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Roodborsttapuit. Op een N.J.N.-excursie (afd. Alkmaar) namen wij op 4 Februari j.1. 
een Roodborsttapuit waar, nabij de plassen achter de Hondsbossche-zeewering. De vogel was 
in het geheel niet schuw zoodat wij „haar" zeer goed opnemen konden. Vergissing is dan ook 
m.i. uitgesloten. Aan de bruine kop, het weinige wit en de, kleine nekvlek was duidelijk te 
zien dat 't een vrouwelijk exemplaar was. 

Heiloo, W I M KALF, 

Een nieuwe Vereeniging. Op 1 Juli is door een aantal molluskenverzamelaars een Neder
landsche Malacologische Vereeniging opgericht. Deze vereeniging stelt zich ten doel de mol-
luskenfauna van Nederland te bestudeeren. Zij hoopt de kennis van de mollusken te vermeer
deren, door gegevens te verzamelen omtrent de verspreiding, de oecologie en de biologie van 
deze groep. Het bestuur geeft inlichtingen omtrent determinatie, voorkomen enz. der week
dieren en tracht het contact tusschen de leden te versterken o.a. door het uitgeven van een 
correspondentieblad. Secretaris is Dr. F. P. Koumans, Warmonderweg 41, Leiden, tot wien 
men zich om inlichtingen kan wenden. 

Witte Merel. Op 3 Mei 1934 zag ik op het Lepelenburg te Utrecht een merel met witte 
kop en hals en gedeeltelijk witte borst en vleugels. Het dier maakte den indruk volkomen ge
zond te zijn. Drs. D. T . WlELlNGA. 

De Muskusrat nadert. Er is geen een reden, om dit beest „bisamrat" te noemen. Hij 
heet in Amerika Muskrat of Musquash. De Duitsche vertaling daarvan is Bisamratte en wij 
vertalen: Muskusrat. Hij is nu al waargenomen nabij Osnabrück, dus in het door vacantie
gangers druk bezocht deel der bedreigde grens tusschen Denekamp en Winterswijk of 's Hee-
renberg moet er maar eens goed naar worden uitgekeken, T . 

Heden 9 Juni '34 vind ik in de bosschen van Ter Heyl (Roden) Sanicula europaea L. of 
Heclkrnid. In de lijst van de excursie der Ned. Bot. Vereen. (Kruidk. Archief 1923) komt 
deze naam niet voor, waarschijnlijk in verband met de tijd dezer excursie. Juli 1923, Vandaar 
hier deze vermelding, 

Groningen. H. HEIDINGA. 

Bonte Specht snort. In de vogelboeken las en lees ik, ook nog in dat van J. Strijbos, 
dat de bonte specht snort door een tak in trillende beweging te brengen. Nu heb ik hier in 
't Haagsche Bosch meermalen een bonte specht hooren snorren — en zeer luid —, terwijl 
hij tegen den stam zat. Een boschwachter, die scherp oplet en waarneemt, vertelde mij dat 
hij dat heel dikwijls gezien had. Niet een tak trilt, zegt hij, maar de kop van den vogel. Deze 
gaat zóó snel vóór en achterover, dat het is, als of een stalen veer, die trilt, de kop in beweging 
brengt. Ik acht deze kleine kwestie interessant genoeg om ze even onder uw aandacht te bren
gen. Misschien hebt u daaromtrent een gevestigde opinie, indien niet, dan zou u waarschijnlijk 
de aandacht van waarnemers er wel op willen vestigen. 

Den Haag. G. B. v. STARK. 

Ik heb Bonte Spechten zien snorren tegen allerlei voorwerpen, het meest natuurlijk tegen 
takken, maar ook tegen stammen, tegen telegraafpalen, tegen torenspitsen, tegen met blik 
beslagen top van windwijzerpaal, tegen zinken lap op een boomwond. Het schijnt er maar 
op aan te komen, of die dingen behoorlijk willen trillen. In een hoogen pyramidcpopulicr heb 
ik een aantal doode takken en nu heeft dit jaar een bonte specht al die takken onderzocht op 
toonhoogte en er ten slotte een van uitgekozen. 

Ja, de kop wordt wel heel snel en krachtig op en neer bewogen, maar het geluid wordt toch 
voortgebracht door het trillichaf m, wat dat ook zij. T . 

GEVRAAGD: 
Van het Miss Blanche-album „De Wereld in Beeld" de nummers 9, 21, 24, 83, 87, 94, 

116, 118, 119, 122, 148, waarvoor in ruil worden aangeboden plaatjes van Van Delft's „Hoe 
heet die vogel?", Klavcrblad's Vogelalbum en Het Leven der Zee, Pette's Cactus-album, 
Droste's Indië en Bali, Verkadc's Cactussen, Vetplanten, De Bloemen en haar Vrienden e.a, 
Ik geef gaarne 2 tegen 1. 

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

AANGEBODEN: 
Portielje en Abramsz, Het Artisboek, 3 gld.. Verkade Padder.stoderalbum, 2,50 gld. Alles 

franco. Adres: B. Honselaar, Kloosterstraat 6, Naarden. 
Prismakijker Goerz. Helieder, 6 x , obj. 24 mm, instelling voor beide oogen afzonderlijk, 

stijf leeren etui; in goeden staat voor 35 gl. 
Adres: B. E. BOUWMAN, Bilthoven, Ostadelaan 17. 


