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Aard muis. — Zaterdag 17 Jan. 1931 vingen we een muis in „De Treek" te Leusden 
bij Amersfoort. Met de hulp van onzen biologie-leeraar aan de R. H. B. S. te Amersfoort 
hebben we het dier gedetermineerd als een Aardmuis, Arvicola (Microtus) agrestis, welke 
soort in Nederland nog al zeldzaam schijnt te zijn. E. HUYOEN. 

Amersfoort. F. M. VAN DER VAART. 

Bijen-mees. — Is het bekend, dat pimpelmeezen, zoodra ze niets meer te eten vinden, 
met de snavel tegen een bijenkorf gaan kloppen? Dan komt er een bij uit het vlieggat, 
die door de meezen verorberd wordt. 

Dedemsvaart. Mevr. JURRIAANSE-BERENDS. 

Van de koolmees is dit bekend, die heet er naar .bijenmees", van pimpeltjes is het 
zeker minder gewoon. J. Hs. 

Kruisbekken in 1930. — De heer Vermeij te Amersfoort noteerde omtrent Kruisbekken 
in 1930 het volgende: 

Op 4 Juni zag hij ze voor het eerst, opmerkzaam gemaakt door het klokjesgeluid, dat 
wel wat op dat van groenlingen geleek, maar toch anders was. De vogels kwamen voor 
in troepen, meestal geelachtig groene vogels, wijfjes en jongen dus. Slechts heel zelden 
werd een rood mannetje gezien. De dieren deden in hun houdingen denken aan papegaaien, 
vooral als ze bij hun bewegingen om de dennekegels heen draaiden. Men zegt, dat ze 
niet schuw zijn, maar dat idee kregen wij er niet van. Als ze eenmaal zitten, hoor je ze 
niet dikwijls, vandaar dat ze soms voor je neus wegvliegen onder het uiten van een 
alarmkreet. Wij vonden ze eerder schuw dan vertrouwelijk. Deze eerste ontmoeting vond 
plaats op de Leusderhei, dicht bij de schietbaan. 

Eind Juni zag hij herhaaldelijk troepjes in de dennebosschen, zoodat aan een invasie 
werd gedacht: overal zag je ze. 

8 Juli was een troepje in het Langebosch, daar weer in de buurt. 
20 Juli zag hij 2 koppels elk van pl.m. 50 stuks, één op de Frederiklaan, één in 

Nimmerdar, dicht bij de stad dus. 
21 Juli vlogen over het politiebureau in de stad wel 70 stuks. 
9 Augustus genoteerd: bijna geen dag gaat voorbij of we zien kruisbekken over het 

Davidshof, een plein aan den buitenkant der stad, vliegen. 
Na Augustus wordt het aantal minder. In October waren er 5 in de boomen op het 

Julianaplein, midden in de stad. Met den kijker hebben we dit duidelijk waargenomen. 
Op 11 October zagen we ze weer buiten de stad op het Monniken pad. 
En op 20 December was er nog een groepje van 12 in de Treek. — Tegen den winter 

werden ze steeds zeldzamer. 
Het meest zagen we ze in de dennebosschen; een enkelen maal in de sparren. Dit 

houdt natuurlijk verband hiermee, dat er maar zeer weinig sparren hier zijn en veel dennen. 
A. JOMAN. 

GEVRAAGD: 
Plaatjes voor Pleines' album „Carl Hagenbeck's Dierenvangst" (Duifzeep). Gaarne tegen 

vergoeding of ruilen voorbons van Verkade's album „Paddenstoelen" of „Zeewateraquarium" 
of Van Delft's Vogelplaatjes. 

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

Prismakijker in goeden staat, 8 of 10 X-
Aanbiedingen aan G. DIJKSTRA, Borniastraat 17, Huizum (Fr.). 

Plaatjes voor Van Delft's album „Hoe heet die Vogel". 
Prijsopgave aan: J. N. DE RONDE, Kranenburgweg 35, 's-Gravenhage. 

AANGEBODEN: 
De Verkade's-Albums: Mijn Aquarium, Texel, Bloemen in onzen Tuin, Kamerplanten 

Paddenstoelen. Geheel compleet en in zeer goeden staat. 
Adres B. POLDERMAN, Bowlespark 25, Wageningen. 


