
136 D E L E V E N D E N A T U U R . 

WEER EEN ZEER ZELDZAME ORCHIDEE 
IN ONS LAND TERUGGEVONDEN. 

W. H. Heimans! 
Zooals U zich misschien nog zult herinneren, heb ik 

verleden,te Hulshorst zoo gezocht naar de Goodyeiarepons 
op de plek, waar U dien indertyd gezien hebt, maar latei-
niet kon terug vinden.1) Dit jaar ben ik hem gelukkig 
machtig geworden. In een zeer oud dennenbosch te midden 
van hoog mos vond ik de plant. Indertijd schreef U, dat 
de plant zich langzaam verplaatst en dat heb ik bewaar
heid gevonden. Het plantje waaruit de bloeistengel opschiet, 
sterft af en intusschen komt een rozetje bladeren, zooals 
ingesloten is, er 
naastbovenhetmos 
uit, dat op haar 
beurt het volgend 
jaar een b l o e i 
stengel o m h o o g 
zal zenden. Aan 
den stengel ziet 
u al weder een 
winterknop, diehet 
volgend voorjaar 
uit zal loopen. 
Het aantal bloei
ende Goodyera's 
bedroeg ± 25; doch 
er stonden zeker 
100 jonge plantjes. 
De geheele wortel
stok was als om-
strengeld met witte 
draden, welke men 
dikwyis ziet als 
men vochtig mos 
in een dennen
bosch uittrekt-

V^oor myn orchi. 
deëncollectie heb 
ik een bloeistengel 
of formahne. De 
kleur der bloemen 
blyft echter in het 
geheel niet behou
den zoodat 't nog 
toeschijnt dat de 
schryver in de 
„Levende Natuur" 
overdreven heeft. 
Ook deed ik nog 
een aardige vondst, 
de Lycopodium 
Selago, waarvan 
ik ook een takje 
insluit; wellicht 
heeft u deze plant 
nooit in leven ge
zien, daar zy ook 
niet alle dagen 
voorkomt en ook 
in oude dennen-
b o s s c h e n thuis 
hoort. Verleden 
jaar beloofde ik u 
ook een Spiranthes 
Autumnalis. Bin
nen een paar dagen 
ga ik weder naar 
Amersfoort terug. 
Wilt u dus een 

Twee zeldzame witte 
Dennen-orchis met wortelstok. 

exemplaar hebben, dan zal ik er een zenden, als er ten
minste dit jaar genoeg zyn, omdat deze plant ook nog 
al zeldzaam is. Nu heb ik hier nog een aardige vondst 
gedaan. In de Levende Natuur is slechts 2 x melding 
gemaakt van een witte Gentiaan. Verleden jaar vond ik 
to A. 1 exemplaar. Nu heb ik echter hier een heel veldje 
gevonden. Slechts heel enkele blauwe staan er tusschen. 
Ik zal onderzoeken, of zy' op die plek constant zyn, in 
volgende jaren zal ik er goed opletten. 

•' Zie ü. ;., A-. i. bladz. 148. 

Amersfoort. Met gr. B. W. VAN DEDEM. 

EEN ZELDZAME VOGEL. 
Bewoners der zeekusten of der groote inhammen in het 

Z. W. van ons land, kennen zeker den aalscholver, die rare 
vreemde sinjeur. Zyn eerste voorkomen, doet aan een 
gans denken, maar zyn zwarte kleur en gry'ze onderkant, 
zyn torpedovormig lichaam behoort weer aan zeeduikers. 
Zyn dikken, vry langen hals, den sterken snavel geeft 
hem een krachtig voorkomen. Daarby komt, dat hy het 
lichaam in opgerichf—ten stand draagt en van zijn korten 
spechten-staart als schoorpaal gebruik maakt. ' De vler-
teenige zwemvoeten staan eenig daaiin'&nze vogelliteratuur. 

Deze eigenschappen maken den vogel tot een zon
derlinge verschy-
ning en vormt hy 
een afzonderlik ge
slacht in de orde 
der R o e i p o o t i g e 
vogels, in de familie 
der Pelikanen. 

Hoe de Scholle
vaar of Waterraaf, 
zich met v i s c h 
voedt, zyn nest op 
bomen aanbrengt, 
broedt en jongen 
grootbrengtis reeds 
in „D. L. N." be
schreven. 

Dit betrof echter 
den gewonen aal
scholver Ui. carbo. 

Er is nog een 
kleineresoort.waar-
van oude eksem-
plaren soms een 
kuif d r a g e n en 
daarom de Gekuifde 
aalscholver wordt 
g e n o e m d . Deze 
leeft in het hooge 
Noorden en komt 
slechts uiterst zel
den naar onze kun
sten. Den 25 Febr. 
18C2 werd een ? by 
Rotterdam gescho
ten. 

Een mooi exem-
plaar.een mannetje, 
werd den 20ste Dec. 
1905 volgenderwys 
in de Lutte by Dene-
kamp bemachtigd. 

De Lutte ligt niet 
aan zee, noch aan 
eenig ander groot 
water, maar inliet 
oosteliksche hoekje 
van Twente, een 
half uur van de 
duitse grens. Daar 
liggen heuvels, die 
tot aan den top met 
groen koren zyn 
begroeid ,en stroomt 
een lief riviertje, de 
Dinkel, dat 's win
ters vermakelikern-
stig boos kan doen. 
Daar langs liggen 

wVetien en wat er verder overschietzyn zandverstuivingen, 
dennebossen en een grote, wyde .bruine heide. 

In een dier dennebosjes, niet ver van een boerdery zat 
een vreemde vogel op den grond en tuurde met uitgerekten 
hals de hoogte in. Een boer zag dat en haalde zyn geweer. 
Jagen zit die bewoners in het bloed en stropen wordt 
niet als iets immoreels beschouwd. Hy schoot dus op het 
vreemde dier, maar of hy er te ver af was, of zy'n hand 
niet vast genoeg, het schot scheen den vogel niet gedeerd 
te hebben. De hond kwam op den knal af en yide vooruit. 
Weg vloog het zwarte beest niet, maar begon een formeel 
gevecht tegen des stropers hulpe. Deze jankte het uit van 

orchideetjes (eng. nat. gr.) 
Schroef-orchis met knollen. 


