
148 D Ë L E V E N D E N A T U U R . 

Vragen en Korte Mededeelingen. 
Een reuzen stuUbal. 

Van den heer W. de Bruin, Middagten, De Steeg, ontvingen 
wij in een groote kist een exemplaar van do reuzenstuif-
bal, zoo groot, als wij nog nooit gezien hadden. Oostantin 
en Dufour geven voor deze soort als maximum-diameter 
op 30 cM., Mej. Destróe laat hem tot 40 cM. dik worden, 
maar deze Geldersman had een grootste lengte van 65 cM. 
by een breedte van 48 en een omtrek van niet minder 
dan 155 cM. Hoeveel kinderhoofden hij groot is kunt gij 
uit de photografie opmaken; de jongen die bij de paddestoel 
zit, is een gewone boy van twaalf jaar met een normalen 
schedel. 

De paddestoel was ingepakt in droog hooi en had by 't 
ontpakken een temperatuur van 40° C., wel een bewys 
ervoor, dat zoo'n vruchtdrager voor zyn sterke ontwikkeling 
een krachtige ademhaling noodig heeft. We hebben hem 
een dag op ons gazon laten liggen; het was net oen heel 
groote keisteen. De dikke witte huid was eenigszins ge
rimpeld en vertoonde geen uitsteeksels of bepoedering, 
zooals dat by andere Lycoperdon-
soorten het geval kan zyn. Van 
binnen was het een zeer lichte 
sponsachtige massa, vol sporen, 
die by droogte door scheuren in 
het vel ontsnappen. Na eenigen 
tyd verdroogt en verschrompelt 
alles en dan biyven er van het 
mooie, groote, gave kussen niet 
anders over dan een paar zwarte, 
onwelriekende velletjes. 

De heer De Bruin meldt nog, 
dat vyf jaar geleden op dezelfde 
plaats in den Middagtertuin onder 
dicht struikgewas en opgaande 
boomen zich eenige evengroote 
exemplaren vertoond hebben. Zulk 
een standplaats is voor deze soort 
niet de gewone. Meestal groeit de 
Reuzen-bovist in grasland, zooals 
de Amsterdammers wel weten,die 
ze jaar in jaar uit zion verschynen 
in het groote grasveld naby het 
Sparrenbosch op den Berg. Ver
giftig zyn deze paddestoelen niet, 
in zeer jeugdigen toestand, wanneer 
het binnenste nog geheeel wit en 
malsch is, kunnen ze worden 
gegeten. 

JAC. P. Tn. 

Kraaiend r testheid. 
In een tuin stond een duiventil, 

waarvan een der onbewoonde 
afdeelingen, door een lysterpaar 
tot nestgelegenheid was uitgekozen. 

De beestjes waren druk met het 
aanvoeren van bouwstof bezig, toen 
oen kraai deze schuilplaats ontdekte. 

Deze laatste wilde ze of het bezit betwisten, of uit bab 
dadigheid het nest vernielen, 

Zoodra waren de lysters uitgevlogen, voor het halen van 
nieuwe bouwstof, of sinjeur kraai kroop brutaal in het hok 
en bleef kalm een afwachtende houding aannemen, door de 
ingang te verspeiren, 

Toen de vogels terug kwamen en de inbezitname be
merkten, werd door luid kryschen lucht gegeven aan hunne 
verontwaardiging en vlogen ze onrustig rond. Eens zelfs 
was de kraai zoo brutaal, om, terwyi een lyster aan het 
nest bezig was, naar binnen te gaan, het beestje by een 
vlerk beet te pakken en hem of haar zoo uit het hok te 
sleuren. 

Na dit voorval gaven de lysters het op en hebben waar-
schyniyk een veiliger oord gevonden. 

Gheel (België). O. BLAUW. 

