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MEDEDEELINGEN.

Ornithoiogische waarnemingen.

Vergroeide kersen.

Zooals bekend is, nestelen meezen, althans de Pimpels,
uitsluitend in bosschen en tuinen, dus in hout.
Den 14den Juli jl. ontdekte ik in een der beide groote
lantaarnpalen (met vier branders) op de Groote Markt
alhier en wel in die vlak bij het hotel Des Pays Bas een
nestje van de Pimpelmees (Parus coeruleus) met jongen.
Voorzeker weer een niet alledaagsch verschijnsel in de
Vogelwereld, dal dit vogeltje de voorkeur gaf aan eenen
ijzeren paal op eeri groot steenen plein in hel centrum der
stad, alwaar hel op marktdagen wemelt van menschen.
Het Pimpeltje kon nauwelijks van boven door de kleine
opening onder de groote lantaarn en zag er dan ook uit als
een vogel, die geducht aan het ruien was Aan beide zijden
van het marktplein bevindt zich een rij boomen, waaruit
hel meesjo telkens voedsel haalde zijne kinderen. Hel viel
mij op, dal het geregeld uit den lantaarnpaal eene streng
horizontale lijn beschreef naar de boomen links en rechts.
(De moesjes hebben bet kunstlicht zeker verkozen boven
de diepe duisternis van den nachts.
Helaas merkte ik eenige dagen daarna niets meer van
dit gelukkige huisgezin. Men begrijpt dus wel, wat er is
gebeurd. We kunnen, jammer genoeg, niets anders bekennen, dat de moesjes hier wel wat al te onvoorzichtig
Ie werk gingen, te veel vertrouwen stelden in onze kinderen.
Ten slotte wil ik nog even melding maken van eene zeer
verrassende waarneming op 4 Juli jl. In den tuin van mijn
buurman, alwaar dagelijks een paartje Grauwe \liegenvangers (Muscicapa grisola) met kroost vertoefde, dal door de
ouders vlijtig werd gevoederd, ontdekte ik één jong exemplaar, dat uit de verte geleek op een gele kanarie en geheel
niet paste bij zijne broertjes en zusjes. Natuurlijk moest
ik hel mijne er van hebben en met den kijker de jongen
dichter bij halende, zag ik lol mijne groote verbazing
inderdaad een Grauwen Vliegenvanger in nestvederpakje
met vuil witten kop (tol aan den rug), ergo een begin van
albinieme. Even later kon ik mij nog eens van boel nabij
overtuigen, dat ik goed gezien had.

Gisteren kwamen mij toevallig een paar vreemd vergroeide kersen in handen. De stoeltjes zijn in de lengte in
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Een van mijn vrienden bracht hel vorig jaar van de
Londensche tentoonstelling een aardigheidje mee, zooals men
baast op iedere tentoonstelling er een of ander vindt.
't Waren een paar Mexikaansche springboontjes, kleine
lichte zaaddoosjes die onder dien naam verkocht werden.
Ze leken wel iets op lichtgekleurde koffieboontjes waarvan
er drie een vrucht gevormd hadden, glad van oppervlak
met op den bollen kant oen naad en aan de andere zijde een
niervormig vlakje iet3 lichter van tint en zachter dan de
verdere schil (fig. 2).
De aardigheid was nu dal die boontjes, als men ze rustig
op een bord legde, liefst op een warm plekje, na eenigen
tijd begonnen te springen, soms een paar millimeter hoog
en zich zoo in alle richtingen over 't bord bewogen. Ik
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begreep dadelijk, dat er 't een of ander insect in zal en
toen ze ten laatste niet meer springlevend waren heb ik
er een open geknipt en vond een klein lichtbruin popje
dat nog al beweeglijk was (fig. 1).
Ik bewaarde ze verder in een doosje met gaas en nu 10
Juli vond ik daarin een grijs gewolkt vlindertje (fig. 5.)
Na eenigen tijd zag ik No. 2 te voorschijn komen uil zijn
deurtje (lig. 3.) No. 1 was blijkbaar uit de opening gekomen
die ik geknipt had. Binnen hel zaaddoosje zal een dun
wit, eivormig spinseltje, gesponnen aan de sponning van
het deurtje. Blijkbaar was dit deurtje, dal volmaakt rond
was, gemaakt voor de verpopping want in de woning van
No. 1 die er geen gebruik van had gemaakt ging het
deurtje open toen ik er van binnen met een speld legen
drukte. Van buiten was niets te zien geweest.
Zouden er onder onze inlandsche insecten ook niet zijn
die dergelijke spring oefeningen vertoonen bijv. de rups van
de blaask elk vlinder. Heeft iemand al reeds iets daaromtrent
waargenomen ?
Ook de knoppen van meidoorns kunnen bewegen; er
zitten eveneens larven in.
H.

