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De inktpunt in het midden der kortste zijde wordt gehouden in het midden der dwarskurk. 
Juist een centimeter van de einden der dwarskurk worden nu twee der draadnagels geslagen, 

en de derde draadnagel een centimeter van het eind van de onderpunt der J . 
De drie draadnagels goed vast inslaan. Na losmaken van de onderliggende plank, worden 

de draadnagcls aan de uitstekende einden omgeslagen. 
De openingen, die binnen nog overblijven, worden met een paar kleine lapjes dichtgestopt, 

om eenigszins vet-dicht te zijn, wanneer het vet eerst in de eene en dan in de andere ruimte 
wordt gebracht. 

Het blik wordt nu aan de vier punten (die langs hel schoteltje rond waren gemaakt) iets 
naar buiten gebogen, om meer ruimte voor de grootere vogels te geven, 

Een glad dun bamboe stokje, of een balein van een oude paraplui van ongeveer 40 345 centi
meter lengte wordt in het midden der dwarskurk gestoken (daar waar de stopnaald zat). 

Men moet het echter weer kunnen uittrekken, dus eerst een gaatje boren. (Dit voor het geval 
dat her stokje in den grond vast-vriest). 

Het geheel wordt met zwarte strijkpolitocr (zwarte spiritusvernis) zwart en later met donker 
grijze of donker bruine verf het glimmende zwart alleen van buiten wat dof gemaakt, (niet 
overschilderen) om de vogels niet af te schrikken. 

Is alles goed droog, dan kan men met vetmengsel vullen, en het stokie zoover in den grond 
steken, dat de onderkant kurk minstens 4 vingers (plm. 8 centimeter) boven den grond komt 
te staan. 

Roodborstjes en schildvinkcn en meezen kunnen er dan goed bij. 
Het is gewenscht er twee of drie te maken, en die op een afstand van elkaar in het gezicht 

van de woonkamer te plaatsen. Rondom en over een groot veld de eerste twee dagen wat hennip
zaad strooien, om de vogels met her vreemde vertrouwd te maken. 

Met het oog op sneeuw en voor de grootere vogels maakt men de afstanden verschillend 
n.1. 4 en 6 en 8 vingers van den grend. 

Mochten er lezers zijn, die de onverslijtbarc en geheel van metaal vervaardigde voer-gelegen-
hcid, die natuurlijk niet gelijk is aan de boven beschrevene, willen maken of laten maken, dan 
wil ik gaarne in dit blad beschrijving met teekening geven, met daaraan verbonden soldcer-
handleiding. Mogelijk kan ik dan iater een metalen nestkast laten volgen. 

Wanneer U de Redactie Uwe wenschen wilt kenbaar maken, dan zal deze Uw vraag zeker wel 
aan mij willen doorgeven. T . J. S. 

Vogels van de Wicringermeerpolder. Broedend zijn aangetroffen: huismusch, ringmusch, 
geelgors, grauwe gors, grasmusch, rietzanger, groote karekiet, kleine karekiet, merel, grauwe 
vliegenvanger, kuif'lecuwcrik, akkerlecuwerik, bruine kiekendief, watersnip,kemphaan, tureluur, 
grutto, wulp, kluut, scholekster, kievit, bontbckplevier, strandplevicr, kokmeeuw, groote stern, 
vischdiefje, dwergstern, Noorschc stern, patrijs, zomertaling, wilde eend,bergcend, huis/waluw, 
boerenzwaluw, houtduif, velduil. 

Verder werden waargenomen: rietgors, teuenvalk, aschgrauwe kiekendief, zilvermeeuw, 
mantelmeeuw, kwartelkoning, waterhoen, spreeuw, koekoek, gierzwaluw, ekster, zwarte kraai, 
ijsvogel, aalscholver, kerkuil, steenuil, ooievaar, lepelaar, blauwe reiger. 

