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De zachte winter. 
Als bijzonderheid vermeld ik even, dat ik den 6en Januari 

reeds goedontwikkelde vruchtjes zag (en proefde) van de 
Wilde Aardbei. De plant, waaraan 7 vruchten zaten, was 
gevonden op het landgoed Oranje Nassau's Oord alhier. 

Wageningrii. W. 

Veeleer is dit een bewijs van een laten herfst. T. 

Timothee. 

Den heer A Voorijns le 
groeide Timolhee-aar, door I 

Utrecht zond ons een doorge-
lem in December 1909 daar aan 

den waterkant gevoilrden. 
Doorgaans meent men dan 
te doen te hebben met zaad
korrels, die in de aar zijn 
ontkiemd. Er is echter geen 
spoor van zaadkorrels of 
kienwit te vinden, de kleine 
plantjes zijn niet uit. zaad 
ontstaan, maar gevormd in 
plaats van bloemen- eigenlijk 
een geval van vergroeiing. 
Deze vervormingen worden 
het meest aangetroffen in het 
late najaar, en worden meer 
schilderai-lilig dan juist be
stempeld met den naam van 
vivipariteit. In vroeger jaar
gangen van ons Tijdschrift 
is reeds op dit verschijnsel 
gewezen on ook op 'I feil, dal 
bij hot Alpenbeemdgas, Poa 
alpina vivipariteit vakorvoor-
komt dan echte bloei 

T. 

Slimme kraaien. 

Een poos geleden las ik 
ergens, ik meen ook in D. L. N. 
over de slimheid van kraaien 
die ten einde den inhoud te 
kunnen bemachtigen, mosse
len van eenige hoogte op een 
steenen helling lieten vallen. 
Dit heb ik nu dezer dagen 
zelf mogen waarnemen. 

Op een volgeslibd hoekje 
aan den zeedijk te Harlingen 
was een groote zwerm bonte 
kraaien bezig zich met hel 
door den vloed achtergelaten 
gedierte te goed te doen. Ze 
waren zeer naijverig en had 
er een iets bemachtigd, dan 
waren z'n kameraden er 
bliksemsvlug bij om ook wal 
van den buil te snappen. 
Terwijl ik zoo stond te kijken, 
kwam er een bonte kraai 
aanvliegen en toen hij zich 
boven de bazallhelling bevond 
hoorde ik iets op de steenen 
neervallen, terwijl de vogel 

neerstreek en blijkbaar ifets zocht. Hierdoor aan de vroegere 
gelezen waarneming herinnerd, lette ik nauwkeuriger op 
en toen heb ik het verscheidene keeren gezien. 

Zoo'n kraai vloog soms recht omhoog met z'n schelpdier 
en liet 't dan op eens los, streek er bij neer en at z'n buit 
op. 

Sommige lieten hun prooi op de bazallhelling stuk vallen, 
a mieren op een laag verbrokkelde gele baksteenen. 

Het was duidelijk dat de schelpdieren niet toevallig vielen, 
want de vogels vlogen rechtstandig op en streken dan direct 
op den neergevallen buit neer. Ook lieten ze hun prooi steeds 
boven de steenen los. 

Of deze handelwijze nu een instinctmatige (dus een van 
onder op kind overgedragen gewoonte) of een verstandige 
(op eigen ervaring gegrondde, bewuste en aangeleerde) is, 
mogen de geleerden uitmaken. Voor den leek lijkt zooiels 
een aardig staaltje van overleg en dus van redelijk verstand. 

S. LEEFMANS 

Dnorgpgrooiile aar van Tlmotheo. 

Mededeelingen der Ned. Mycolog. Vereeniging. 

De Redactie is zoo vriendelijk geweest in de L. N. eenige 
ruimte af te staan voor kleine mycologische mededeelingen. 

In verband hiermee wilde ik de lezers even attent maken 
op twee paddenstoelen, die zoo licht onzen aandacht ont
snappen, omdat ze öf op een ongewonen tijd verschijnen 
óf niet zoo algemeen zijn. Gaan die beide eigenschappen 
samen, dan is de vindkans natuurlijk nog geringer. 

