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Galinsoga parviflora. Bussum (Si.), Ooische waard, Weurt (Ke. en R.), Soest (1917, 
J. Koornneef), Soestdijk (St.), den Dolder (J. D. Dorgelo). 

Hemizonia pungens. Weert (N. K. A. 1 9 ^ p. 99. Ver Straeten). 
Calliopsis tinctoria. Weert (KL). 
Matricaria discoidea. Utrecht, den Haag (St.). 
Chrysanthemum Leucanthemum var. discoideum. Vaals (H. Kemp). 

„ macrophyllum. Verwilderd. Hulsberg, Wijnandsrade, Kerkrade (de W.). 
„ vulgar e met petroleumgeur. Spanbeek (de W.). 

Lappa minor fl. alb. Ter Apel (Un. 1920). v 

Centaurea Scabiosa albiflora. Eis-Wittem (de W.). 
„ melitensis var. Apula. Deventer (KL). 

Lactuca saligna. Ooische waard, Weurt (Ke. en R.). 
„ Scariola. Weurtsche waard en ruigte aan den Weurtschen weg (Ke. en R.), 

Nijmegen (Ooi) (F. W. Went). 
Sonchus arvensis uliginosus. Bergen-Egmond (Kl.) (in de zeeduinen algemeen). 
Crepis setosa. Deventer (KL). 

„ taraxacifólia. Zwijndrecht (KL). 
Hieracium aurantiacum. Aan spoorbaan Leeuwarden-Tj iet jerk (A. S. C. Schweers). 

H. HEUKELS. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Raadselachtige Rlnger. — Gedurende de laatste maanden werden door mij vele kleine 

zangvogels gevangen en na geringd te zijn, direct in vrijheid gesteld. (Ringproeven voor 
's Rijks Museum te Leiden). 

Onder deze vogels waren verscheidene koolmeezen en daaronder bevonden zich exem -
plaren reeds voorzien van een nummer (o.a. No. 3—6—n—17—23) zonder verdere aan-
duiding van herkomst. 

D J constructie en het aanleggen der ringen lieten meerendeels te wenschen over, en 
het ware zaak om den onbekenden ringer daar opmerkzaam op te maken. 

Reden, waarom ik hierbij uwe tusschenkomst inroep om bijv. in de ,,vragenrubriek" 
de onbekende ringer in de gelegenheid te stellen zich bij U bekend te maken, opdat hij 
bovendien daardoor in de gelegenheid komt, om de tijdelijke verblijfplaats van zijn ge
ringde exemplaren te weten te komen. Dat zal hem, dunkt mij, toch boven alles interes
seeren. 

's-Gravenhage, 257 Bezuidenhout. W. A. M. JANSSEN. 

Merelonderzoek In 1921. — Op dezelfde wijze als in '20 vraagt ondergetekende ook 
in '21 medewerking voor bovengenoemd onderzoek. De grens voor de huis-merels wordt 
echter tot 70 M. (= 100 pas) van onze woningen uitgezet. 

Bovendien vraagt hi j—ter vergelijking — opgaven omtrent dezelfde verschijnselen 
bij Zanglijster en Vink. Ook deze dus te onderscheiden in bewoners van buiten- en 
huisdomicilies. 

Van belang schijnt nu vooral het aantal eieren van het volle legsel. 
Het opzenden van dode vogels met opgave van hun vermoedelik domicilie is aan te 

bevelen. Bovendien opgave van mogelike kleurafwij kingen. 
G. NOLDA. 

Dit onderzoek wordt mot dat van den heer TOLLENAAR gecombineerd. Opzending van 
waarnemingen kan aan beide adressen geschieden. Aldaar zijn ook nadere inlichtingen 
te verkrijgen 

• 