Deze opgave betreft alleen de „zomervogcls". 
Bij het uitmaaicn van een sloot werd door een houw met de mit (maaiwerktuig) een vogel 

doodelijk getroffen. Wat is elat voor een vogel? „Een dikschicter" riep dadelijk een Groninger 
en oud-wilstcrvanger. Dat was dus de grauwe gors. 

De karekicten nestelden langs de kreken, hoogstwaarschijnlijk ook in het korenland, maar 
daar alles met den tractorzelfbineler gemaaid wordt, blijven de gebruikte nesten onopgemerkt. 

De wulp had zijn nest in een natte strook veenachtigen grond, dicht bij de Haukes in ele buurt 
van het Amstelmeer. Hier liggen naast elkander weiland, graanland en ne)g veel noodmengsel. 
Een klutenkolonie is hier vernietigd. Hier heeft ot)k de watersnip een nest gehad. 

Deze landstreek, rand van het Amstelmeer tot Slootdorp-Terp-den Oever was een waar 
vogeloord. De afwateringslootcn zitten nog vol garnalen en stekelbaarsjes, en daarnaast zijn ele 
sle>otcn en greppels van ele zoetwatervoorziening. Grondsoort: veen, klei en stuifzand. 

De bergeend heeft haar kroost groot gebracht in de kanalen bij Slootdorp (11 jongen), en 
mocht zich in de speciale bescherming van de politie verheugen. Wat de groote stern betreft, 
deze heeft verleden jaar evenals de meeuwen op verschillende plaatsen gebroed, dit jaar minder. 
De eieren van de heele kolonie zijn geroofd. 

De kwartel heeft zijn broedsel groot gebracht, evenals de bruine kiekendief. 
Dan heb ik lang een velduilennest bespied en mij weer verwonderd over het ongelijk uit

komen der eieren: 7 stuks. Twee jongen waren al dik in de veeren, twee in dons en twee pas 
uit den de>p. 

Een graspicper heeft een jonge koekoek groot gebracht. 
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Vandaag ben ik naar het kamp bij de Terp geweest. Daar had men een vogel gevangen, 
bruingespikkeld, zwarte snavel, lange vleugels, aan 't eind zwart. Deze vogel had een ring aan 
zijn poot gemerkt: Natuurhistorisch Museum Leiden No. 151715. Hij was zwaar gewond en 
stierf spoedig. 

Men kan weer zien, dat de herfst komt. Duizenden vogels trekken al door den polder. Winter-
gasten verschijnen al o.a. bokje, witgatje, sperwer, heele troepen goudplevieren enz. enz. 

Geweldig groot is hier het aantal hazen, ook wezels, bunzings en hermelijnen ziet men veel. 
Middenmeer, 30 Sept. '34. H, J, GEURKINK. 

Tweede bloei of vroegbloei? Op de eigenaardige weersomstandigheden van dit jaar rea
geren verschillende planten door een tweede bloeiperiode. Vele berichten stonden daarover 
in de couranten. Ik was dus niet verwonderd ook in mijn tuin twee lijsterbessen, die in het 
voorjaar druk gebloeid hadden en nu volop vruchten dragen, voor de tweede maal in bloei te 
zien staan. Maar ik was wel verbaasd over twee sneeuwklokjes, die vanmorgen stonden te 
bloeien. Het waren twee exemplaren van de grootbloemigc soort: Galanthus Elwesii. De bloe
men waren normaal ontwikkeld en staken uit boven de berkenbladeren, die op de groeiplaats 
bijeen gewaaid waren. Een groep druifjeshyacinthen heeft reeds flinke bladeren gevormd, maar 
dat was in 1933 ook al het geval, de bloemen verschenen op de normale tijd, in het voorjaar 1934. 

D. V. L. 

Het Drentsche Landschap, Door de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
in Nederland werd, ten overstaan van Notaris E. Th . Koopman te Amsterdam op den n e n 
Juni 1934 de acte van oprichting verleden van de Stichting „Het Drentsche Landschap". 

