
220 DE LEVENDE NATUUR. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Wie helpt mee? — Dezer dagen kreeg ik een briefkaart van den bij onze vogelvrienden 

welbekenden prof dr. J. Thienemann, directeur van het vermaarde trekstation op de 
Kurische Nehrung, met verzoek om er door middel van een onzer natuurhistorische tijd
schriften de aandacht op te willen vestigen, dat zijn waarnemingsgebouwtje, dat in 1919 
door de Spartacus-horden totaal werd vernield en vrijwel met den grond gelijk gemaakt, 
dank zij veler giften weder zal kunnen verrijzen, zij het op bescheiden schaal. Men is be
reids een eindweegs met den bouw gevorderd, maar de steeds stijgende loonen en ver
hoogde materiaal-prijzen doen de vrees alleszins wettigen, dat er spoedig stagnatie komt, 
wanneer wèl-meenende menschen niet helpen. Al eerder deed prof. Th. een beroep op 
Nederland en ik weet, dat dit ten opzichte van de leden der Ned. Ornith. Vereen, ge
lukkig lang niet tevergeefs is geweest. 

Het zal niet noodig zijn, u de groote beteekenis uiteen te zetten van dit beroemde vogel-
trekstation; in Maart 1920 heeft prof.Th.in „Artis" er een boeiende lezing over gehouden, 
en ook zonder dat weten wij reeds lang, dat de Kurische Nehrung voor de studie van 't 
trekken der vogels een onovertrefbare gelegenheid biedt. Al bijna 20 jaar werkt prof. 
dr. Th. er met groot enthousiasme en animo aan dit vraagstuk, en wij hebben zeer veel 
aan hem te danken. Moeten we hem dan nu in de misère laten zitten? Daartoe meen ik 
onze natuurvrienden te goed te kennen. Th.'s werk verdient stellig ruimen steun. Er wordt 
zooveel gevraagd in dezen verwarden tijd, óók voor dingen, die misschien veel noodiger 
zijn, dat weet ik wel, maar toch mag de warme bezieling van dezen Duitschen vogelaar 
niet lijden onder den nood der tijden. Wij mogen zijn optimisme, zijn goed vertrouwen 
niet beschamen en dienen hem uit den nood te helpen. Dat kan o zoo gemakkelijk. Meer 
dan een gulden verwacht ik niet van den lezer en liefst vóór 1 December, want even na 
St. Nicólaas komt prof. Th. een lezing houden in Arnhem en dan wilde ik hem persoonlijk 
graag het bedrag in goede Hollandsche munt overhandigen. Misschien hebt ge ook nog 
wel een restanl marken over! 

(De ingekomen giften worden in dit blad verantwoord). 
Wageningen. Postrekening 77178. A. B. WIGMAN. 

Onze vondsten. — Op excursie met onze Nat. Hist. Ver. „Swammerdam" vonden we o.m. 
Alsem-ambrosia (Ambrosia artemisiaefolia). 
Incarnaatklaver (Trifolium incarnatum) en Heelblaadjes (Pulicaria dysenterica). Tevens 

had ons lid M. J. C. Kolvoort ' t geluk hier te vinden Plantago aristata, de genaaide weeg-
bree. ^j 

Deventer. A. B. v. D. MEUI.EN, leerling Rijkskw. voor Onderw. 

De excursie microscoop „Tami". — In aansluiting op het opstel van Dr. A. J. M. Gar-
jeanne over bovengenoemde microscoop (zie September-aflevering) kan ik den lezers 
mededeelen, dat genoemd instrument door den generaal-vertegenwoordiger voor Neder
land, Gebrs. P. H. Caminada, te 's-Gravenhage bij ondergeteekende is verkrijgbaar gesteld 
tegen den specialen prijs van / 39.50. Men leze voorts de annonce in deze aflevering. 

Voorburg. F. A. DES TOMBE. 
• 

Notekrakers in Utrecht. — Mag ik U even met een enkel woord melden dat ik Woensdag 
1.1. in een door hoog opgaand hout omringde weide vlak bij de Bilt (M.) een troep van naar 

schatting 20 Notenkrakers heb waargenomen. De vogels waren zoowel met het bloote oog 
als met den kijker zeer goed waar te nemen, zoodat ik niet geloof, mij in hen vergist te hebben 

's Gravenhage, 15 Sept. 1922. A. J. C. VAN DER WIJCK. 

Albino Zwaluw. — Hiermede berichten wij U, dat ons het voorkomen van een zuiver 
albino boerenzwaluw in de omgeving van Genemuiden gesignaleerd werd. 

Zwolle, 14 Sept. 1922. W. ENGEL-'. 


