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nabijheid stond koos hel diertje die kruik lot. woning en werd dus (weer?) een holenbroedcr
evenals zijn familielid de Gekraagde Roodstaart.
Een en ander werd door mij waargenomen te Amerongen (l'tr. i, waar de zwarte Roodstaart
nog al veel voorkomt.
c. Te Wageningen, aan de overzijde van den Rijn, nam ik in laag Griendhout een
wilgesterde Blauwborst waar, die voedsel in den bek droeg, liet broeden dier soort bij
Wageningen, is daardoor voor hel eerst vastgesteld.
W.
II. v. L.
De Stlnkzwam. — Op eene wandeling in het duin van ons aardig gelegen dorp werd mijne
aandacht gelrokken door een groot exemplaar van de bekende gif-zwam l'/uillns impudicus,
die zich bevond onder eene sterke hehnplanl aan de landzijde van een buitenduiu, dus niet
in een duinpan. Hel was een vrij zonnig plekje en de zwam van ongeveer 1 d.M. lengte
glom met zijn vlezen hoed in het zonlicht, door talrijke insecten omgeven.
In de mij ter beschikking slaande literatuur wordt van deze zwam verteld dat zij alleen
in bosschen en vochtige weiden groeit en maakte dus deze groeiplaats op mij ook een zeer
eigenaardigen indruk te meer, omdat het de eerste maal was, dat ik mei deze onsmakelijke
paddestoel kennis maakte.
Gaarne zou ik uw oordeel in l)c Levende biatuur vernemen.
Ouddorp fZ.-U)
V,. 13ÜIS.
De stinkzwam komt inderdaad in bosschen het meest voor; ik heb eens een bosch gezien,
waar honderden misschien duizenden slink/.wammeu in alle stadia van ontwikkeling groeiden;
het was of ze er gekweekt werden als asperges. Toch komt ook de l'hallus dikwijls genoeg
voor op plaatsen, waar men hem niet verwacht; ik vond er aan slootkanten, op de heide en
zelfs een aan hei strand, in de barre zon, bij Castricum. Itij het voorzichtig uitgraven bleek
er een stuk visch bedolven te zijn.
E, 11.
Drinkende Vlinders.
Voor eenige dagen, ontdekte ik aan de Koedood ecu vlinder,
(Vanessa) die met de roltong drukop aan 't zuigen was In een klein gaatje in de schors van
een wilg. Zoodra het dier de tong in 'I gaatje stak, kwamen verscheiden sluipwespen (zoo
ik me niet vergis) die zich halverwege in het gaatje drongen. Zoo zeer was de vlinder in
zijn werk verdiept, dat we er met ons vieren rondom stonden, zonder dal het dier er zich iets
van scheen aan te trekken. Zelfs kou ik met een takje eenige malen hel dier aanraken, eer
het opvloog. Met eon mesje maakte ik het gaatje iets grooter, en ontdekte dal hel half
vermolmde hout iets sappig was en eenigszins kleefde. Nauwelijks was ik bij den boom
klaar, of 'I spelletje herhaalde zieh. In een oogenblik had de vlinder "1 gaatje weergevonden,
en scheen zich, om de verwoesting, die mijn mesje aanriehlte, niel te bekommeren. Wijl ik
nooit van een vlinder zoo iets gelezen heb, ben ik zoo vrij, u Ie vragen, of u hel geval kunt
toelichten.

P. A. v. SCHAICK.

Vlinders schijnen zeer dikwijls, vooral korl na het ontpoppen, behoefte te hebben aan
vocht. Zoo kunt ge aan een enkel overgebleven plasje soms tientallen Vanessa's, Paarlmoers
en andere dagvlinders zien drinken. Ook liet sap van zieke of gewonde booineu lusten ze
graag, de Kouwinanlel b.v. kunt ge geregeld aan berken eu eiken viudeu,die sap lalen vloeien,
K. II.
Makke boomklevers.
De kruimels op mijn breede, bouten balconleuning worden \ r 'i
grootste gedeelte weggehaald dooi' een paar boomklevers, gedrongen vogels met korten staart
en langen snavel, rug eu kop leigrauw, zwarte oogslreep, wille wangen en sluil, geelbruine
borst, (luizig pikken ze de kniiniels op, soms mei seheeven kop, om meer Iegelijk iu de lengle
van den langen snavel Ie kunnen pakken, Hoven hen liangl een halve okkernool voor de
meezen; tweemaal vloog een klever er heen, doch daar hij zich niel als die gymnasten er
aan kou vastgrijpen, was 'I eenig resultaat van den lorselien snavelluinw, dal de nool ver
weg werd geslingerd. Nu probeeren ze 'I niel meer; hun broodinaal wordt afgewisseld
mei olienooljes die ze, op 3 a ,'t meier van ons, voortdurend komen weghalen nil een carlondeksellje op de leiming met punaises vaslgeprikl.
Kunt n mij misschien een onderscheid voor j en § klevers aangeven?
Qarem.

Alleen wat lichter van onderen, en nog niel eens altijd.

W. G. DE VOOGT.
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