
282 DE LEVENDE NATUUR. 

Eerste merel nest zonder eieren 22 Maart, 
>i . n met » 29 » 
» zanglijsternest met 4 eieren 29 Maart, Ie ei dus 20 M. Jongen 13 April. 
» heggemuschjesnest zonder eieren 30 Maart. 
" ei in dat nest 7 April. 
» winlerkoningsnest 5 April, 
» boomkruipersnest 25 » 
» ei in dat nest 20 April, 

Hoewel, zooals u ziet, mijn waarnemingen niet van reusachtigen aard zijn, heb ik er toch 
veel plezier van gehad. 

LJIST DER VOGELS, VOORKOMEND OP DEN TUIN. 
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merel, 
zanglijster, 
gr, lijster. 
koperwiek. 
groenvink, 
vink, 
boe re nz wal uw. 
huiszwaluw. 
oeverzwaluw. 
gierzwaluw, 
kauw. 
zwarte kraai. 
bonte kraai. 
roek. 
blauwe reiger, 
rood borst, 
witte kwik, 
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gele kwik (een 
heggemuschje, 
winterkoning, 
koolmees. 
pimpel, 
sijsje. 
waterhoentje. 
slaarlmees. 
goudhaantje, 
ekster. 
woudduif. 
tortel. 
steenuil tja 
oeverpieper (2 
vlaamsche gaa 
spreeuw. 
boomkruiper. 
boomklever, 
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gr, vliegenvanger, 
spotvogel, 
braamsluiper. 
tuinfluiter. 
fluiter. 
fills. 
tjiftjaf, 
zwartkopje, 
gekr, roodstr. 
keep (19 Mei de laatste). 
sperwer (een paar maal). 
wielewaal. 
kneutje. 
groene specht, 
koekoek. 
ijsvogel. 
wilde eend. 

P. W, 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Het Trekstation ..Nuordwijk a/zee", — Wie kan op de volgende vragen antwoord geven. 

lo. Wie hoeft waargenomen dat (trek)vogels bij de Maas, Rijn, of Scheldemond oversteken 
naar Engeland? 2o, In welke richting verlieten zij de kust? .'iö. Langs welken weg kwamen 
de vogels aan de plaatsen waar zij het land verlieten? 4o, Welke soorten deden het? 5o, Is 
de stroom vertrekkers zuidelijk v/d Hoek van Holland even sterk (langs de kust) als Noordelijk 
er van, en is er werkelijk zware trek langs de Zeeuwsche kust? Oo, Welke soorten passeeren 
daar? 7o, Wie heeft waargenomen, dal vogels bij de Wadden oversteken? 8o. In welke 
richting verlieten zij de kust? 90, Langs welken weg kwamen ze aan de punten, waar zij de 
kust verheten en welke waren deze? lOo. Welk deel v/d heele stroom der trekkers trekt 
Zuidwaarts? 1 lo. Wie zendt alle mogelijke gegevens in omtrent vogeltrek hier te lande, plaats, 
tijd, richting, naam, enz? 12o, Wie herkent Anthus Richard], den grooten pieper, of Antbus 
campestris, den duinpieper, zonder vergissen aan hel geluid? Wie Aullnis obscurus (spinoletia 
littoralis), den oeverpieper? Trekstation Noordwijk a/zee. 

Uit Castricum. — In de duinen bij Casiricum wordt lamelijk veel heide gevonden. Alhier 
is al eenige malen een eekhoorntje waargonomeii door ondergeteekende. 

Weel ü misschien ook iemand die ter lezing wil afslaan, >De Haarlemmerhout van 1885 — 
1890,« door L, A, Springer? dit naar aanleiding van de Correspondentie in D, L. N, 

Bakkum, Prov, Ziekenhuis. E- Q. VAN VER VIJGII, 


