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Vogelhuisje. — In ons klein stadstuintje alhier (circa 7 x 7 Ma. groot) plaatsten wij in 
het midden een vogelhuisje (voederbak) hoog circa IJ^ M. Ofschoon er vrij veel vogels in 
onzen tuin komen, (veel musschen, lysters en in mindere mate merels, kwikstaart en rood
borstje) waagden zij zich de eerste maanden niet op het huisje om aldaar voedsel weg te 
halen. Langzamerhand overwonnen zij hun schroom en kregen den loop er heen, totdat ik 
de vorige week het huisje en de omringende planten behing met mooie roode lijsterbessen. 
Plotseling waagde zich geen vogel meer in den tuin en nadat heden de bessen uit den tuin 
verwijderd werden, sprongen onmiddellijk weer musschen op het huisje om de kaaskorstjes (die 
nog buiten de distributie vallen) weg te halen. Kunt u hiervoor een aannemelijke reden op
geven. Lt/stcrbessen zou men zoo zeggen, schrikken de lijsters toch niet af? 

In het voederhuisje wagen de vogels zich zoo goed als nooit; het doet hun te veel aan 
een kooi denken, zij springen wel op het dak. 

'sGravenhage. F. VAN DEN STEEN VAN OMMEREN. 

Pufflnus? — De heer Dr. W. G. N. van der Sleen publiceert in de vorige aflevering de 
waarneming van een Noorschen Pijlstormvogel op 19 Sept. '17 aan het strand achter Castricum. 
Laat de kennis van den waarnemer toe, dat hij, doelend op zoo'n zeldzaamheid, van een 
langsvliegenden vogel schrijft: »£V is geen twijfel mogelijk •?« Zou er niet een jager in het spel 
kunnen zijn geweest? 

Noordwijk-l>innen. J. VEERMAN. 

„Stratlobotanlk". — Onder dezen titel ontvingen wij een afdruk van een artikel van 
Dr. A. Thellung waarin deze een overzicht geeft van den invloed van den oorlog op de 
vegetatie. Behalve de totale vernietiging van kultuurland, hel vernielen van bosschen door 
geschutvuur, wordt ook beschreven hoe de giftige gassen der bommen een doodelijke uit
werking hebben op Picia exeelsa. Verder komen ter sprake de flora's der loopgraven, der 
ijzerdraadversperringen, der proviand-transporten, de «mobilisatieflora'so etc. Als voorbeeld 
moge dienen het optreden in Marseille van Engelsch-Indische adventiva zooals Andropogon 
caricosus, Themeda quadrivalvis, Dinebra retroflera en Myriaclis pavoisica, als gevolg van het 
kampeeren der Indische troepen in het Park Borily, Tevens bevat het een opwekking om 
overal te letten op de gevolgen, die oorlog en mobilisatie op het plantenkleed uitoefenen. 

J. en W. 

Abutllon avlcennae Gaertn. — Naar aanleiding van de opmerking van den heer Th. Collol 
d'Escury in het vorige nummer van D. L. N. diene het volgende: 

Abutilon avicennac vonden wij reeds 19 Aug. 1913 bij een oliefabriek te Wormerveer. 
Zij werd opgenomen in de lijst van «Nieuwe plantensoorten» in 1913 in D. f.. N. door den 
heer H. Heukels. In de beide laatste drukken van Heukel's flora komt ze dan ook reeds voor. 
Sedert vonden wij ze elk jaar te Wormerveer in meerdere exemplaren. Behalve aan ver
schillende particuliere herbaria is ze afgestaan aan het Rijksherbarium en aan het Herbarium 
van de Ned- Bot. Vereeniging, beide laatste in 1913. In 1914 zond de heer Kloos de plant in 
Ier teekening voor de Flora Balava en toonde ze op de vergadering van de Ned. Bot. Ver. 
op 29 Dec. 1913 (zie Ned. Kruidk. Archief 1913, pag. 58). 

De Schiedamsche plant is dus ten onrechte als een «nieuwe» adventiefsoort beschouwd. 
KLOOS en JANSEN. 

Notenkrakers. — Wij ontvingen begin dezer maand ter opzetting een dunsnavelige 
Notenkraker welke alhier in het bosch op het «Hoogt van 't Kruis» was geschoten door den 
heer Vierkens. Den 13den October werd andermaal een Notenkraker geschoten door den heer 
F. Baron Sloet tot Everlo aan de Zuiderzee bij Huizen; de eerste kreeg de R.-K. school 
St. Aloisius en de 2de het Nat. Hist. Museum «Natura Docet» te Denekamp ten geschenke. 

Gaarne houden wij ons vriendelijk aanbevolen voor een voorwerp van deze soort vogel 
voor onze collectie. Onze inrichting is voor belangstellenden gratis te bezichtigen. 

Wie kan ons helpen aan een paar mannetjes en wijfjes Korhoen, doode exemplaren, 
geschikt om op te zetten. Wij wenschen in navolging van Denekamp ook hier in Hilversum 
ten dienste der ornithologie en studie belanghebbenden tegemoet te komen, door onze collectie 
opgezette vogels on zoogdieren belangloos ter bezichtiging te stellen, en vragen daarvoor 
medewerking van allen die ons in ons pogen wenschen behulpzaam te zijn, door 
schenking van boek- en plaatwerken, tijdschriften handelende over plant- en dierkunde, 
opgezette of doode vogels en dieren, vlinders, torren, slangen enz. enz. toe te zenden; elke 
zending, hoe gering ook, zal dankbaar aanvaard worden, laat dus een ieder eens nazien wat, 
hij voor algemeenen nutte te missen heeft. 

Hilversum, 3e Üosterparkstraat 38. S. H. JAKMA & ZN. 


