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we onzen tijd besteden aan de nestkasten met meezen, boomklever, boomkruiper, minstens 4 
zwartgrauwtjes en last not least aan een goudvinkennest in een taxusheg! 

't Toeval wilde echter, dat mijn vrouw en ik op 20/6 '31 in het bedoelde sparrengedeelte terecht 
kwamen en getroffen werden door het geluid van den vuurgoudhaan, en zelfs 't geluk hadden 
met en ook zonder onzen prismakijker te kunnen vaststellen, dat het er inderdaad een was. Het 
diertje was bezig vlindertjes te vangen (zelf nam 't ook de allures van een vlinder aan, als 't in de 
vlucht een zittend vlindertje van een tak pakte) en bracht zijn buit naar een stelletje jonkies, op 
een kluitje tegen elkaar gedrukt, boven in een hoogen spar gezeten. Het waren er nog met geel 
aan den bek! 

Den volgenden Zondagmorgen (2116) en den daaropvolgenden Woensdagmiddag hebben we 
onze determinatie nogmaals met volkomen zekerheid kunnen bevestigen. Den laatsten middag 
was het mannetje zelfs tot op een afstand van - 5 M. te naderen. — U begrijpt, dat we in onze 
nopjes waren met onze ontdekking op ons lievelingsterrein „'t Smalenbroek", dat rijk is aan 
vogels als geen ander boschgebied in den omtrek, vooral dank zij de bescherming en de syste
matische cultuur door middel van nestkastjes, 't Wemelt er van zwartkopgrasmusschen, tuinfha
ters, etc. We noteerden er in 1931 meer dan 45 soorten broedvogels, klein en groot. — 

Dit terrein werd indertijd d«or een ingenieur v. h. Staatsboschbeheer, die wel eenige ervaring 
had, een der mooiste landgoederen genoemd, die hij kende. Voorwaar, geen geringe lof! 

Enschede, 9 Juli '31. H. J. HOGESLAG 

De Staart der Musschen. In Londen vertoonen de musschen een merkwaardige afwijking, 
een ziekte zelfs. Bij zeer veel van die vogels breken de staartveeren af, de buitenste het meest, 
zoodat de staart veel korter en in plaats van eenigszins gevorkt, afgerond wordt. Let er eens op, 
of onze stadsmusschen ook reeds aan die ziekte lijden; die Londenaars zijn er mee behept sedert 
den oorlog. Tegelijkertijd is er het aantal van witte of bonte musschen afgenomen. Wij vinden 
deze opmerking in „Nature" van 1 Augustus onder News and Views. T . 

GEVRAAGD: 
Ihle-Nierstrasz Algemeene Dierk. Holleman Organische Chemie 11e dr. Bennecke-Jost, 

Pflanzenphysiologie, 4e dr. Prof. Dr. H. R. Kruijt, InJ. phys. chemie, 4e dr. v. GuUk, Leerboek 
der Meteorologie, 3e dr. B. Polak. Een onderz. naar de bot. samenst. v. h. Holl. veen. Rutten, 
Voordr. over de Geol. van N.O.I. Dr. A. A. Beekmann, Nederland als polderland, ze dr. 

Aanb. met opgaaf staat en prijs, geb. of ing. aan H. HooGENnooRN, Roode Zand C 297, Oude-
water. 

Zon op de Golven, door Stoppelaar e.a. Plaatjes van v. Delft uit: „Hoe heet die vogel", door 
Strijbos. 

Prijsopgave aan G. G. FLORIJN, 2e Jan Steenstraat 10311, Amsterdam (Z.) 

Een goede prisma-kijker, vooral voor vogelwaarneming. Brieven met nadere omschrijving, 
merk en prijs aan P. SIEBERING, Kielwinderveer, Gem. Hoogezand. 
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