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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Bericht. Tot onzen grooten spijt mag De Levende Natuur wegens de papier-

sch33rschte voorloopig iedere maand slechts 16 blz. druks beslaan en moet het om
slag geheel achterwege blijven. Wij hopen deze gedwongen tekortkoming kter be
hoorlijk te vereffenen. 

Amoeb3 wordt geheel stop gezet, evenals N3tur3 en ook het Limburgsch Maandblad. 
Zij alle sloten af met een voortreffelijke 3flevering. Ook hun zij dankba3r het beste 
toegewenscht. DE REDACTIE. 

De Kleine Hagedis bij A m s t e r d a m . Naar aanleiding van het artikel over Amphibieën 
en Reptielen om Amsterdam in het Gedenkboek van de N. N. V. „Amsterdam Natuurhisto
risch gezien" schrijft Dr. Leefmans te Heemstede ons dat hij ca. 30 jaar geleden Vaak Kleine 
Hagedissen {Lacerta vivipara) bij Amsterdam heeft gezien aan de Zuidelijke Zuiderzeedijk 
voorbij Zeeburg. (Ik ook, vooral bij Diemerdam. Th.) 

Ook in oude opgaven worden vondsten bij Amsterdam zelfs in het bijzonder van Zeeburg 
vermeld (o.a. in D. L. N. Jg. IX, pg. 119 en Jg. XXI, pg. 132). 

Heeft een van onze lezers in latere jaren nog wel eens een Kleine Hagedis daar of elders 
bij Amsterdam gevangen? J. Hs. 

Korhoende r s in de Kennemerdu inen . Al sinds eenige jaren worden zoo af en toe kor-
hoenders gezien (en ook geschoten) in de Berger- en Schoorlerduinen. Algemeen wordt daar 
door jagers en jachtopzieners de veronderstelüng geopperd, dat deze dieren tijdens zware veen
branden in Drente uit het Oosten van het land gevlucht en overgevlogen zijn en zich nu gevestigd 
hebben in de Noord-Hollandsche duinen. Hoe het zij, zoo nu en dan worden in de duinen 
tusschen het Zwanenwater en Noordwijkerhout korhoenders gesignaleerd. Zoo zag de jacht
opziener C. Schoen op 10 Mei 1941 in het z.g.n. Geversduin een korhoen (haan). Hij schrijft 
mij daarover het volgende: Gisterenavond was ik met Jhr. Gevers op het roggeveld (het voor
malige Watervlak, thans sinds den winter van 1940—1941 in cultuur gebracht en met rogge 
ingezaaid) toen wij daar een korhoen opstootten. Dat was wel iets bijzonders en het zal mij 
benieuwen of wij hem nog meer zien. Wij hebben ons niet vergist, absoluut niet, hij passeerde 
op ongeveer 25, è 30 meter en op mijn uitroep „wat komt daar nou aan", zeiden wij direct 
allebie gelijk: Korhoen. 

Dit voorjaar (1941) zag de jachtopziener J. van Honschooten enkele malen korhoenders in 
de duinen van het Zwanenwater. De jachtopziener P. Roosing vertelde mij dat hij dit voorjaar 
ook eenige keeren een korhoen opstootte in de duinen ten Zuiden van de Verbrande Pan bij 
de Franschman (Bergen). Ook werden eenige malen korhoenders waargenomen door den 
Jachtopziener E. van Honschooten in de Zandvoortsche duinen (eveneens in het voorjaar van 
1941). Van broeden of broedpogingen werd echter nimmer iets gemerkt. 

JAN P. STRIJBOS. 

Wannee r zwijgt de koekoek? In verband met Uw onderschrift bij „Bijzonderheden uit 
Oosterbeek" (pag. 100, jrg. 46, afl. 5 van De Levende Natuur) interesseert het U waarschijnlijk, 
dat mij uit mijn jeugd — die ik doorbracht in de Utrechtse Vechtstreek — het volksrijmpje 
is bijgebleven, dat ik uit de mond van mijn moeder hoorde: 

„Na Sint Jacob (25 Juli) 
Zwijgt de koekoek als een babok". 

Waarschijnlijk heb ik slechts eenmaal in mijn verdere leven de roep van deze vogel nog 
na 25 Juli gehoord, naar ik meen, een tiental jaren geleden. 

Groningen, 10 Sept. '41. CHR. STAPELKAMP. 

N a t u u r in de Veenkolonie. Deze week was voor ons vogelliefhebsters wel een buiten
gewone, want we zagen op één middag in het plantsoen 16 pestvogels, een paar staartmeezen 
en een paar boomklevers. Dat is voor onze streek wel iets bijzonders, want de pestvogels zagen 
we hier maar eenmaal eerder, dat was in 1913. Staartmeezen zien we maar zelden en boom
klevers hadden wij hier nooit eerder waargenomen. Goudhaantjes zien we geregeld in voor-
en najaar. Verleden jaar zagen we tot onze groote verbazing een draaihals zich vergasten aan 
een kleine mierenhoop onder de thijm op het rotsmuurtje. Den volgenden dag kwam hij nog 
eens weer; dr. Swanenburg de Veye kwam kijken en moest toegeven, dat onze diagnose juist was. 

Veendam, 24 Nov. '41. R. en M. BOSSCHER. 


