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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Kalender van den Jeugdbond voor Natuurstudie. — Deze mooie kalender is ook voor 

niet-leden van den Bond verkrijgbaar bij den heer J. E. Rombouts, van Aerssenstraat 99, 
Den Haag. T. 

Correspondentie. — Wil de heer Schuurman Stekhoven, de auteur van De Flora van 
Urk zijn nauwkeurig adres opgeven aan Jac. P. Thijsse? 

Ontwatering en de eenden. — Door verbetering van den waterafvoer daalde de water
spiegel in het moerasgebied van de Bear River, die uitmondt in het Groote Zoutmeer in 
Utah. Hier van was het gevolg, dat het moeras, waar millioenen eenden overwinterden, 
verzoutte en daardoor ontstond een groote sterfte onder de eenden, waardoor het jachtveld 
waardeloos werd. Thans is bij de wet een bedrag van 350.000 dollars beschikbaar gesteld 
om door afdamming van de Bear River het moeras weer geschikt te maken tot over-
winterings- en broedgebied voor de eenden en men verwacht, dat dit groote bedrag ruim
schoots bestreden zal kunnen worden uit de opbrengst van de eendenjacht. Bij het 
opmaken van de ontwateringsplannen is men blijkbaar niet bedacht geweest op dit tegen-
vallertje. T. 

Nekvel of Bulkvel. •— We hebben allen wel eens gezien, hoe honden en katten hun 
jongen versjouwen; ze grijpen ze met de tanden in het nekvel. Alle roofdieren schijnen 
het op die manier te doen. De knaagdieren hebben een andere manier, tenminste van 
eekhoorns is het bekend, dat zij hun jongen dragen de buik omhoog, de snijtanden als 
een tang gebruikend en die is dan geklemd in het buikvel van het jong. In de aflevering 
van Nature van 1 December wordt nu ook verteld, dat E. R. Hall in Kansas een muis 
{Peromyscus leucopus noveboracensis) zag, die achtereenvolgens haar vier jongen op 
deze manier weg droeg. Het zou wel de moeite waard zijn, om na te gaan, of alle knaag
dieren deze gewoonte hebben en ieder, die gelegenheid heeft, om veel omgang te hebben 
met ratten en muizen van allerlei soort moest ons zijn bevindingen eens meedeelen. T. 

Voor den komenden Zomer. — Het is goed er een agenda op na te houden en 
daarin aan te teekenen, waar we op een bepaalden tijd onze aandacht aan moeten geven. 
Ik teeken nu voor Juli het volgende aan. Er bestaat een mooie groote zwart met gele, 
onder het vliegen luid huilend wilde bij, een groote woesteling, dat is de Kaarderbij of 
Wolbij, Anthidium manicatum. Ik heb hem èn op de Veluwe èn in de duinen dikwijls 
gezien, maar toch blijkbaar niet goed genoeg opgelet. Davis Ward vertelt namelijk in 
The Entomologist van December 1928, hoe hij heeft waargenomen, dat deze bij andere bijen 
aanvalt, met name honingbijen en hommels. Hij schijnt er niet mee tevreden te zijn, 
dat hij ze verjaagt, maar weet ze ook te verminken door de dikke voorste ader van hun 
voorvleugel door te bijten en dan kunnen de dieren niet meer vliegen. Ward vond acht 
honingbijen en één hommel, die op deze wijze waren toegetakeld. Deze zaak vereischt 
nader onderzoek. T. 

De Zwarte Specht in Bloemendaal. — Twee keer, op 16 en 28 November zag ik de 
zwarte specht in een oud dennenbosch aan den binnen rand van het duin te Bloemen
daal. Hij werd verraden door de koolmeezen en de Vlaamsche gaaien en zat te werken 
boven in de dikke dennestammen. 

De Groote Klapekster vertoonde zich in December weer precies in hetzelfde Duin-
ponnetje, waar wij hem in Maart die hommel zagen oppikken. Natuurlijk weten wij niet 
zeker, of het wel precies dezelfde vogel is. Als ge er goed op let, zult ge ook wel con
stateeren, dat een bepaalde plaats een bepaalde boom jaar op jaar dezelfde wintergasten 
worden bezocht. 

De ruigpootbuizerds zijn evenals vorige winters weer in behoorlijk aantal in het duin 
present. JAC P. TH. 


