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Een krnisbek.
Een warme Aprildag in i e duinen, een voorschot op het
in Juni en Juli uit te deelen warmtekapitaal. Ik had me
verlustigd in rykbloeiende ruige viooltjes, wilgenkatjes,
waar je den honing byna zag afdruipen, blanke anemoontjes,
erg bescheiden steenbreek- en hongerbloempjes, listera's, die
haar twee eironde bladen ontplooiden, nachtegaalgezang,
kieviten, die overal schermden, behalve boven 't nest. Een
mooi slank vogeltje, kleiner dan een inusch, zilverbronsgrys met een waasje groen onder de borst, donkerder grys
op den rug, met geestige, vlugge beweginkjes, had ik bespied,
terwy'1 het in kluchtige meezenhoudinkjes insekten pikto
uit de wilgenkatjes en de druk werkende byen met vree
liet (een litis ?). Ik ga een duin op. Vóór me de zon. Beneden me een mooie vallei met berken, die pas en wilgen,
die nog bloeien. Twintig pas van me af, aan den voet van
het „kopje" een grove den, (onder ons gezegd, ik vind dien
groven den met zyn prachtig rossen stam en zyn fantastische
takken mooier dan den fijnen). Die den was het. Terwylik
in 't heeriyke gezicht boneden me verdiept ben, hoor ik
uit de den een knappend, tikkend geluid. Ik spits de
ooren en beweeg me niet. Het geluid moet van een vogel
komen, helder, met korte tusscheupoozen. Een specht,
dat kon niet, die hamert tegen de takken on dat klinkt
doffer. Als 't eens een kruisbek w a s ! Een kruisbek, die
tegen de denappels pikte! Eindeiyk zou ik dat vreemde
heerschap dan eens in natura zien en dat nog wel in de
duinen! Maar tusschen 't groen geen enkele beweging, die
van een vogel zou kunnen komen, 't Geluid kwam van de
zonzy en ik zat aan de schaduwkant. Ik geef het al op.
Daar vliegt een witachtig vlindertje uit den boom op den
grond. Ik van 't kopje af, erheen
't Was een gevleugeld
zaadje van den den, die i n ' t lekkere zonnetje al een minuut
of tien bezig was zy'n gevleugelde kindertjes met een
knappend afscheidsgroetje de wyde wereld in te sturen.
Daar had ik niet aan gedacht. Toen hoorden de viooltjes
zachtjes: stommeling! zeggen, maar die iemand heeft,
ondanks zyn teleurstelling, nog wel een half uur met
genot naar 't knappen der denappels gehoord, en gezien,
hoe moeder Den haar kindertjes eerst laat gaan, als ze met
veel kans op succes zichzelf ergens kunnen gaan vestigen.
A.
B.
Witüler-blauwborstje.
In een stellen slootkant was 3= 1.5 dM. onder den rand,
de grond door 't water weggespoeld.
In de daardoor ontstane holte, welke door 't afhangende
gras van den bovenrand was bedekt, vond ik Maandagmorgen een neslje van den witster-blauwborst, met 6 jongen
er in, doordien ik den ouden vogel met een wormpje daar
zag verdwynen.
Dinsdag werd de sloot verbreed. Toen ik dat gewaar
werd, ben ik er naar toe gegaan, heb het nestje ondereen
graszoo vandaan gehaald en aan den overkant geplaatst.
De jongen, die toen leefden, waren Woensdagmorgen
gestorven.
Evenwel komen hier meer blauwborstjes voor en zullen
zeker deze ouden een nieuw nestje bouwen, zoodat
Twyzelerheide nu niet alleen vindplaats maar ook broedplaats is van den untster-blauwborst.
W. R. BOUMA, Onderxvijzer.

P.S.

Twyzelerheide ligt 2 uur N.-O. van Bergum.

Naar aanleiding van een vraag in den vorigen Jaargang.
Onder de plaatsen, die een bezoek door liefhebbers van
schoone en weinig bezochte natuur overwaard zyn behoort
de Wouwsche Plantage. Het centrum daarvan bevat een
gewone Noord-Brabantsche herberg waar voor 6 personen
een eenvoudig logies en pension te verkrygen is (adres
P. Groenze, herbergier centrum Wouwsche Plantage te
Wouw, pension ± f2.60 per dag en per persoon). Tegenover
die herberg ligt een nieuw gerestaureerd buitenverbiyf, in
de nabyheid liggen enkele, kleine woningen. De bezitting is
circa 1800 H.A. groot, bestaande uit heide, dennenbosschen,
en ander opgaand hout, hier en daar afgewisseld door in
cultuur gebrachte gronden en groote zoogenaamde vennen.
De wandeling er van is op verzoek vry. De Kalmhoutsche
hoek bekend als vindplaats van zeldzame insecten,
ligt in de nabyheid daarvan.
Lezers van De Levende Natuur die dezen zomer naar buiten
willen gaan, vinden hierdoor wellicht aanleiding ook de
Wouwsche Plantage eens te gaan bezoeken. De reis er heen is
van af Rozendaal 't gemakkely'kste per rytuig.
v. R.

