
VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 79 

hadden, zeer waarschijnlijk. De bekende Limburgsche ornitholoog zegt hiervan het volgende: 
„Ik geloof, dat de vogels gedurende het broeden onopgemerkt zijn gebleven; ook al 

omdat natuurlijk niemand de dieren als broedvogel hier verwachtte. Ik moet tot mijn 
schande bekennen, dat het mij ook zoo gegaan is. Eerst toen begin Juli door meerdere 
personen mij werd medegedeeld, dat zich reeds geruimen tijd sijsjes op de ruïne in de 
dennen ophielden en zij zelfs de ouden de jongen hadden zien voeren, ben ik er ook 
op gaan letten, doch toen was het natuurlijk voor het vinden van een nest te laat. Daarbij 
vergete men niet, dat het nest van het sijsje zeer moeilijk te vinden is. Vandaar het 
sprookje, dat het onzichtbaar zou zijn. Bovendien staat het meest zeer hoog in naald-
boomen, terwijl de vogels gedurende den broedtijd zich gewoonlijk tamelijk stil en in 
zich zelf gekeerd ophouden in de toppen der boomen. Een en ander gevoegd bij het 
feit, dat men de soort in den zomer hier als broedvogel in het geheel niet verwacht, 
verklaart m.i. waarom geen nesten gevonden werden. Wij hebben er gewoon niet aan 
gedacht, deze te zoeken, totdat we door de aanwezigheid der vluchtige jongen, die met 
de ouden in den nazomer natuurlijk gingen rondzwerven, misschien wel vrij ver van de 
broedplaatsen, bemerkten wat we verzuimd hadden In Augustus bijv. waren de vogels 
hier van de ruïne van Valkenburg's kasteel verdwenen. 

Trouwens waarom zou het broeden in onze dennenbosschen niet aannemelijk zijn, indien 
men nagaat, dat in de landen om ons heen, zelfs niet ver van onze grenzen, zulks meer 
of minder regelmatig is vastgesteld"? (Natuurhistorisch Maandblad, Orgaan van het Natuur
historisch Genootschap in Limburg, 28 Maart 1930). 

De zomers van 1891 en 1929 volgden beide op een buitengewoon strengen winter. 
Zou er ook verband bestaan tusschen het hier te lande broeden van sijsjes en het daaraan 
voorafgaan van buitengewoon strenge winters? W. VAN HARENCARSPEL. 

Een kienstobbe. — We waren in Fochteloo en het Fochteloer Veen met zijn woudreus
resten, reusachtige kienstobben met soms een stamvoet van circa 3 M. doorsnede en met 
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De Kienstobbe in het veen bij Fochteloo. 

wortels van 5 a 6 M. Tenminste dat is boven het veen zichtbaar. Wat een majestueus 
woud moet hier geslaan hebben, toen de steentijdmensch moest wijken voor het opdagend 
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mosveen en tevens die boomkolossen (waarschijnlijk sparren?) afstierven en door stormen 
werden neergesmakt. 

Die zuidoosthoek van Friesland is bijzonder interessant. 
Wijster, 25 Maart '30. W. BEUERINCK. 

GEVRAAGD: 

Plaatjes en bons voor van Delft's album „Hoe heet die vogel?", deel I en II. Gaarne 
tegen vergoeding of ruilen tegen Verkade's plaatjes van vroegere albums, of bons voor 
het Paddestoelenalbum 

Adres: J. RIEDIJK Jr., Vogelkersstraat 6, Den Haag. 

Verkade Albums Lente, Zomer, Herfst, Winter, Bonte Wei, BI. Duinen, Bosch en Hei, 
Naardermeer leeg of gedeeltelijk gevuld. Dorsman: Schelpen van ons Strand. 

Adres: L. v. D. SLIK, Adamshofstraat 59^, Rotterdam. 

AANGEBODEN: 

D. L. N. jaarg. 8, 9, 10 en 21, gebonden in org. band è f 2.50; H. Löns: Mummelman, 
geb. f 1.25; W. Bölsche: De Godin van het Licht, geb. f 0.50; Ernst Haeckel: Het Monisme, 
geb. f 0.50. Alles in goeden staat. Porto voor koopers. D. L. N. afl. 10 en 11 van jaarg. 32. 
Aft 11 en 12 van jaarg. 24. Afl. 2 van jaarg. 33 in ruil voor afl. 1, 10, 11 en 12 van 
jaarg. 25. 

Adres: L. v. D. SLIK, Adamshofstraat 596, Rotterdam. 

De Levende Natuur 12de jrg. in afl. voor f3 .—; Aus der Heimat, jrg. 1926, 1927, 
1928 en 1929 in afl. è f 1.— per jrg ; Die LebensvorgSnge des menschlichen Körpers 
von Dr. med. et se. nat Bürker; Band II Menschenkunde; Erste Haifte, Band II Zweite 
Haifte, Band Schluszteil Zweite HMIfte, te zamen f5 .—; Reiskroniek der Ned. Rcisvereen., 
rijk geïllustreerd, in afl., nr. 11 ontbreekt, alzoo: 11 aft. voor f 1.10; Paedagogisch Bijblad 
v/d. Bode, Jrg. I II nrs., Jrg. II en III ieder 6 nrs., samen f I.—. — Alles netjes gelezen. 
Porto voor koopers. Binnen 4 dagen geen antw. dan verkocht. 

Adres: Mej. G. J. KERBERT, Alb. Thijmlaan 7, Bloemendaal. Post: Santpoort—Station. 

Fr. Czapeck: Biochemie der Pflanzen, 3 dl. geb. 1921 van f 44.— voor f 10.—; 
Landois -Rosemann: Lehrbuch der Physiologie 1919, geb. f 2.50; W. Bölsche: Der Mensch 
der Zukunft, geb. f 0.30. — Porto voor kooper. 

Adres: L. S. WILDERVANCK, Westersingel 1, Groningen. 

Faber, Geologie van Nederland, geb. f 2.50; Dr. van der Stadt, Beknopt leerboek der 
Scheikunde, 2 dln. '25 f 1.— samen; O. Hertwig, Die Elem. des Entwickl. geschichte des 
Menschen und d. Wirbeltiere 1920, geb. f 3.50; R. Hertwig, Lehrbuch der Zoölogie 1924, 
geb. f6.— ; Entomologische Berichten, Deel 5, 6 en 7, geb. è f3 .— per stuk; Tijdschrift 
voor Entomologie, Deel 70, 71, 72 ('27—'29) è f3.— per deel. „Natura" Jaarg. 1924, 
'25, '26, geb. samen f 1.— ; Naumann-Zirkel, Elemente der Mineralogie 15e (laatste) druk, 
f2.50; Heukels, Geïll. Flora 6e dr. f 0.50; Meded. der Nederi. Mycolog. Vereen. 13, 15, 
samen f 0.75. Porto voor kooper. Binnen 5 dagen geen antwoord, dan verkocht. 

Adres: H. HOOOENDOORN, Roode Zand 272, Oudewater. 


