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Kruisbekken. — Profiteerende van de zeer gocdkoope aanbiedingen van kruisbekken in
Avicullura, ontving ik begin Juli van een vogelhandelaar te Harderwijk een mooi paar. De
vogels waren zeker nog geen tien minuten in de buitenvolière, of er kwamen op hun welbekend kjef-kjef-kjef-kjef! — dat ze dadelijk lieten hooren — eenige soortgenooten uit de
hooge eiken in onze buurt neerstrijken en bleken zóó mak, dat ze kalm op de volière gingen
zitten, terwijl wij er bij stonden. Sedert krijgt mijn paartje op die wijze haast dagelijks bezoek
— op 't oogenblik vliegt er nog een in mijn tuin rond — stellig wel een bewijs, dat ook in
deze streek weer voel kruisbekken «in de lucht» zijn.
Lochem.

W. W. KOLVOORT.

Haarlems Klokkenspel te Amersfoort. — Bij dezen kom ik u nog mededeeling doen van
een aardige vondst rfe dubbelbloemige Saxifraga granulata op '25 Mei 1910 in een groot aantal
exemplaren aan de Eem. De vindplaats ligt een heel eind van Amersfoort en van andere
woningen af; hoewel de Eem natuurlijk wel de oorspronkelijke drager kan zijn van de zaden.
De planten stonden er prachtig bij tusschen hol gras en waren daar blijkbaar reeds lang
ingeburgerd.
Amersfoort.

B. W. VAN DEDEM.

Vegetariërs-Biefstuk. — Hierbij zend ik n de teekening van een zwam. De teekening is
vrijwel op natuurlijke grootte. De zwam groeit aan een appelboom, een meter of 3 bovenden
grond. Het wortelgedeelte is
vrij hard, de rest is fraai bruingeel, en gelijkt op trijp. Onder
de zwam zijn eenige gedeelten
niet trijpachtig, maar glad en
zeer poreus. Aan die poreuze
oppervlakte hangen een massa
helder harsgele druppels. Een
bank, die juist onder de zwam
slaat, toont aan, in welken
overvloed dal vocht geproduceerd wordt en afdruipt naar
omlaag. Op de teekening is
vóór do druppels een donkere
plok te zien; daar lijkt de zwam
.harder en draagt vele kleine
bultjes eu ondiepe kuiltjes, als
was ze afgevrelen door een
of ander dier. Is zoo'n zwam
zeer schadelijk? Houdt die
overvloed van vocht verband
met den mildeu regenval der
laatste dagen"? Wordt al dat
vocht aan den boom onttrokken, of wordt ook vocht aan
de lucht ontnomen'? Kunnen
op deze wijze sporen worden
verspreid, of allhans in den bodem worden gebracht, die ontkiemen, om in het hout weer
naar boven te groeien en te zijner tijd weer als een zwam naar buiten treden'?
Klundert.

J. W. KENNIPHAAS.

Het is zeer waarschijnlijk de gaatjeszwam, Fistulina, die wel planten-biefstuk wordt
genoemd, 't Is zeer wel mogelijk dat met de droppels uil den boom afkomstig de sporen
verspreid worden.
H.
Albinisme bij Passer domesticus. — Gedeeltelijke vormen van albinisme komen bij de
huismusch in hel geheel niet zeldzaam voor, maar volkomen witte exemplaren zag ik nog
nooit, tot vandaag de heer Lobry de Bruijn alhier mij wees op een voorwerp in zijn tuin,
dat daar reeds den geheelen zomer vertoefde, en er ook gebroed heeft. De nakomelingen
waren partieel alhinislisch. Hel voorwerp is zuiver wit, met een zeer lichtgele tint, veel
lichter dan een kanarie b.v., waarvoor men hem op hot eerste gezicht zou houden. Hij is
een weinig schuwer dan zijn genooien.
Wageningen.

A. B. WIGMAN.

