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l^el^ende groeiplaatsen der tot de bijgenoemde familiën beljoorende planten. 
{Vervolg en slot.) 

Familie Pomaceeën. 

1. Crataegus. 
C. Oxyacantha L. In bosschen en heggen. Epen. Boxtel, 

Breda. Ny'megen (Beek, Ubbergen, Berg-en-Dal), Rheden, 
Zutphen, Brammen, Warnsveld, Winterswyk, Voorst, Apel
doorn. Wulperhorst, de Bilt, Achttienhoven. Delden, Kaalte, 
Zalk. Valthe. Groningen, Haren. Boetgnm, Belkum, Harde-
garyp, Bergum, Goutum, Bergen,'Overveen, Haarlemmerhout. 
Warmond, Wassenaar, den Haag, Delft. Schouwen en Duive-
land. Walcheren, Zuid-Beveland, West-Zeeuwsch Vlaanderen. 

C. monogyna Jacq, In bosschen en heggen. Limburg (alg.). 
Boxtel, Oudenbosch. Nymegen, Wageningen, Apeldoorn, 
Harderwyk. Wyhe, Twenthe, Steenwykerwold, Giethoorn. 
Terschelling, Texel, Kennemerland, Bloemendaal, Haarlem, 
Hilversum. Delft, Wassenaar, Staalduin, Voorne. Schouwen 
en Duiveland. St. Philipsland, Noord-Beveland, Walcheren, 
Zeeuwsch Vlaanderen. 

2. Mespilus. 
M. germanica L. In bosschen. Meersen, Slenaken, Pias-

molen. Nymegen (Ubbergen, Mook, Meerwyk). 

3. Pi rus. 
P. communis L. Verwilderd in bosschen. Herpt, Berg-

en-Dal, Doorwerth. Zalk, Steen wykerwold. Friesland (wouden). 
Scheveningen (duinen). 

P. malus L. Verwilderd in bosschen. Breda. Doorwerth. 
Zalk, Helpen, Onnen. Friesland (Wouden). Bergerduin, 
Bloemendaal, Vogelenzang, Wassenaar (duinen). Waalsdorp, 
Domburg. 

P. arhutifolia L. var. erythrocarpa A. Gray. Alleen bekend 

Yereenlgin^ ^Minerva". 

Hiermede heeft het bestuur de eer u te berichten, dat 
voor de volgende Openbare Vergadering, welke zal gehouden 
worden op Woensdag 19 April e. k. voor de abonnés van 
dit tydschrift gratis toegangskaarten verkrygbaar zyn by 
de heeren J. Q- Bosz, Oudezyds-Achterburgwal 205 en 
E. A. van Genderen Stort, Brederodestraat 2. 

Namens het bestuur; 
E. A. v. GENDEREN STOET, Secntaris. 

Wintordloren. 

van duinvalleien tusschen Domburg en Westkapelle en van 
Steenwyk. 

4. Sorbus. 
8. aucuparia L. In bosschen. Vry algemeen en byna overal. 

5. Amelanchier. 
A. vulgaris Mnch. In bosschen verwilderd, St. Pietersberg. 

Ny'megen (Uilenput, Ubbergen), Heino. 
A. canadensis Torr. et Q-ray. Verwilderd in akkersmaalshoüt 

te Apeldoorn en te Haarlem (Bentveld, achter Elswout, Boe-
kenrode, Haarlemmerhout). 

Familie Aristolochieeën. 

1. Aris tolochia . 
A. Clematitis L. Aan heggen, op grazige beschaduwde 

plaatsen. Valkenburg, Hontem, Vyien, Gennep, Venlo, Door
werth, Zutphen. Utrecht, Amersfoort, Deventer. Zwolle. 
Ameland. Langs den geheelen duinzoom van Castricum tot 
Leiden. Dordrecht. 

2. Asarum. 
A. europaeum L. Alleen by Maastricht in bosschen. 

Familie Loranthaceoen. 

1. Viscum. 
V. album L. Op .verschillende boomsoorten woekerend. 

Overal in Zuid-Limburg. Deurne, Blyham. Amsterdam, Haar
lemmerhout, Dordrecht. 

H. HEUKELS. 

tegen den stengel van een plant. Zeker was ze door de 
warmte — het was gisteren buiten 60° F. —- wakker 
geworden en had ze honger gevoeld en voedsel bespeurd. 
De opening van de schelp was echter weer afgesloten, maar 
nu slechts door een dun vliegje. Ze zal zeker gemerkt 
hebben, dat het nog te vroeg was. 

Middelburg. J. v. ï . 
Uw vogeltje zal wel een goudhaantje geweest zyn: kunt 

u zich ook herinneren, of hy een geel streepje midden over 
zyn kop had? Daaraan zyn goudhaantjes 't best te kennen. 
Die kwikstaart had stellig dorst, ik heb spreeuwen en 
kraaien ook wel zoo zien doen, en 't ook voor staartmeesjes 
vermeld gevonden. T. 

Eenige dagen geleden en hedenmiddag weer, werd, in het 
bosch alhier, myne aandacht geboeid door eenige kleine 
vogeltjes, die zich onledig hielden met het opsporen van 
hun voedsel op met mos begroeide eikeboomen. De diertjes, 
die mo tot op een paar passen afstands lieten naderen, 
waren aan de buikzyde lichtgrys; de rug was bronskleurig; 
op de vleugeltjes was een zwart kringetje op te merken en 
enkele zwarte strepen; op den kop zag ik tusschen twee 
zwarte vlekken eene oranjestreep; de korte staart was 
V-vormig ingesneden, grootte als van een winterkoninkje; 
vorm gedrongen. Zou u s. v. p. in „De L. N." den naam 
van dit weinig schuwe, levendige vogeltje willen mededeelen ? 

BAKHUIZEN. 

Stellig een Goudhaantje. 
T. 

Een ^ood middeltje om kikkerrlsctajes groot ir brengen. 

Verleden voorjaar waren met de waterplanten uit de 
sloot eenige kikkervischjes in ons aquarium gekomen, 
eenige werden door de salamanders opgegeten, andere 

Sinds eenige woken houdt zich gedurig een klein vogeltje 
in myn tuin op, dat, volgens de beschryving in afl. 1, 
jrg. 1 van uw tydschrift, een tjiftjaf is. Myn buurman 
beweert het diertje al met Nieuwjaar gezien te hebben. 
Het is alleen, en geluid heb ik er nog niet van gehoord; 
het zou dus ook een fltis kunnen zyn. De kleur komt 
geheel overeen met beschryving op blz. 8. Kan myn naams
bepaling goed zjjn? Het slot van het artikel deed my 
voor een vergissing vreezen. Vandaar myn bericht en vraag. 

Een dag of vyf geleden (6 Febr.) zag ik hier ook een 
kwikstaart over het y's trippelen en druk pikken. Wat 
daar voor het beestje te vinden was, kon ik niet nagaan. 

En nu nog iets over een huisjesslak. Ik vond gisteren 
in myn tuin zoo'n dier, met de opening van de schelp 
behoorlyk door een vry stevig deksel afgesloten. Ik nam 
de slak mee naar binnen en legde ze op een plank voor 
het raam, waarop eenige planten staan. Van morgen was 
de slak verdwenen, alleen het uit verschillende lagen 
bestaande dekseltje lag er nog. Het slymerige spoor wees 
me al gauw de vluchteling. Ze was weggekropen, onder 

Vragen en Korte Mededeelingen. 


