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Verdronken Meikevers. 

Verleden Zondag (23 Juni) bij afgaand water langs het 
strand ten Zuiden van Zandvoort wandelende, werd onze 
opmerkzaamheid getrokken en meer nog onze verbazing 
opgewekt door hel feit, dat tallooze (we zagen er inderdaad 
duizenden) gewone meikevers aanspoelden en nagenoeg 
even gemakkelijk als de schelpen konden worden opgeschept. 
Dat ze in en nabij de uiterwaarden onzer groote rivieren 
in groote menigte bijeen in den bodem voorkomen, was 
ons bekend. Maar hoe komen zo aan 't strand^? 

F. DE GRAAF. 
W. H. TEN SELDAM. 
J. RODENBURG. 

Ik durf geen gissing wagen. De uwe, dat ze bij den hoogen 
stand der rivieren uit de uiterwaarden naar zee zouden zijn 
gevoerd en door den westenwind werden aangespoeld, lijkt mij 
onaannemelijk. Hoe zouden ze zoo bij elkaar gebleven zijn? 
Als er Oostenwind was geweest, zou die als oorzaak aan
genomen kunnen worden. H. 

Een aardige vondst. 
Het mag waarlijk eene verrassing heeten, wanneer men, 

zoekende naar de liefelijke, rein-blanke sterretjes der Vogel-
melk, plotseling in 't Mei-geurende bosch kennis maakt 
met een aardig orchideetje. Zoo ging het mij. Tusschen de 2, 
een weinig aangevreten, forsche bladeren, schoot de slanke, 
vierkante stengel omhoog, prijkend met een tros aller
aardigste, langgeslipte, groen-gelige bloempjes. Hiervoor 
had ik graag het zonnige eind wandelen over gehad van 
Tiel naar het Zoelensche bosch. Thuisgekomen heb ik ge
probeerd kleur en vorm van mijn Tweeblad, Listera ovata, 
zoo getrouw mogelijk weer te geven, daar ik weet, dat 
liefhebbers altijd graag weer eens van een orchideeën-
plekje in ons vaderland hooren. Ik kon geen enkel exemplaar 
meer ontdekken, doch bob de plaats goed onthouden, en 
ook alleen de bovenaardsche gedeelten der plant meegenomen. 
Het volgend jaar zal ik eens gaan zien, of er misschien 
wat meer te vinden zijn. Hel bosch is daar nogal goed 
beveiligd teger. baldadige dorpsjeugd, aangezien er overal 
veel opslag is onder de boomen, waartusschen ons bescheiden 
orchideetje waarschijnlijk in het geheel niet in 't oog zal vallen. 
Ik hoop, dat bijgaande teekening goed zal zijn voor reproductie. 

Tiel. J. L. MARIS. 

De teekening was heel goed; jammer, u had ze niet 
moeten kleuren; nu is ze voor reproductie ongeschikt 
geworden. II. 

Beuken-Kokermotje. 
Gisteren-avond in 't bosch wandelende, werd mijn aan

dacht getrokken door een zacht geritsel in de dorre lieuken-
en eikenbladeren op den grond. Ik zag geen beweging en 
in mijn onmiddellijke nabijheid ging het gedruisch voort. 
Bij nadere beschouwing zag ik eenige kokertjes bewegen, 
die bij de minste aanraking van de bladeren los lieten en 
bij 't opnemen er af rolden en dan niet meer te vinden 
waren. Eindelijk met het geduld dat bij een knibbelspel 
noodig is, slaagde ik er in eenige exemplaren op te vangen 
die ik u hierbij toezend. 

Hilversum. VAN KRBTSCHMAR. 

Het zijn de rupsjes van een heel klein vlindertje; de 
kokertjes worden door de rupjes zelf vervaardigd van 
plantenstof, gekauwde bast met speeksel; de naam is 
lieuken-kokermotje : Taeleporia-pseudo bombycella 't is vaak 
te vinden op de stammen van boomen, vooral op die van 
beuken. H. 

Zwarte Ooievaar. 
Woensdagmorgen, 22 Mei jl., zag ik hier bij 't fort 

Ruigenhoek, aan den rand van een der daar liggende plassen, 
een zwarte ooievaar opvliegen, die een eindje verder weer 
neerstreek. Aangezien Buekers schrijft dat ze hier niet 
broedt en hier slechts zelden voorkomt, vind ik 'l wel 
merkwaardig dat ze hier om deze tijd vertoeft; indien ik 
ze hier nog meer zie, zal ik u dit schrijven. 

Utrecht. J. HOOGCARSPEL. 

