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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

O.-l. Kers. — Naar aanleiding van de vraag hieromtrent, kan ik meedeelen, dat cultuur
iu 't groot, behalve bij Egmond, door mij waargenomen werd tusschen Oud-Loosdrecht en de
mooie Tjoosdrechlsohe heide, precies op de grens van de provinciën Utrecht en Noord-Holland.
D. TOLLENAAR.
%

Van allerlei. — Daar ik eenige, naar mijn meening, nog al belangrijke waarnemingen
gedaan heb, wou ik u deze even berichten. Ten eerste van een blauwen reiger, die voortdurend bij ons langs den slootkant aan 't visschen is. Dal doet hij op do volgende wijze. Daalde kanten vrij hoog zijn en de sloot zeer diep is, gaat hij stil op den kant staan. Wanneer
hij nu een visch voorbij ziel zwemmen, schiet hij als een pijl uit een boog in het water.
Dan gaat hij heelemaal ouder en komt dan eerst een heel eindje verder boven, vliegt dan
er uil naar den kant en peuzelt daar 't vischje op zijn gemak op, nadat hij eerst zich
terdege uitgeschud beeft. Op 't laatst is hij dan echter geheel nat. Hij past dus gewoon de
ijsvogelpolitiek toe. Ten tweede met een groote lijster. Die zit de laatste dagen hier in de
laxusboomen, daar kan hij echter geen oen andere lijster verdragen. Hij vliegt dan voortdurend naar een zelfde rijtje frambozen en vandaar met een ontzettende vaart en oorverdoovend geschetter naar de taxussen, waar hij beweging in ontdekt heeft. Soms heef l hij zoon
vaart, dal hij dwars door den taxusboom heen vliegt en dat valt vast niet mee, want zoo'n
taxus is wel '2 meter in doorsnee en goed dicht. Verder heeft een oom van mij, die een groote
keververzameling heeft, een heel zeldzamen snuitkever gevonden n.1. Tychius Sneiderii.
Hij heeft hem op een composiet gevonden. Volgens het groote keverboek van Dr. Jhr. Evers
is deze soort slechts eenmaal in Nederland gevonden.
's Graven/Knie.

P. VVESTUROEK.

Vorkstaartmeeuw. — Het zal u misschien interesseeren te vernemen, dat ik te Kalwijk-aanZee op het strand den tweeden en vijfden December een jonge Vorkstaartmeeuw heb gezien.
Hij had oen zwarten nek, zeer donkeren snavel, grijzen mantel en de vleugels waren hallgrijs en zwart en nogal lang. De slaarlveeren hadden zwarte punten en de staart was flauw
gevorkt en voor het oog had hij een zwarte vlek.
Noordwijk-aan-Zee.

Ph. H. HARTZ.

Alk en Notenkraker. — Even wilde ik melden, dat ik Maandag 3 Dec. te Woerden een
gevangen kleine Alk zag. Denkelijk is de vogel naar Artis gezonden. Onlangs zijn in Varsseveld
(Achterhoek^ in de bosschen van Tandem op 10 Oct. twee notenkrakers geschoten.
Utrecht.

D. J. H. v. ELDEN J E .

Nog eens Pufflnus. — Als antwoord op de vraag van den heer O. Veerman op blz. 310
v/h vorige nummer, wil ik hem even antwoorden, dat ik nog steeds overtuigd ben een Puffmns
gezien te hebben. Ik keu onze vogels voldoende om mijn „geen twijfel mogelijk" te herhalen.
Wat de philippica van den heer Verwey c. s. betreft, iemand, die niet weel, dat vaak
duizenden meerkoeten voor onze kust liggen, deed beter zich van kritiek op anderen te
onthouden.
Het spijt mij, dal de Redactie mij niet in de gelegenheid stelde, de vorengenoemde
schrijvers in hetzelfde no. te antwoorden. Thans kan de beschikbare ruimte in ons tijdschrift
beter gebruikt worden.
Haarlem,

VAN DER SLEEN.

Piantenlijst. — De heer Sipkes geeft in All. 8 van ons tijdschrift een lijst van planten,
gevonden op Walcheren en in West-Vlaanderen, en daarop komt voor Lycium barbarum. Ik
rnool evenwel twijfelen aan de juistheid daarvan. De gevonden hoksdoom zal wel L. hallmifolium (syn. L. vulgare) zijn, die ook in Brabant en de duinstreken voorkomt. L, barb.
wordt ook wel onder dien naam gekweekt, doch blijkt niet anders dan L. Iialimifolhtm te
zijn. Van deze beslaan twee vormen, nl. die met smalle bladeren en die met broedere,
beide spits toeloopende bladeren.
De eerste vond ik bij Tilburg in boerenheggen, de andere o. a. en in de duinen
bij Velsen. De echte L, barbarum uit het Oosten (Syrië, Mesopotamië en Perzië) afkomstig, is
niet bepaald winterhard.
De heer Sipkes zou mij zeer verplichten, indien hij mij door zijn relaties een paar stekken
van de echte Lycium barbarum kon bezorgen.
Haarlem.

LEONARD A. SPRINGER.

