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GLIMWORMEN.
Gaarne zou ik willen weten, waar tegenwoordig in ons land en in groote hoeveelheid glimwormpjes Ie vinden zijn. Ik bedoel de kleine Johanneskever, waarvan de ongevleugelde wijfjes
bij bel lichtgeven schuilen in het gras en de struiken, terwijl gevleugelde mannetjes er boven
zweven als zwakkere lichtjes. Beide veroorzaken na een warmen zomerdag de slerachlige,
fonkelende roode of groene lichtjes, die bij hel volk ook onder den naam van dwaalliehljes,
doolvlammen of grafsterren en zwevende geesten bekend staan.
Ik zelf zag ze alleen in groot, aantal om Hummelo, bij Nijmegen en den Plasmolen, overal
langs do Geul en de Gulp en langs de Maas, maar vooral in België.
Wie heeft ze ooit in de bosschen aan den duinrand gezien of ergens anders dan In
Gelderland, Limburg en Brabant? Komen ze veel voor langs den Rijn, de Lek en de Waal?
Wie uil eigen ondervinding antwoord kan geven, zal er mij een genoegen mee doen.
E. HEIMANS.

DE KRUISBEKKEN.
Behalve het dozijn kruisbekken, dal den heelen winter hier vertoetd heeft, nam ik op
27 Maart bij Overveen nog een groote troep waar, ongeveer 30 stuks, meest jonge vogels.
Zo profileerden er van, dal de appels van de grove den juist opengeknapt waren en pikten
zonder moeite dn zaadjes er uit. Den volgenden dag waren ze verdwenen. Stellig hadden wij
hier te doen met doortrekkers op den lerugtochl naar Scandinavië.
De anderen vliegen hier nog steeds af en aan, maar wij hebben nog geen nest gevonden.
Uil Engeland komen berichten van het nestelen van kruisbekken uit Suffolk, Norfolk en
Berkshire. Reeds op 16 Februari werden twee nesten gevonden, éen met vier en éen met vijf
eieren. Eén van de broedende mannetjes was geel. De nesten lagen van zes lol twintig meter
hoog, meest aan 'l eind van horizontaal of slaande takken van de grove den en waren gebouwd
van doode takjes, waardoor ze 'l uiterlijk hadden van nesten van 't vorig jaar. Deze laatste
bijzonderheden doen mij meer dan ooii twijfelen aan de bewering, dal eens een kruisbekkenpaar op Vlieland gebroed zou hebben.
JAC. P. TH.

MORIELJE's ONDER IEPEN.
Ons werd gevraagd een onderzoek te willen instellen naar het al of niet voorkomen van
Morielje onder bepaalde boomsoorten, vooral onder iepen. Wal mij betreft, ik vind mijn meeste
morieljes onder iepen. Vooral onder een groote iep in een wei, waar een paard graag vertoeft.
Ook staan ze vlak er bij onder een eik — waarschijnlijk is het paard ook daar schuld aan. Eens
vond ik een aantal Morielje's in 't Castricummer duin, niet ver van de zee, waar van iepen
niels was te bespeuren. Maar de zwammengroei in de duinen is in vele opzichten zeer bijzonder. Gaarne vernamen wij nog de ervaringen van andere Morielje-zoekers.
JAC. P. T H ,

VERBODEN TE BOTANISEEREN.
Op het van ouds in botanische kringen zoo beroemde Duin en Kruidberg is thans door
den eigenaar hel bolaniseeren ten strengste verboden. De talrijke en vlijtige bewakers hebben
last nog strenger toe te zien op hel plukken of uilgraven van planten dan op het rooven van
fazanteneieren of het strikken van konijnen. Aanleiding tol dit verbod is de omstandigheid,
dat veel van de zeldzame planten, indertijd door Van Eeden en later door anderen daar gevonden, zoo goed als geheel verdwenen zijn.
Wij waardeeren het ten zeerste, dat de heer J. T. Cremer op deze wijze meewerkt tol
hel in stand houden van onze Hora en hopen van harte, niet alleen dal de plantenrijkdom op
Duin en Kruidberg zich herstellen zal, maar dat tegelijkerlijd de botanische verzamelaars zich
vrij zullen maken van het vandalisme, waardoor zij thans nog maar al te vaak ergernis verwekken. Misschien wordt dan later de groene bus weer met vertrouwen toegelaten.
JAC. P. TH.

AQUARIUM PLANTEN.
Evenals verleden jaar biedt de heer H. J. Thillieu, Amanuensis aan de H. B. S. te Breda,
liefhebbers aan, hun allerlei planten, ook uilheemsche, te leveren voor aquaria tegen den kostenden
prijs Hij kan hij spoedige aanvraag één groote bestelling doen, wat veel voordeeliger uitkomt
dan een aantal kleinere, dat speekt. Door deze bereidwilligheid zal de heer Thillieu de
aquarium-liefhebberij ongetwijfeld steunen.

