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hoogte van onze vogels en wat den vogelwaarnemer alzoo kan overkomen. Het boek is 
rijk geïllustreerd met foto's van onze beste vogelfotografen en aardige penteekeningen. 

JAC. P. THIJSSE. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
N.B. Het adres der redactie is thans: J. Heimans, Beethovenstraat 18, Amsterdam-Zuid. 

De heer Thijsse vertoeft tot het midden van 't volgend jaar in Indië. 

Het Oude Mirdummer Klif. — In 1927 werd een gedeelte van het Oude 
Mirdummer Klif, het vooral bij geologen zoo bekende terrein, aangekocht door 
de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten in Nederland (zie De Levende 
Natuur 1 Maart 1927). Destijds heeft de Vereeniging alleen het middelste deel 
van het Klif in eigendom kunnen krijgen, doch thans, bij een publieke verkooping, 
slaagde zij erin op drie perceelen land (8 H.A.), Oostelijk van het eerste bezit, 
de hand te leggen, waardoor vrijwel de geheele Oostelijke uitlooper van het Klif 
natuurmonument geworden is. 

Merkwaardig is het, dat juist op het nieuw aangekochte gedeelte de blauwe 
zeedistel in groot aantal voorkomt. 

Het is te wenschen, dat bij de uitvoering van de Zuiderzeewerken in die 
omgeving met het belang van het natuurmonument voldoende rekening zal 
worden gehouden en dat het open water bij het Klif behouden kan blijven, al 
zal dat dan van meer beperkten omvang zijn dan nu. 

Een Vale Gier in Nederland. — In het laatst van Juni 1930 (de juiste datum is mij 
niet bekend, doch het bericht werd opgenomen in de Zwolsche Courant van 25 Juni 1930) 
werd bij Twijzel een vale gier (Gyps fulvus) geschoten. De vogel, die in Zwolle zou 
worden opgezet, werd door de politie in beslag genomen. 

De Nederlandsche Vereeniging tot Bescherming van Vogels heeft pogingen aangewend 
den zeldzamen vogel voor vernietiging te bewaren en dank zij de medewerking van den 
Ambtenaar van het Openbaar Ministerie bij het Kantongerecht Leeuwarden zal de opgezette 
gier naar 't Rijksmuseum voor Natuurlijke Historie te Leiden gezonden worden. 

Dit is het eerste in Nederland bemachtigde exemplaar van den Valen Gier, hetwelk in 
het bezit van het Museum komt. Vóór Juni 1930 waren slechts drie exemplaren uit Neder
land bekend, namelijk uit de omgeving van Amersfoort, ongeveer ruim lOO jaar geleden, 
uit Dinteloord (1904) en uit Breskens (1922). De dichtst bijgelegen broedplaatsen van deze 
vogelsoort zijn gelegen in Zuid-Europa. 

De paddenstoelen van Twente. — De landstreek Twente met hare groote afwisseling in 
vormen van allerlei bosch, heide, veen, bouwland, weide, zandstuiving enz. is uit den aard 
der zaak in mycofloristisch opzicht zéér rijk. Om U hiervan een denkbeeld te geven deel 
ik mede, dat ik eenigen tijd vóór de groote mycologische excursie van de leden der Ned. 
Mycol. Verg, te Delden op den 22sten Sept. 1929 een „toetsdag" hield met behulp van 
de leden van de N. J. N. te Hengelo (O), en dat wij toen met ons tienen in twee uur 
tijds 105 verschillende soorten konden verzamelen . 

Op de beide excursiedagen der N. M. V. op 28 en 29 Sept. 1929, werden door de 
niet-talrijke deelnemers zelfs over de 250 soorten gevonden en geregistreerd, hetgeen een 
record beteekende, dat op vroegere excursies nabij Winterswijk, 't Loo of Leuvenum nog 
nimmer was bereikt. Hierbij dient nog in aanmerking te worden genomen, dat in het 


