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Eindelijk, het begon al aardig donker te worden, naderde
de zwerm hoe langer hoe meer het bosch waarin ik my
verscholen had, ik kon nu ook goed het eigenaardige gesuis
der vleugels waarnemen. Na nog eenige malen boven het
hakhout heen en weer gevlogen te hebben daalde de bende
in het bosch, en daarmede ook vlak boven my, neder, het
was geiyk een windhoos die over het bosch heenstreek,
in een oogwenk waren alle takken dicht bezet, sommige
twygen dreigden te breken onder het gewicht der spreeuwen,
de meeste begonnen te zingen, of andere keelgeluiden
voort te brengen, het was een helsch lawaai. Ik geraakte
eigeniyk in een minder aangename positie, althans myn
vrienden zonden mij verscheidene souvenirs toe, hetgeen
mij deed besluiten de verdere kennismaking maar te staken
en naar huis te gaan, het was ook intusschen geheel
donker geworden. Ik had gedacht by mijn heengaan de
bende te verstoren; maar dat viel nog al mede, slechts
enkele fladderden boven my weg om dadeiyk weer tusschen
het hout neder te vallen. Intusschen had ik eene voor my
hoogst interessanten avond gehad en ging welgemoed naar
huis. Later heb ik nog tweemaal zoo'n spreeuwenwolk
gezien, nameiyk te Voorschoten en te Leidschendam, maar het
genoegen van nadere kennismaking heb ik toon niet gehad.
Mochten enkele van de geachte lezers der i . N. eens in
de gelegenheid komen een avontuur als hier boven mede
te maken, dan kan ik dat best aanbevelen, alleen zou ik hen
gaarne de raad geven, trek uw zondagsche jas daarby niet aan.
Amsterdam, Jan. 1901.

P . L. STEENHUIZEN.

Jeneverbesseu.
Den 22sten Dec. 1900 arriveerde te Amsterdam het Nederlandsche stoomschip Juno, met gemengde lading komende
van Genua en andere Italiaansche havens. Aan boord bevonden zich ook 337 balen jeneverbessen. Zou de Redactie
van „D. L. N' zoo vriendeiyk willen zyn my de volgende
vragen te beantwoorden?
a. Waar dienen die bessen voor?
b. Is dit dezelfde bes als die van den veel in Drente
voorkomende juniperusheester?
c. Zoo ja, kan deze bes ook gebruikt worden ?
J. B. R.
De jeneverbessen worden gebruikt o. a. om smaak te geven
aan den drank, die aan de bessen zyn naam heeft ontleend.
De raoutwyn wordt met de juniperusbessen gekookt „overgehaald." 't Zyn werkeiyk de vruchten van de ook by ons
veel voorkomende heester Juniperus communis, 't Is ons
niet bekend of in ons land zelf de bessen voor 't bekende
doel worden ingezameld.
J. P. T.
Vogelbescherming.
De heer Visser uit Rotterdam maakt ons opmerkzaam
op een belangryke mededeeling in „Nature Notes" die dooide „Westminstei- Gazette" meer algemeen bekend geworden
is, en die handelt over 't vernielen van vruchten door vogels.
Daaruit biykt, dat de vogels in dagen van hitte en droogte door
dorst er toe gedreven worden, om de vruchten aan te tasten.
De schryver in „Nature Notes" had een kunstmatig
vyvertje aangelegd met groen en gedierte erin, om 't frisch
te houden en daar kwamen de vogels lederen dag by honderden drinken, tot groot genoegen en gezelligheid natuuriyk
van den naarstigen vyverdelver. Bovendien lieten de vogels
de vruchten in zyn boomgaard onaangetast.
Ik geloof dit heel graag, want ik heb van vogeldrinkery
ook 't een en ander gezien en gaarne wek ik iedereen op
tot 't aanleggen van drinkplaatsen voor vogels, al is 't
maar een eenvoudig plasje by de pomp, zooals ik er in
„Hei en Dennen" een geschetst heb.
J. P. T.
Keereis van een Kwikstaart.
Door den heer Dr. A. L. Bergacker, die als medicus de
hieronder vermelde reis meemaakte, word my het navolgende medegedeeld :
De ,Koning Willem II," vertrokken 1 Sept. jl. van Amsterdam, kwam 2 Sept. in Southampton, 4 Sept. uit S. gegaan,
vonden we, Wight passeerend, een kwikstaartje aan boord.
Dit. beestje maakte de geheele reis naar Batavia (Tandjong
Priok) mee. Soms was het dasen lang onzichtbaar. Tusschen
Colombo (Ceylon) en Padang (midden m den Indischen
Oceaan) was het overdag geregeld op het dek te zien.
Het maakte verder de geheele kustreis tot Soerabaya
mee. We meenden het verloren te hebben, toen we 22 Oct.

