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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Adres Redactie. Gedurende de vacantie dus tot 6 September is het adres der 

Redactie J. Heimans, Plantage Muidergracht 123, Amsterdam. 

Kongres van den Bond voor Natuurhistorische Jeugdvereenigingen in Nederland, 
te houden van 16—19 Augustus 1920 a.s., te Zwolle. — Deelnemers ontvangen 
nog nader konvokatie-biljetten, waarin programma van werkzaamheden vermeld 
zal worden. De mogelijkheid bestaat dat zij wellicht gastvrijheid genieten bij 
Zwolsche families; inlichtingen hierover o.a. betreffende logies, kampeerplaatsen, 
etc, bij den sekretaris. 

Alle natuurhistorici, en andere belangstellenden zijn van harte welkom op 
ons kongres! 

Eerste dag is gewyd aan organisatie, tweede en derde dag aan excursies en 
één of meer lezingen of voordrachten; de Zwolsche N. H. C. is onze gastvrouw, 
onder wier leiding de omstreken doorkruist zullen worden. 

Het voorloopig komité: 
F. KOSTER, Voorzitter. Groningen. 
J. G. BETUM, Den Haag. 
A. F. DE SAVORNIN LOHMAN, Haarlem. 
HENRY M. WOLF, Se/ctetom, Amsterdam, Arastel 56. 

Verzoek omtrent kokmeeuwen. — Gaarne zou ik opgave willen ontvangen van de ver
schillende broedkolonies der kokmeeuwen (Larus ridibundus) in ons land. Zoo mogelijk ook 
de sterkte der kolonie. Niet alleen mijzelf, doch ook de heeren Long en Surney, bestuursleden 
der „Norfolk and Norwich Naturalists Society", op wier verzoek ik dit laat plaatsen, zou men 
een groot pleizier er mee doen. Mocht het noodig blijken, dan zal ik een kort verslag der 
resultaten in ons tijdschrift laten plaatsen. 

Groningen. H. J. VENEMAN. 

De Kleide Vllegenvanper — 6 Mei '17 zag ik op den Centralen Proeftuin tusschen de 
doortrekkende zwartgrauwe vliegenvangers een fraaien kleinen vliegenvanger (f Muscicapa 
parva Bechst. Veertien dagen hierna werd te Veenklooster een paartje waargenomen. 
Voorjaar '19 trok hier weer een ^ door en gisteren, 17 Juni, kwam de heer J. van Stegéren 
mij mededeelen, dat door hem in het Sterrebosch was waargenomen de „kleine vliegenvanger", 
bezig de reeds uitgevlogen jongen te voeren. Opmerkelijk is het dat in „Avifauna Neerlandica" 
en „Aanvullingen en Verbeteringen" nergens over voorjaars waarnemingen wordt gesproken 
en het broeden tot nu toe nog niet met voldoende zekerheid was geconstateerd, tenminste in 
twijfel wordt getrokken. 

Groningen. - H. SIKKEMA. 

Mutll. - Van Mutilla europaea L. bezit ik 2 dV en 3 9$, gekweekt uit een hommelnest, 
verleden jaar gevonden tusschen Peize en Donderen. Enkele jaren geleden heb ik daar ook 
eens een $ gevangen: 

Groningen. H. SIKKEMA. 

Uit Friesland. Te Cornjum in Friesland op beschaduwden grasgrond bij een oud kasteel — 
of waar tenminste voor eenige jaren nog een oud kasteel stond — is dit voorjaar nog de 
wilde tulp gevonden. 

Op blz. 63 van D. L. N. staat: „De skone taeperds sjongen". Dit „skone" moet zeker 
zijn „skoue", wat „schuw" beteekent. En „taerperd" zal wel „teapert" geschreven moeten 
worden, daar ,,ae" in 't Friesch uilgesproken wordt als aa en ea als de ee in heer. wat hier 
de bedoeling is, nietwaar'? En daar het beest „leap" roept, hoort de r voorde }> er ook niet in. 

P.S. Mag ik nog de opmerking maken aan den heer .1. Pelinck Stratingh dat wanneer 
de grutto vóór Mei legt, de regel „leggen in de Meimaand niet" op haar dus wèl van toepas
sing is'? Wij leerden vroeger ook : „de koekoek en de griet". 

Leeuwarden. S. FISCHER. 