Dit is nu de zevende provinciale organisatie die met de Vereeniging tot Behoud van Natuur
monumenten wenscht te waken en te zorgen voor het behoud van ons natuurschoon, onze 
flora en fauna. Wel heel merkwaardig, dat Holland en Zeeland, in vroeger eeuwen de bezigste 
van de Geünieerde Gewesten nu hier achteraan komen. Het verluidt echter dat ook een Zuid-
hollandsch Landschap gesticht is of gesticht wordt. Wat Groningen betreft, die Groningers 
denken misschier, dat ze geen natuurschoon hebben, maar ze vergissen zich, net als de Aun-
sterdammers van weleer, die ook in dien waan verkeerden. Inmiddels hoop ik, dat het Drent
sche Landschap ook een wakend oog zal richten op Westerwolde. 

Wij hopen en verwachten, dat het Drentsche Landschap zijn zeer moeilijke taak met moed 
en kracht zal vervullen. In menig opzicht zal het gelijken op een achterhoede-gevecht na een 
bijna verloren slag. Maar dan nemen wij de les van Marengo ter harte. JAC. P. THIJSSE. 

Het Stofzaad op Terschelling, In het jaar 1931 (Augustus) constateerde ik het voorkomen 
van zeer veel exemplaren stofzaad op Terschelling in de vlakte voor de zeeduinen (het dichtst 
bij de zee gelegen). Er was een plaats, waar op 10 m2 100 exemplaren bijeen stonden. Deze 
planten behoorden alle tot de weinig behaarde soort, door Dr. Thijsse genoemd in zijn opstel 
„Stofzaad" voorkomend in De Levende Natuur XIX (1914—'15). Eenige exemplaren werden 
door mij verzameld en gedroogd, waarvan ik later een zond aan Dr. van Dieren naar aanleiding 
van zijn oproep om Terschellinger planten en mededeelingen hieromtrent te ontvangen. 

In de volgende jaren 1932 en '33 deed ik vergeefsche pogingen het stofzaad terug te vinden; 
het scheen spoorloos verdwenen te zijn. Noch tusschen de duindorens (Hippophaes rham-
noïdes), waar ik in 1932 de groote menigte exemplaren had gevonden, noch in de naburige 
duinvalleitjes was de plant te vinden. Thans (1934) heb ik meer succes gehad. Op 27 Juli vond 
ik een exemplaar in de duinvlakte bij paal XI I I dicht bij de weg, die naar zee leidt en 30 Juli 
in een valleitje dicht bij de vindplaats van 1931 een tweede exemplaar. 

Voor degenen, die de vindplaatsen later willen controleeren, wil ik nog opmerken, dat de 
eerste plaats, waar ik Monotropa aantrof, het duindorenboschje is vlak bij het vlierboschje 
ten W. van paal X I I I . 

Lies, Terschelling, i i -8- '34 . Dr. A. G. M. LIERNUR. 

In 1934 heeft het Stofzaad zich op de gewone groeiplaatsen in Bloemendaal nog in het ge
heel niet vertoond. T . 

Oproep voor strandonderzoek, Reeds twee jaar is het strandonderzoek aan den gang 
en gedurende dezen tijd zijn vele waarnemingen gedaan. Niet alle bij ons binnengekomen be
richten zijn even volledig en het is ons gebleken, dat vele waarnemens niet precies weten, wat 
er eigenlijk van hen verlangd wordt. 

De bewerking der thans ingekomen gegevens brengt derhalve vele moeilijkheden met zich 
en is zeer tijdroovend, waardoor tot nu toe geen resultaten vermeld konden worden. 

Daarom hebben wij gemeend een lijst te moeten samenstellen, waarop men alle gewenschte 
gegevens kan invullen. De bedoeling is, dat hetgeen op een strandwandeling is waargenomen, 