NATUUR.
Soerabaya verlaten hebbende, het weer in het salon zagen.
31 Oct. vertrokken we uit Batavia en maakten de reis in
ééns van Padang naar Perim. 's Nachts 12 Nov. in Perim
kolen ladende, zagen we het op eens om de flambouwen
der kolenschuiten fladderen. Een oogenblik later kwam het
in het rook-salon, waar het door ons gevangen werd en in
een vrye passagiershut opgesloten. Den volgenden morgen
tegen lunchtijd, zat het rustig op een bloempot in het
groote salon. In de Roode Zee, in Suez, in Port-Saïd en
in het begin onzer Middellandsche Zee-reis was het nog
aan boord. Later is het echter niet meer gezien. Of onder
Candia, of in de Straat van Messina, of langs de verdere
kust van Italië is het weggeviogen. Dit is geweest tusschen
17 Nov. (vertrek van Port-Saïd) en 21 Nov. (aankomst te
Genua). Opmerkeiyk is, dat na Port-Said de koudere dagen.
met regen en mist begonnen.
A. A. VAN PELT LECHNER.

Wageningen, Januari 1901.
Bladmossen.
Zou iemand my kunnen inlichten, welke soorten van
de tot bladmossen behoorende geslachten: Eurhynchium,
Rhynchostegium, Amblystegium, Brachythecium on Hypnum
in ons land voorkomen.
Utrecht.
W. V. E.
Solanum rostratum gerehabiliteerd.
De heer Franken komt ons vertellen, dat Solanum rostratum geen gewone vagebond is. Honderd jaar geleden werd
de plant in verscheiden tuinen van Frankryk en België als
sierplant gekweekt, zelfs als kasplant. Een mooi prachtplaatwerk uit den tyd van koning Willem I (Sertum
Botanicum, dédiée a la Reine par une Société de Botanistes,
Bruxelles, Etablissement encyclographique, Quai au Foin
1828) geeft er een uitmuntende plaat en beschrijving van.
J. P. T.
Een vraag.
Reeds eenigen tyd bezig zynde met een onderzoek naar
het voorkomen van paddestoelen in ons land verzoekt
ondergeteekende alle natuurliefhebbers, zoo ze op hun
wandelingen paddestoelen vinden, hem die toe te zenden,
liefst met vermelding van vindplaats en standplaats. Onkosten zullen desverlangd vergoed worden.
G. M E I J E R .

Groningen, Kraneweg 5.

Phil, nat. stud.

Lancetviscbje.
Wie wil my voor een studie (tegen vergoeding van
onkosten) helpen aan levend materiaal van Amphioxus
lanceolatus?
Amsterdam, Weteringschans 233.
R. KATZ,
Phil. nat. stud.
Aquaria.
De heer F. Pieters verzocht ons zyn nieuw adres op te
nemen: Plantage, Muidergracht 59.
A. M. J. H. teA. Met insectenturf wordt bedoeld „turfplaat"
d. i. geprepareerd en samengeperst veen, dat gebruikt wordt
voor bodems in iasectendoozen. Het is te verkrygen by
Merkelbach en Swildens.
Verbetering.
In de vorige afl. zyn de namen van Pr. en Secr. deiNat. Hist. Vereeniging te Gouda niet geheel juist afgedrukt, ze zyn resp.
H. OUDERKERK,
P. VAN EIJK.
Het woord: onontwikkeld, regel 28 v. blz. 232 moet zyn:
ontwikkeld, fi
Aangeboden:
Drie hagedissen; en gevraagd een paar stekjes Valisneria
en Utricularia.
Rotterdam, Boschlaan 30.
J. MAAT.
Ofschoon deze aflevering byna hot dubbele bevat van een
gewone aflevering moeten enkele stukken, die we gaarne
geplaatst hadden in dezen jaargang, nog wachten tot den
volgenden.
RED.