NATUUB.
Correspondentie.
M. B. S. en C. J. v. B. te Z. U zou evengoed kunnen
vragen hoe het komt, dat uit een zaadkorrel van een wilg
niet een half meeldraad- half stamperplant komt. Do composiet is één geheel, straal- en schijf bloemen zyn als armen
en boenen, ze hooren bij elkaar, hot stuifmeel heeft dezelfde
samenstelling; of, als de straalbloemen alleen stampers
hebben, dan zyn de zaadknoppen geiyk van protoplasma.
Bovendien, u weet, dat buis- en schyfbloemen soms in de
natuur en geregeld by kweeking in elkaar overgaan, 't zyn
dezelfde wezens in anderen vorm. Maar u kunt ook nog
de jonge composiet beschouwen als van beide ouders wat
te hebben, daar de nieuweling toch ook weer èn straal- èn
lintbloemen bezit.
Joh. H. te Haarlem. De roode uitwasjes op uw plant
waren gallen, en wel gallenontstaanniet door dieren zooals
de bekendste eiken- en beukengallen, maar door microscopisch kleine sporen. Ook op de eschdoorns of ahorns
vindt u zeer dikwyis dergelyke langwerpige roode galletjes.
J. H. L. T. te Den Bosch. Wat een mooie vondst on dat
alles op één dag. 't Is heel wat prettiger een hazelworm
zelf te vangen, dan er eentje voor één of twee kwartjes te
koopen, zelfs al moet men er een spoorkaartje van drie
gulden voor nemen, vindt ge niet?
Mej. St. de B. te O. Als antwoord op uw vraag naar de
al of niet schadelykheid van musschen hopen wy een
artikeltje te kunnen plaatsen van bevoegde hand.
H. G. S. te A. Hazelwormen in ruil vragen zal u niet
veel helpen, vrees ik. U moet ze gaan vangen of koopen.
Wie ze heeft, houdt de aardige dieren liever zelf, en ook
vangt men ze niet eiken dag.
Joh. J. te H. U krygt de verlangde boeken binnenkort.
Jtf. N. v. A. L. te R. B. De catalogus is nog niet terug,
by ontvangst verzend ik dien dadelyk. *
(?. O. R. te A. \i heeft nu al uw zin met het betere
papier, voor dit jaar al genoeg, later ook het andere. De
advertenties achter het voorblad van 't omslag zy'n weggelaten zoo als u wenschte.
A. v. d. A. te B. S. Natuuriyk, u kunt alles vragen, maar
of er wat komt, moet u afwachten. Vraag maar niet te veel
naar zeldzaamheden, als u niets zeldzaams terug kunt
geven, leder houdt gaarne wat met moeite is verkregen.
v. R. te 's-G. Een groot stuk over den Mierenleeuw is net
klaar, maar er was geen plaats meer voor ons, de medewerkers gaan voor. Nog maar een maandje geduld; als u
erg verlangend bent, zullen wy u de drukproef zonden.
R. te W. 't Schynt dat een wespennest in de oogen der
drukkers iets verkeerds aan zich heeft; dit is nu al 't
tweede nest, dat op de laatste proef goed stond en in
der haast by 't afdrukken nog eens gauw onderste boven
werd gezet. Als er eens weer een stuk over deze wespensoort komt, zullen wy ' t nog eens rechtop laten zetten, in
de hoop, dat het ton slotte zoo staan biyft.
B. te A. of elders. Uw vogel met de puzzle was een
boompieper.
v. O. te 'sH. Ja, als er geen oponthoud door de cliché's
ontstaat, zullen wy evenals vorige jaren afl. 5 en 6 weer
samen of kort na elkaar vóór of in 't begin van de vacantie
geven.
(ïlovraagd,
Wie wil my helpen:
1°. aan jonge ex. van Siluris glanis of aan een nauwkeurige opgave van vindplaatsen dezer vischjes;
2°. aan vindplaatsen van korenboutlarvon (ik heb op het
oog de geslachten Cordulia, Bpitheca, Lestes, Anax en
Gomphus);
3°. wie wil my levende larven van boomkikkers toezenden ?
4°. Een beleefd verzoek om nauwkeurig aangegeven vindplaatsen van Pinguicula vulgaris en wel in de buurt van
Wageningen, Ede of Zoist-Driebergen.
5°. Aan een levend vrouw. ex. van Geotrupes typhaeus
(nl. de kever).
Tot wederdienst gaarne bereid.
C. J ,

DEN

HOLLANDER,

Nieuwaal (by Zalt-Bommel).
Levende rupsen van: Vanessa antiopa, Aporia crataegi
Vanessa cardui, Vanessapolychloros, Vanessa C. album, tegen
vergoeding van de frankeerkosten of voor eventueel verlangde ruilexemplaron.
A. BOON,

2e Oosterparkstraat 180,
Amsterdam.