Op 20 Mei 1.1. had in de legerplaats van Oldebroek het 
volgende staaltje van brutaliteit by een vwarte kraai plaats. 
Een battery vuurde op een vast doel (2000 Meter) mot 
granaten. Bij het eerste schot vloog na 't springen van 't 
projectiel een kraai weg. die op ± 100 Meter van het doel 

op den bodem zat. Zij vloog slechts een eindje op, om 
direct weer neer te strijken. Er werden ongeveer 30 schoten 
gedaan on telkens vloog zij op en keerde weer terug, hoewel 
de projectielen om haar heen met vrij hevigen knal sprongen. 
Bij het opnemen van het doel bleek dat de zwarte roover 
bezig was geweest een korhoenderel op te peuzelen. Er 
was reeds een gaatje in de schaal gemaakt. 

Amersfoort, ABSPOEL. 

Vegetariër af. 
In oen vroeger deel van De Levende Natuur heb ik verteld 

hoe we een groene sabelsprinkhaan bezig vonden met het 
eten van bladluizen, dio hy natuuriyk gemakkelijk bemach-
tigon kon. Don 14en Juli 1905 trof ik er bij Drafna in 
het Gooi een aan, die weer een stapje verder was. Hy had 
zich listig opgesteld op een groot wit bloemscherm van de 
Molkeppe (ïhysselinum palustre) en was verdiept in het 
uitzuigen en opknabbelen van een vlieg, die hy daar had 
bemachtigd. Andere vliegen zaten onbekommerd om hem 
heen te lekken aan de Umbelliferen-honing, weinig bevroe
dend, dat ook zy weldra door de vinnige kaken konden 

worden gegrépen. 
Deze trek van den groenen 

sabelsprinkhaan herinnert wel 
eenigszins aan den Biddenden 
Mantis. T. 

Weeghree. 
Voor een paar woken vond ik 

eene Weegbree, waarby boven aan 
den algemeenen bloemsteel een 
rozetje van blaadjes en eenige 
kleine aartjes zaten. Ik zend er 
u een by, zoo kwamen er ver
scheidene uit de groote bladrozet 
te voorschyn. 

Arnhem. A. KLEINIIOONK. 

Weegbree vertoont dit ver-
schynsel nog al vaak; soms tegelijk 
met andere afwykingen zooals 
bandvorming of dubbele aren. 

RED, 

Een reuzen-stuifbal. (Lycoperdon Bovista). 

Kale kanarie. 
Wat moet godaan worden om 

een 2 jarigo mannetjes kanarie 
wiens kopje, sedert ruim twee 
maanden kaal is weder beveerd 
te krygen, genoemde vogel zingt 
goed, eet goed en vertoont geen 
andere abnormaliteiten. 

Aangeboden: 
de 8 c o m p l e t e jaargangen der 
L. N. in 4 deelon netjes gebonden, 
met vergulde titel, deel No. on 
bandjes, voor de meest biedende. 

Te zien en te bevragen by A. Mol, Vaillantlaan 500 te ' s Hage. 

Duivon-hiiishouding. 
Eenigen tyd geleden vond ik een houtduivennest, waarop 

do vogel broedde. Omstreeks een week later zat tot myn 
verbazing, niet een houtduif, maar oen tortel op het nest, 
dat twee houtduiveneieren on een tortelei bevatte. 

Is hot u bekend, dat zulke gevallen meer voorkomen? 
Diepenveen. TH. STUATENUS. 

Correspondentie. 
Mevr. L. te Haarlem. Uw vlinder is het T Avondrood"; 

in „Door het Rietland" is zyn levensgeschiedenis uitvoerig 
beschreven. T. 

C. E. v. D. te Haam. Dergeiyke uitwassen komen aan 
forsch groeiende Rhabarberplanten dikwijls voor. Als u 
nog eens iets voor ons toekent, doe het dan met Ol.-inkt 
en zend ons de teekening ongevouwen, dan kunnen we 
haar laten reproduceeren. T. 

H. K. te A- Dat in Jasmijnbloemen meeldraden de kroon-
bladvorm aannemen gebeurt zeer dikwyls. T, 


