
222 DE LEVENDE NATUUR. 

Oproep tot verzameling van gegevens over zang, broeden en trekken van vogels. Veel meer 
gegevens gevraagd voor 't tijdvak herfst 1918—voorjaar 1919! — Over de medewerking, welke 
ik dit jaar met h d verzamelen van gegevens over zang en trek der vogels ontving, mag ik 
voor 't eerste jaar vrij tevreden zijn. Do resultaten zijn van groot belang gebleken, maar toch 
bleek ook maar van slechts enkele vogelsoorten een voldoend aantal gegevens voorhanden te 
zijn, om er iets positiefs uit te kunnen concludeeren, zoodat ik dringend verzoek allen, die 
mij gegevens kunnen verstrekken (juist van de gewoonste vogels als kievit, lijsters, rood
borstje, enz. zijn de gegevens door hun groot aantal tengevolge van hun veelvuldig voor
komen van belang), een lijst ter invulling zoo spoedig mogelijk te willen aanvragen. Zij, die 
mij 't vorig jaar hielpen, krijgen vóór 4 October een nieuwe lijst ter invulling. Wie er dAn nog 
geen heeft, verzoek ik beleefd er nogmaals één aan te vragen. 

Inlusschen werk ik de vele ingekomen gegevens 4917/48 uil, waarmee ik wel eerst tegen 
den winter klaar zal zijn. Daarna hoop Ik een en ander te publiceeren. Geen enkele lijst 
bevatte geen gegevens, die niet van eenig belang waren; wel was natuurlijk de ééne beter 
dan de ander (die van den Heer G. A. Brouwer te 's Gravenhage in 't Westen en die van 
den Heer Ad. Oomen te Nijmegen in 't Oosten blonken wel uit door schitterend veel gegevens). 

Voorts wil ik er nog op wijzen, dat ik ieder verzoek vul. ook op den trek van Wilde 
Ganzen te letten en nauwkeurig steeds trekrichting en aantal aan te leekenen. Tevens zal Ik 
van ieder gaarne bijzonderheden bij ontvangen (velen deden dit reeds; aan die allen extra 
dank), wat dikwijls van groot belang bleek. Bovendien zou Ik graag uit alle deelen des lands 
de data van de eerste eieren van Merel en Zanglijster ontvangen, zoowel om de huizen, als uil 
veld en bosch. 

Inlusschen mijn dank aan allen, die dit jaar reeds zoo bereidwillig meehielpen. Op een 
dergelijke wijze, als alle gegevens bij elkaar verzameld en vergeleken kunnen worden, kan 
de wetenschap er bij gebaat zijn, terwijl afzonderlijk de gegevens weinig waarde bezitten. 

Ieder, die eenigszins kan, vrage dus een lijst aan onderstaand adres. 
Wageningen. D. TOLLENAAR. Hoogstraat 86. 

Een Allegaartje. — Op een terrein, in de onmiddellijke nabijheid van hel station Vries-
Zuidlaren, in eigendom aan de Maatschappij der S. S. een uitgegraven zanderij, heb ik in 
den loop van dezen zomer de volgende planten gevonden. Sedert de maatschappij hier afval
producten van een gasfabriek neerwerpt, zijn de meeste der volgende planten te voorschijn 
gekomen: 

Linaria minor, Klein vlasbek; Linaria vulgaris, gele leeuwenbek; Ranunculus lingua, ogelgras; 
Ranunculus flammufa, egelkolen; Nasturtium amphiblum, waterkers; Tussilago farfara, klein 
hoefblad; Thlaspi arvense, boerenken; Matricaria inodora, reuketooze kamille; Matricaria 
chamomllla, echte kamille; Matricaria dlscoidéa, schijf kamille: Anthemls arvensls, wilde 
kamille; Galoopsls letrahlt, hennepnolel; Galeopsis ochroleuca, hennepnetol; Barbaroa vul
garis, Barbarakruid; Bldens triparlllus, tandzaad; Potentllla anserina, zilverschoon; Potentilla 
reptans, vijfvlngerkruld; Slachys paluster, moerasandoorn; Vlcia tdrasperma, i'icrsnfijyt'ici/./.c; 
Vicla hirsula ringdwime; Viela satlva, voederwikke; Galium aparlne, kleefkruid ; Eplloblum 
telragonum, vierk. bast. wederik; Erodlum clcutarlum, reigersbek; Geranium molle, zachte 
oolevaarsliek; Geranium dlssedum, slipblad ooievaarsbek; Scandix peclen veneris, imaWefcerwei; 
Salix aurita, geoorde wilg; Drosera rotundlfolia, zonnedauw; Polystichum erislalum AVmmnr» ,-
Polystlclium spinnlositm, steketvaren; lerermos; veel veenmos met .spomi; Senecio vulgaris, 
krulskruid; Senecio vlscosus, kleverig kruiskruid; Seneclo Jacobéa, Jacobs kruiskruid; Arnica 
montana, wolverlei; Plalanlhora bifolia, welr. orchis; Artemisia absinthium, alsem; Anlhoxan-
Ihnm puelli, slofliakker; Alisma plantage, waterweegbrce; Echlum vulgare, siart(/e)ifc)'i/id;Sper-
gularla rubra, schijnspnrrle;Sporgula arvensls, spurrie ; Sisymbrium Sophia, Sophiekruid; Slsym-
brlnin officinale, Kakel; Erysimum chelranthoïdes, Steenrakel; Erysimum repandum, utfc/espreide 
raket; Oxalls strlcla, klaverzuring; Cenlaurea nigra, zwart knoopkruid; Convolvulus arvensls, 
akkerwindt'; Hypericum perforatum, St. Janskruid; Hypericum pulchrum, fraai hertshooi. 

Verder nog soorten melde, weegbree, distels, melkdistels, papavers, de valeriaan, het 
varkensgras, de hardbloem, hondsdraf, brunel, gevlekte orchis, helmbloem, zwaluwlong. soorten 
zegge, blezen, enz. 

G ziet, de verscheidenheid is zoo groot, dat ik de opmerkzaamheid van de planten-
liefhebbers op dit terrein wou vestigen. 

De cursief gedrukte soorten zijn voor onze streken min of meer zeldzaam. 

Tiuatnioo. / P. v, D. WAL. 