Morchella esculenta verschijnt (bij voorkeur?) in de na bij
van ieptenboomen, zoo tusschen half April en half Mei (op 
klei?) Soms tusschen het gras, soms tusschen afgevallen 
bladeren. 

Tricholonia gambosum (Georgii) Duilsch Maipih is Ie 
vinden in Mei langs wegranden en slootkanten. Meestal in 
het gras half verscholen.. Reuk sterk naar versch aange
vocht meel. Kleur vuil wit. 

Wie geeft mij van de eerste soort eens vindplaatsen op 
met vermeldling van grondsoort en omringende boomsoort. 

Nu de lijd van verschijnen mij bekend is, vind ik ze op 
vrij wat, plaatsen. De zeldzaamheid is-dus betrekkelijk. 

Zeist 1910. L. H. VAN BERK. 

Meeuwen en kraaien. 

Bijgaand berichtje uit de Gazette de Lausanne scheen mij 
niet onaardig voor mijn medelczers van De Levende Natuur. 
Het bracht me tevens woei' in herinnering eene scóne-tje 
hetwelk ik hier van mijn balcon waarnam. Over het meer
oppervlak zaten een kraai en een meeuw elkaar geruimen 
tijd achterna, nu de een, dan de ander vervolger respectie
velijk vervolgde; naar ik meende was het ernst en kreeg 
de kraai hel le kwaad zoodat hij eindelijk vluchtte Op een 
boom nabij den oever; terwijl de meeuw zich verwijderde 
Doch spoedig bleek dal het spelen was, daar de kraai,, ua 
uitgerust te hebtien van de vliegoefeningen die haar klaar
blijkelijk meer vermoeiden dan de vlugge meeuw, het meer 
weer opvloog waarop het dartele spel voortgezet werd. 

Bijgaand bermhtje bevestigde mijn opinie dat meeuw on 
kraai hier in de beste "verstandhouding leven. 

Montreux W. G. DE VOOGT 

Entre oiseaux. 

Un ami nous ócrit de BiHe: 
Je viens d'etre témoin d'un phénoméne d'entr'aide 

auquel, je l'avoue, il me serait difficile dajouter foi si je ne 
l'avais vu de mes propres yeux. Le voici: 

Une corneille que je'suivais du regard du haut du pont 
du Rhin, plongea soudain sur le fleuve, sans doute pour y 
saisir quelque proie. 

Elle avait mal calculé la resistance de l'objet, car ses 
ailes battirent l'eau, y adhérèrent et elle fut entralnée par 
le courant. La pauvre béte se mit apousserdescroassements 
pitoyables. Aussilót une mouette accourut, se posa A cóté 
de la corneille en derive, et s'effonjant de la téte, du cou 
el des ailes, parvint k soulever la naufragéequi, recouvranl 
l'usage de ses pennes, les mit ü. profil pour s'envoler au 
plus vite. 

Get acte de sauvetage me parait mériter les honneurs de 
l'impression. 

Aquarium vragen. 

1. Een middel om slootwater volkomen kleurloos, an 
geschikt voor aquarium water te maken. 

2. Een vindplaats voor watersalamanders in den omtrek 
yan Zoetermeer. 

Xoetermeer. (X. H) G. H. v. HAMERSVEI.T. 

Ter overname aangeboden 

de 15 afleveringen van Heukels' flora voor Nederland voor 
ƒ 8.- met de verplichting de volgende afleveringen te laten 
komen van de boekhandel van J. Nijkamp te Zutphen. Te 
bevragen bij Dr. P. W. Keer te Zutphen. 

Studie-aquarium. 
Bak-aquarium, geheel uit glas, met voetplint en rand, 

56 1., 27 br., 40 h a ƒ 7.50. Te bevragen bij: A. F. van 
der Wey, Rh. Feithstraat 4 I I I , Amsterdam. 

Reisgenoot gevraagd. 
Ondergeteekende zoekt reisgezelschap (ook om te botani

seeren) naar Savoie en Dauphiné, In Juli of Augustus, voor 
drie weken. 

iV. Haven 6i Rotterdam. DR. P, VAN OOHDT. 


