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niet beweren. Daar we niet voldoende op de ringmusschen hebben gelet, om er juiste 
conclusies over te kunnen geven, willen we ons voorloopig liever bepalen, om beter dan 
vroeger onze aandacht aan deze interressantc volgelkwestie te besteden. 

Voor de Groningsche Vogelclub: 
Groningen, i3-3- '2i . F . KOSTER. 

Groote Schoonmaak. — Misschien kan den lezers van „De Levende Na tuu r " interes-
sceren een middel, dat ik toepaste om mijne verzameling van opgezette vogels, die gedeelte
lijk door mot aangetast en verder verdacht was, motvrij te maken. De kleinere exemplaren 
werden onder een klok van een luchtpomp geplaatst, die na evacuatie door middel van 
een drieweg-kraan met lichtgas werd gevuld. De exemplaren, welke onder mijn grootste 
klok geen plaats konden vinden, werden groepsgewijze gebracht in een groote tabakszak, 
waarvan het open einde zorgvuldig werd dichtgeplakt met insluiting van een glazen buis. 
Een zak van dik papier bleek voldoende te sluiten om met behulp van een luchtpomp de 
spanning te reduceeren tot 20-30 cM. Met een drieweg-kraan werd dan lichtgas ingelaten 
— de operatie na eenige uren herhaald — in de aldus gevormde, waarschijnlijk tamelijk 
luchtvrije lichtgas atmospheer bleven de vogels dan 24-48 uren opgesloten. De resultaten 
zijn volkomen — de uitvoering goedkoop. 

Hoorn. G. M. DE J O N G H SCHEFFER. 

Merels in den maneschijn. — Hedenavond 6 uur hoorde ik twee merels die bij 340 

Fahrenheit , in den manenschijn, duidelijk met elkaar wedijverend, reeds hun zomerzang 
deden weerklinken. 

Zeist, 20 Februari 1921. Y. H. GATSONIDES. • 

Ringmusch. — Misschien interesseert het U, dat ik voor 't eerst sinds ongeveer ander
half jaar weer ringmusschen bij ons in de buurt heb aangetroffen. De lange tusschenpoos 
echter, zal wel aan mij liggen, hoewel ik er toch steeds naar heb uitgezien. Gisteren, 19 
Februari, en vandaag in een polder onder Amstelveen eenige zeer groote troepen, steeds 
in de buur t van een landje met allerlei geboomte, een plek waar van den zomer nog een 
boerderij stond, vertoevend. Van harte hoop ik, da t ze zullen blijven; als ik in ' t voorjaar 
wat van blijf-plannen merk, zal ik U dat dadelijk melden. 

Op diezelfde plaats ook nog twee kleine bonte Spechtj es, hoe zouden die op zoo'n afge
legen plekje terechtgekomen zijn? Verder groote vluchten Kramsvogels en zingende Gccl-
gorzen. 

Amsterdam, 20 Februari 1921. M. LIEFTINCK. 

Ringmusch. — Naar aanleiding van een artikel over de Ringmusch, wensch ik op te 
merken, dat deze vogel hier ook in Knotwilgen bouwt en daarom algemeen boommusch 
genoemd wordt door de jongens. 

Hontenisse. W. BLOMMAART. 

Vogels bij Utrecht. — Op 8 Februari 1.1. zag ik in de buurt van het fort Rijnouwen bij 
Utrecht een Appelvink (j) in een boom zitten. Hij bleef rustig zitten, zoodat ik hem met 
den kijker wel een kwartier lang kon waarnemen. Op denzelfden tijd zag ik daar ook een 
Putter . Op 5 Februari zag ik in een boschje langs denzelfden weg 5 Goudvinken (cTd") i n 

een struikje zitten. In dezen omtrek zie ik slechts zelden een Ringmusch, wel ten Noorden 
van Utrecht bij het Fort Ruigenhoek, waar ik 27 Januar i 1.1. een troepje van i I O 

Ringmusschen zag. 
F. HAVERSCHMIDT J R . 

Gymnasiast. 

Medewerkers gevraagd. — Ondergetcekende verzoekt namens eenige Goudsche Vogel-
liefhebbers (Goudsche Ornithologische Club „Hirundo") aan alle liefhebbers in de streek 
tusschen Lek en Oude Rijn hem hun adres op te geven. Het doel is een avifauna van ge
noemde streek te maken. Nadere inlichtingen worden gaarne verstrekt. 

Gouda, Febr. 1921. A. SCHEYGROND. 
Bleekerssingel 64. 


