
84 DE LEVENDE NATUUR. 

Beigerkoloniën. — Op het buiten Windesheim bij Zwolle is een groote reigerkolonie, 
niet ten genoege van den eigenaar van 't buiten. 

Haarlem. LEON. A. SPRINGER. 

„Mesosporcn" bij Puccinia sp. — In Rabenhorst's Kryptogamen-Klora band I (Pilze door 
Dr. G. Winter, Leipzig 1880) vind ik vermeld, dat zoog. „mesosporen" voorkomen, die als eencel
lige teleutosporen kunnen worden beschouwd, doch somtijds in bouw hiervan aanmerkelijk 
afwijken, van de beteekenis scheen niets bekend. Zou iemand mij thans hierover nader 
kunnen inlichten, of enkele soorten noemen, waarbij dergelijke sporen zijn waargenomen? 

Botterdam. J. M. v. D. HOUTEN 

A A N G E B O D E N : 
Voor de meest biedende de jaargangen 12, 13, 14 en een abonnement van D. L. N. 

V. W. Bonnet, Weesperzijde 12, Watergraafsmeer. 

CORRESPONDENTIE. 
Het adres van den heer De Klerk (zie vorige afl.) is niet Botterdam, maar Den Bosch. 
C. J. v. d. K. te O. De op een lijster gelijkende vogel met korte staart, vrij grooten kop, 

gevlekten rug en bruinachtige slagpennen is wel een jonge spreeuw geweest, in overgang 
lot najaarskleed. T. 

v. L. te Alkmaar. Hier in Bloemendaal hebben ook de sparren, zilversparren en larixen 
dit voorjaar niet gebloeid, wat na de overvloedige vruchtdracht van verleden jaar ook wel 
te verwachten was. Kruisbekken zien wij nog eiken dag; 't is maar jammer, dat wij geen 
nest hebben kunnen vinden, T. 

.1. W. K. te (Joes, l'w dier is een draadworm: (Gordius). lTw tuin moet nog al laag liggen; 
want zij komen alleen in zeer vochtige landen voor, waarschijnlijk door dieren waarin ze 
parasiteerden daar bij regenweer (plassen) gedeponeerd. E. II. 

E. Smit te Stadskanaal. Uw draadje is de groote draadworm (Joriiitis/tyuaiifus, een parasiel 
uit waterkevers. E. 11. 

W. L. B. te Brammen. Stellig een winterkoninkje. Köekskes op zijn Geldersch zal wel 
könnikskes = köninkjes moeten beduiden. E. 11. 

Arina. Het fotografeeren van broedende vogels behoeft in geen enkel opzicht de dieren 
Ie schaden, dat hangt geheel af van de meerdere of mindere beschaving, fijngevoeligheid en 
vindingrijkheid van den fotograaf T. 

Vergroeiing. — Gaarne zou ik van u vernemen, of het iets bijzonders is, dat 2 bloemen 
van een hyacint aan elkaar gegroeid zijn, en dat 2 bloemen van een tulp op één stengel 
zitten, zooals ik in 't Vondelpark eens zag. B. H. M. 

Dergelijke verdubbelingen en vergroeiingen zijn altijd uitzonderingen en dus bijzonder; al 
zijn hel juist geen zeldzaamheden. E. H. 

Kaifmees. — Toen ik gisteren in een dennebosch wandelde, zag ik een kuifmees uit een 
boomstronk vliegen, er naar toegaande bevond ik dat er een nest in was met 5 jongen. 

Daar ik niet, geloof, dat zij hier veel broeden, schrijl ik u dit even. Gaarne zou ik weten 
of dit meer gebeurt, 

Amersfoort. C. MAHI.ER. 
De kuifmees is bij ons een zeldzame vogel. E. 11. 
Kiemtëpcol. Zeer aangenaam zou het mij zijn, van u eenige inlichtingen Ie ontvangen 

aangaande het volgende: Ik zette vier kieuwpooten in mijn aipiarium en vond na ecu paar 
minuten iets op den bodem, dat ik geen beteren itaam weet Ie geven dan hel kleed. Itel 
omhulsel van een kieuwpoot. Kan dit in verband slatin met een vervelling'.' Ook in de sloot 
vond ik zulke oinhulsels. 

Nulaiid. F. V. PlNXTEREN. 
Dit zijn inderdaad de afgeworpen pantsers Van de kieuwpoot (Apus prodnelus). Ik heb 

hel vervellen herhaaldelijk waargenomen. Hel schild is dubbel en het splitst aan den onder
rand ; daar kruipt het dier uit zijn huid en versehijnl dadelijk in eon lichter gekleurde 
nieuwe. E. 11. 

Verdubbeling en vergroeiing. — Van den heer Uylings onderwijzer te Amsterdam ontving 
ik een gewone gele lisc'hplant waarvan een der bloemen meer dan verdubbeld was: achtvoudig 
in alle deelen; dit is wel iets zeldzaams. 

Verder eenige Vingerhoedskruiden met een groote regelmatige topbloem; dit is geen zeld
zaamheid; deze monstruositeit wordt in de kweekerijen vaak aangetroffen. E. H. 


