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Pestvogels. — In Blocmendaal vertoonden zich in de tweed:? week van Januari troepjes 
pestvogels, één van drie en een van zeven, zwervend langs de rozenhagen in het Park en 
op Duin en Daal. Het troepje van drie kwam in mijn tuin op een groote honds-rozen-
struik die haast ieder jaar door pestvogels bezocht wordt. De groote troep werd ook gesig
naleerd door onze dorpspolitie, die hier wakker voor de vogels opkomt. T. 

Vleermuizencultuur. — Als antwoord op de vraag in D. L. N, gedaan, hoe men vleer
muizen lokt, kan ik U mededeelen, dat men door nestkastjes voor de vogels op te hangen 
tevens de vleermuizen een goede schuilplaats verschaft. Zoowel in Wageningen als Alk
maar en Leiden wordt een deel, vooral in den winter, bezet door slapende vleermuizen. 
Ook onder dakpannen slapen ze. Ik vermoed echter dat de vleermuizen het hangend slapen 
prefereeren boven liggend, zoodat de torentjes met horizontale slangetjes, die in Texas 
gebruikt worden beter aan het doel beantwoorden dan de nestkastjes, waar ze als regel 
niet in kunnen hangen. 

Men probeere anders eens ijzeren slangetjes aan te brengen in oude ongebruikte duivetillen. 
Wageningen. L. v. 'T SANT. 

De gevoelige paddestoelen. — Waar de duinen andere jaren tot in November en Decem
ber nog vrij wat paddenstoelen-soorten opleveren voor den Mycoloog, waren wij er in 1920 
door de reeds in October optredende vrij felle vorst, zoowat geheel van verstoken. 

Wat is nu het geval, nu we vele dagen lang in December en Januari zulke gietbuien 
gehad hebben! Welnu de duinen vertoonen nu weer een rijken paddenstoelen groei en 
wel van de flora van de maanden November en December. Bij massa's de grauw-bruine: 
Clitocybe cyathiformis Fr. de licht bruine hygrophane: Tubaria muscorum Fr.; de groen-
gele naar jodoform riekende Mycena die zoo aardig staat tusschen het groene mos en waar 
wij den soortnaam nog altijd maar niet van te weten kunnen komen en nog andere soorten 
zooals: humela rubra DC. die er anders niet over denken om in de maand Januari zich 
te vertoonen. Waar ik zoo vast overtuigd was, dat iedere soort vrijwel, haar vasten tijd 
van verschijnen er op na hield, heeft die overtuiging door dit feit een gevoelige knak ge
leden. Nog te vermelden valt, dat van een onzer zeldzaamste Aardsterren soorten, de 
Geaster mammosus Fr. den gen Januari een nieuwe vindplaats in ons land ontdekt is door 
de jeugdige nauwelijks zes jaar oud zijnde natuurliefhebber Tootje de Visser, uitBloemen-
daal. gevonden dicht bij Bleekenberg, te Santpoort. Slechts op 2 plaatsen kwam zij tot 
dusverre voor, en wel achter Caprera bij Blocmendaal en op het „Keukenhof" te Lisse. 

* Leiden. CATH. COOL. 

Ringmusch. — Ik kan U meededen dat de ringmusch hier in den Achterhoek nog vrij 
veel voorkomt, achter Etten zelfs nog heel veel. In mijn tuin, hier in Terborg, waren er 
dezen zomer 2 paartjes, waarvan het eene tot 3 x toe in 't zelfde nestkastje broedde. Na 
een dagenlang gevecht met de koolmees om 't kastje, is de ringmusch overwinnaar ge
bleven. Eén paartje is den heelen winter blijven wonen in 't kastje. De laatste 2 jaren 
heb ik ze pas in den tuin opgemerkt, maar ik bezit den tuin pas 4 jaar. De eerste jaren 
waren er veel meer meezen, en ook boomklevers, die nu geheel ontbreken. Op het voeder
bakje aan het raam komen geregeld een stel koolmeezen, een man-vink en rood-borst; 
ik geef ze o.a. fijngesneden kaas; koolmees en roodborst komen ook binnen, en de eerste 
gaat nu zelfs aan de ontbijttafel op het groote stuk kaas zitten, en pikt eruit. Misschien 
interesseert het U, welke vogels geregeld in den tuin komen? In de 2.laatste jaren: Wiele-
waal (in den bessentijd). Groenvink (broedde er beide jaren). Putter (tijdelijk, broedde in 
de buurt). Vink (broedde in den tuin). Witte kwikstaart, boomkruiper, koolmees en 
pimpelmees (broedden in nestkastje). Zwartkopmees, staart- en kuifmees en goudhaantje, 
sporadisch bij troepjes. Grauwe klauwier (broedde in tuin). Grauwe vliegen vanger (broedde 
in prieeltje). Zwartgrauwe vliegenvanger (komt midden in den zomer een dag of veertien). 
Tjiftjaf. Fitis. Spotvogel en braamsluiper (broedden in den tuin). Zwartkopje (kwam van 
't zomer voor het eerst). Tuinfluiter. Merel (broedde in den tuin). Groote lijster (dezen zomer 
voor 't eerst, een dag of 14). Zanglijster. Koperwiek (1 van 't winter, miste een poot). 
Nachtegaal. Roodborst. — Zwarte roodstaart (broedde in tuin). Heggemuschje. Zwaluw, 
Winterkoning (broedde). Groote en kleine bonte specht komen 's winters sporadisch. 

Terborg. Mej. T. VERWEY. 