Makke Eend. 

In het nachlhok van de herten op Elswout zit een tam 
eendje te broeden op den grond. De herten loopen om en 
over het nest, maar hebben het tot nog toe in 't minst niel 
gestoord. Een ander eendje zit in dezelfde stal, ook op den 
vloer, maar dat heelt zich een plekje uitgezocht onder een 
ruif. Toch zouden de herten 't nest gemakkelijk kunnen 
vertrappen, maar ze doen het niet. 

Een vraag. 
Is er ook iemand die mij de wetenschappelijke naam kan 

noemen en de groeiplaats kan opgeven van de plant, waar
van de vruchten in de winkels onzer groote steden, ver
kocht worden onder den naam van „Lychees" of „Indische 
tafelrozijnon". Meestal zitten ze in doozen, die met Chineesche 
karakters versierd zijn. Hel zijn, geloof ik schijnvruchten. 
Het weeke rozijnachtige innerlijk lijkt mij de vrucht, en de 
houtachtige bruine „schil" met de tamelijk regelmatige 
pyramide uitsteeksels er op, zou dan oorspronkelijk een 
kelk of de bloemboden moeten zijn. 

Sneek. P. J. DOLLEMAN V/D. VEEN. 

Judasoor. 
Naar aanleiding van hel stukje van Mej. Car. E. Destree 

over het judasoor, in den 7en jaargang van dit, tijdschrift, 
meld ik u, dal ik deze zwam, in de nabijheid van Den 
Helder op een ouden vlierboom vond. 

Den Helder. W. P. 1). GORPORAAL. 

Verbetering. 
In mijn stuk over Nederl. Plantennamen zijn 'n paar 

hinderlijke fouten blijven slaan: Ie bl. 582e kolom, 5e alinea 
van onderen staal Bussner moet zijn Bcissner. En zes regels 
lager staat van Houter moet zijn Hoofcer, verder laatste 
regel Prumus moet zijn Prunus. 

Haarlem. LEONARD A. SPRINGER. 

Nieuwe uitgaven. 
Fauna van Nederland II. Vrijlevende Zoelwater-

Gopepoden, door Dr. P. .1. van lireemen. 
Met 2 platen. E. J. Brill, Leiden 1007. 

Dit is 't tweede deeltje van de serie systematische 
monografieën, die onder bovenstaanden titel door den Ned. 
Ilicrk. Vereeniging worden uitgegeven. De lieide platen 
bevatten een honderdtal afbeeldingen van details die behulp
zaam kunnen zijn bij 't determineeren o. a. van onze inlandsche 
Gyclops-soorten. 't Is een studie, die tevens als vervolg en 
aanvulling is te beschouwen van de litteratuur over 't 
onderwerp tot 1878. II. 

Correspondentie. 

C. A. G-., Den Haag. Uw plant is Eschscholzia californica, 
die nog al eens verwilderd voorkomt. 11. 

J.S.S. Uw planten uit Noordwijk zijn bijna alle verwilder
de soorten. De paarse is Phacelia. De witte Farsethin incana, 
De paarse kruisbloem kan ik niet meer thuisbrengen en 't 
roode leeuwenbekje is waarschijnlijk Linaria alpina; de 
andere zijn kleur-variëteiten. 11. 

F. G. Zierikzee. In uw aardbeien huisde de Gespikkelde 
Millioenpoot bij tientallen; die komt in natte zomers 't meest 
voor; in de groote soorten van aardbeien hel meest. Vooral de 
vruchten die met den bodem in aanraking komen worden 
aangevallen, ' t l s een griezelig idee, dat u de dieren had 
kunnen inslikken, maar de aangetaste aardbeien zien er 
toch meestal niet appelietelijk uit. H. 

Jonkvr. E. M., té Almen. Uw klaverplant vertoont het, 
steeds merkwaardig en vrij zeldzaam verschijnsel van ver
groening. Bij uw exemplaar zijn de stampers in bladeren 
veranderd, dit geeft de plant hel vreemde voorkomen; de 
bloemen dragen nu blaadjes in plaats vruchten. Het is de 
sierlijke klaver Trifolium elegans. 

De heester, waarvan u een takje zond heel Sassefras; hij 
behoort tot de laurier-familie en vertoont evenals de Moerbei
soorten allerlei variaties in den bladvorm. De wetensch. 
naam is Sassafras officinale. II. 

Aangeboden: In ruil legen andere rupsen of tegen goed 
opgezette vlinders: rupsen van Spihmnna niedica (inl.). 

Rotterdam, L. Verschuurstraat 39. J. G. ZOLI.NER. 


