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

In ons land komen nog verscheidene andere soorten voor,
die echter niet schadelijk schijnen optetreden.
In Amerika zijn twee soorten schadelijk, op appel en
aardbei. Die van de aardbei heeft nog de onhebbelijkheid
de bloemstelen half doorteknagen, zoo dat de knop niet
verder groeien kan en steeds gesloten blijft.
LEEFMANS.
Branchipus.
Uit Rosmalen, Grave en Hintham ontving ik bericht van
Branchipus. Later meer hierover.
E. lis.
De Waaiboomen.
Bijgaande foto vertoont een van de allermooiste liggende
dennen uit onze door den zeewind bewerkte streek. De
invloed van de westenwind laat zich zeer plaatselijk gevoelen, want vijfentwintig meter van de afgebeelde den
verwijderd staan er twee, die tamelijk symmetrische kronen
hebben en flink rechtop staan. Langs de Oost-West gerichte
geulen snoeit de wind het hevigst. Het komt eenvoudig
hierop neer, dat de naar het Westen gekeerde knoppen

„Kwett'ien."
Naar aanleiding van mijn artikel in het Februarinummer
der Lev. Nat., bericht ik nog even, dat men ook aan de
Zuiderzee kust (bij Kampen o. a. getracht heeft duikvogels met
nelten te vangen. Het plan mislukte echter, doordat de netten
bij ebbe boven water kwamen. Eenige mij bekendeBrabantsche
vangers hadden de zaak op louw gezel.
Wayeningen, Febr. '10.
W.
De Meerkol ais acteur.
Naar aanleiding van het korte bericht van De Meyere in de
Jan. afl. over 't imiteeren van de meerkol: Meerkol imitator.
«Zondag wandelde ik door 't veld. Een zwerm kraaien
vloog op met het noodige lawaai. Een oogenblik later hoor
ik uil een elzenheg nog kraaiengekras. Ik keek naar den
achterblijver van den troep on jawel, daar zat een gaai me
te beloeren. Hij vloog natuurlijk dadelijk op en ik wist nu,
dat sinjeur voor kraai kon spelen. Een honderd passen verder
vloog een ekster onder luid geschater uit 't eikenhout.

Tnvlueil vun den zeewind op den groei van grove dennen Hleeinendaal.

verdrogen, nog voor ze uitkomen, of dat de uitgekomen
loot verdort. Ook sneuvelt meestal de toploot en daardoor
groeit de boom dan van den wind af, den indruk gevend,
alsof hij eerst recht op had gestaan en toen door een hevigen
storm was «uitgehlazen.» Reeds in him aanleg worden de
knoppen door den wind bemoeielijkt, als men een knoppenkrans onderzoekt, dan blijken de westelijke 10—30 pCl.
lichter te zijn dati de oostelijke.
Soms is aan den voel van den stam vlak bij den grond
een westelijke tak tot ontwikkeling geraakt en die kan zich
soms achter een zandricheltje nog opwerken tot een aardig
kreupelboschje. Het opschieten vaii een paar duindoornstruiken kan ook door 't vormen van een windscherm weer
verandering brengen in don groei van een den. Al deze
vervormingen zijn prachtig waar te nemen langs den hoogen
Duin en Daalschen weg bij Bloemendaal. Daar is ook te
zien, hoe de Oostenrijksche dennen, Corsicaansche dennen,
en Zeedennen veel minder van den verdrogenden invloed
van den zeewind hebben te lijden.
T.

Mis hoor, 't was dezelfde vogel van daareven, die nu
meesterlijk de stem van den wipstaart nabootste en ook
de deftige allures had aangenomen.»
Wen.

M. .1. v. SAMBEEK.

Branchipus.
Met dezen heb ik de eer u te berichten, dal ik Branchipus
aan nw adres heb afgezonden. Apus heb ik niet kunneh vinden.
Branchipus komt hier evenwel in ontelbaar aantal voor.
Gram.

J: DEN DOOP

Gevraagd.
Wie helpt ondergeteekende tegen vergoeding
van port aan
plaatjes voor het Winteralbuin van Verkade1?
Leiden. Zoeterwoudsche Singel.
G. MUI.DER.
Errata.
In «Zo'n Schaapskop«. Regel 7: wringt voor wring. Regel 15:
hek voor hen. Regel 16: zoo voor zo. Regel 24: wos voor was.

