaaf aan S. li. Schaalsma, Zeeweg 48, 
Beverwijk. 

CORRESPONDENTIE. 
//. Ie II. Over de mooie golven in de kronen der boomen langs landwegen heeft in een 

der vroegere, jaargangen de heer W. W, Schippers een leerzaam artikel geschCeveit. Hij kwam 
tol de conclusie, dat de oorzaak van het zoo schilderachtige verschijnsel gezocht moet worden 
in do omstandigheid, dal de bermsloolen langs de wegen de ontwikkeling van het wortel-
sl.elsel belemmeren, zoodat de boomen, die bij de dammen voor ingangen van boerderijen of 
landerijen staan, in gunstiger conditie verkeeren, temeer daar zij daar ook nog kans hebben op 
extra-voedings- stoffen. Men ziel de golflijn dan ook vo.oral langs bewoonde wegen en niet langs 
wegen die uren ver over heiden gaan, zooals de weg van Voorthuizen naar Milligen. T. 


