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Bonte kraaien. — De Winter van 1927-'28 mag ook hier genoemd worden om de
weinige bonte kraaien, in tegenstelling met die van 1926-'27. Toen kon ik me dagelijks
verlustigen in het gezicht van honderden, welke in het weiland voor ons huis bij de kippen
te gast waren.
Ook vond ik in den zomer van 1927 de zzz Akkerbedstroo (Asperula arvensis) bij
Leusden en een variëteit van 't Gmetelheil (Anagallis coerolea van B.) zz.
Amersfoort.

R. TIMMERMANS RZN.

Rupsenplaag in Brabant. — Wellicht intresseert het u te vernemen, dat in een gedeelte van Tilburg (Bossche Weg) op 't oogenblik een ware rupsenplaag heerscht van de
basterd satijnvlinder. De rupsen klimmen bij tientallen langs de stammen, verspreiden
zich over de trottoirs en klimmen tegen de huizen op. De geheele weg is beplant met
eikeboomen, die alle duidelijk de grauwe nesten der rupsen vertoonen. Verscheidene
boomen zijn geheel met grauw spinsel bedekt. Voor de bewoners der huizen is het een
groote overlast.
Tilburg.

Dr. A. G. M. LIERNUR.

Wulp op zeven eieren. — Ik vond 15 April in de duinen onder Katwijk een Wulp
broedende op een legsel van vier eieren. Nu heeft de Wulp om de één of andere reden
het nest verlaten en zijn de eieren een
week onbebroed geweest. Daarna is
hij weer teruggekomen en heeft er
nog drie eieren bij gelegd en broedde
dus op zeven eieren, vier doode en
drie levende. Ze zijn uitgekomen,
want toen ik onlangs weer ging kijken
vond ik eenige doppen. Op de foto
zijn de drie achterste de bij gelegde
eieren.
CH. M

WESTERMANN,

Genestetweg 12, Bloemendaal.
Vogels van Amsterdam. — Ingevolge Uw spreeuwen-verzoek het
volgende:
Een jaar of twaalf terug zat het
Raampoortplantsoen vol. Of dat nog
zoo is weet ik niet.
Ook de Leliegracht deelde in de
Wulpennest met 7 eieren.
gunst en wel zoodanig, dat de stadsreiniging ze avond aan avond bespoot, tot ze tenslotte verdwenen. Een jaar of drie, vier
terug waren de iepen van den geheelen Laanweg bij het Tolhuis, over het IJ overladen,
terwijl één exemplaar zijn nest in een boomvork ± 3 M. boven den grond had. Alle
avonden kwamen zij van de richting Buiksloot aanzetten. Het heele zaakje schijnt de
laatste twee jaren verhuisd te zijn naar de De Ruyterkade achter Centr. station en vóór de
brandweer. Na den laatsten vreeselijken storm verleden jaar lag de De Ruyterkade bezaaid
met doode vogels, die door de reiniging op hoopjes geveegd werden.
Op mijn dak heb ik al een jaar of vijf eenzelfde spreeuwenpaar nestelen. Ik ken ze
aan hun nagemaakten lijsterzang en doordat ze jaar in jaar uit de materialen uit het
musschennest op m'n veranda trachten te stelen.
Torenvalken. — In het Juninummer D. L. N. vraagt U naar Amsterdamsche Torenvalken. Welnu: Al een jaar of vijf huist er een in het Vliegenbosch en verleden jaar
woonde er een in de nissen onder den gootrand van het Kon. paleis (zijde Paleisstr.).
Vanaf de straat kon men den ganschen dag het voederen der jongen te zien krijgen.
Amsterdam.
W. KUHFUS.
Mannelijke Egelskoppen. — Naar aanleiding van uw vraag in De Levende Natuur kan