rijp

P. LEENDERS JR.
Schildpad.

In De Levende Natuur van Januari 1909 staat een artikel
over 't vinden van schildpadden in ons land. Ook hier in
't noorden van Groningen — ten zuiden van Oldenzijl —
werd eenige jaren geleden zoo'n beest gevonden, 't Was
eveneens een moerasschildpad, een Emys Europaea. 't Dier
werd op den laten avond gevangen, terwijl 't over de weg
kuierde. Op die plaats kronkelt zich een oud riviertje door
't land, hel Starterhuistermaar. Vlak daarbij zijn diepe
kleigaten, waarlusschen met riet begroeide walletjes; ook
elders veel riet en ruigte; een dorado voor wilde eenden
en walerhoendors. De schildpad werd meegenomen en heeft
nog, gebonden aan een touw, een tijdlang geleefd in en
bij de gracht van een boerderij.
Uithuizen.

Mexikaansche Springboontjes.
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elkaar gegroeid en de vruchten geheel afzonderlijk
geworden.

II. VAN ZANTEN.

Een nieuwe (?) wandaad van den eekhoorn.

Als eierenuithaler en moordenaar van jonge vogeltjes
stond de eekhoorn reeds lang bekend. Nu wordt hij echter
ook schadelijk door hel vernielen van vruchten, en wol
voornamelijk van appels en peren. Hij bijt nl. deze vruchten
door, eet alleen de pitten op, en de rest wordt weggeworpen.
Vooral in deze streek, waar veel eekhoorns voorkomen,
wordt hij op deze wijze een groote plaag voor de eigenaars
van tuinen en boomgaarden.
Luntercn (Veluwe).
W.
Overvloed van Stinkzwammen.

Een belangstellend lezer zond ons uil Assen een vijftal
duivelseieren, afkomstig van een plek in 't bosch bij Assen
niet ver van hel nieuwe kerkhof aan den Beilerweg, waai\
op een driehoekig plekje 100 M. lang en met een basis van
25 M. niet minder dan 248 volwassen exemplaren stonden
met nog 115 duivelseieren. Die vijf zijn in mijn tuin uitgekomen en hebben een week lang bezigheid gegeven aan
de roodstaartjes en vliegenvangers, die er op de ongewoon
groote hoeveelheid vliegen kwamen azen.
TH.
De zaaiers.

Onder een groepje sparren en beuken, waar 's nachts veel
vogels rusten, vond ik in Augustus de volgende kiemplantjes: lijsterbes, meidoorn, berberis, Geldersche roos, klimop,
kamperfoelie, hulst, asperge, salomonszegel, stekelbladige
berberis, wollige sneeuwbal. Ik heb nog nooit zooveel kiemplantjes van onze wilde berberis gezien als dit jaar. Daarentegen is in dezen herfst de oogst van berberisvruchten
zeer schraal, ook de Geldersche roos draagt lang zoo overvloedig niet als in vorige jaren.
Onder die donkere sparren staan die kiemplantjes echter
allesbehalve voordeelig. Het zaaisel kan eerst tol zijn recht
komen als de hooge boomen geveld worden of omwaaien.
Er slaan op die plek ook al salomonszegeltjes van tien jaar
oud, maar die hebben hel toch nog niet tot bloeien kunnen
brengen.
T.

