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arbciten, dass die Erheutung eines Adlers eine besonders rerdicnstvolle Leistung (!!) set, (Een 
echt woordje op zijn pas!) 

3. Ganz besonderer Sehutz ist den Horsten der Adler augedeihen zu lassen, und zwar durch 
Schonen altbenutzler Horstbanme und strengel Verbot des Ausuohmens der Éior und Jungeh, 

4. Nach und nach ist das Vergiften mil Strychnin einzusteUen. 
5. In jenen Gegenden, wo jelzt noch Geier vorkommon, sind diese, als gdnzlich harmlos, 

in noch hoherem Grade dem unbedingtesteil Schutze zu emphehlen. 
Ganzlicli gelahrlo; sei selbst der weidmannisch völlig einwandfreie Jagdbelrieb filr den 

Bestand der gesainleu Tierwelt nicht, da in meist rücksich'tsloser Weise alle jene Tiere verfolgt 
toerden, welche als der Jagd schddlieh erachtet werden. (Zoo dwaas doet, de visscherij van haar 
kant ook, en de boschteelt eveneens van haar kant; ten slotte is ieder levend wezen om een 
of andere egoïstische reden vogelvrij). Infolge massloser Verfolgung seien zum Teil manche 
Tierarten schon ser selten geworden und sollten dem zufolge als «Natunlenkmiiler* weitest-
gehenden Sehutz geniesen. Ich orwiihne hier Wildkafze, Edelmarder, Dachs, Lantmergcicr, 
.\<ller, ludken, Uhu, Siiger, Kormoranc, Taucher, Eisrogcl; aber audi ausgesproclien nütziiche 
Rdubvögel, wie Maussebussarde, Wespenweihen, Sehlangenbussarde, Hoifuss- und Turmfalheu. 
lallen vielfach dem Uetereifer zum Opfer. 

Vielfach ist dor Schaden, den man diesen Tieren nachsage, wie die austürhlichen Unler-
snehungen ernster Forscher (Horig und Prof. Eckstein) nachgewiesen haten, sehr übertrieben. 

Dordrecht. , P. .1. DOLLEMAN VAN DER VEEN. 

Paarse Boksbaard fjïragopogon porrifoHü»), Reeds geruimen tijd had ik het plan, de aan-
dachl op deze plant te vestigen, "k Wachtte enkel op het oogenblik, dat een paar planten, 
in mijn tuin aanwezig, gingen bloeien. Zij weigeren echter tot heden hardnekkig. Daarom 
nu — in aansluiting met hetgeen de heer De Koning van Enkhuizen schreef —het volgende : 

De «wilde schorseneer^ bloeit geregeld om het andere jaar — ook nog in 1911 — aan 
den straatweg tusschen Groningen en Leeuwarden in vrij groot aantal en wel tusschen de 
dorpen Grijpskerk en Visvliet. 

Het, getal exemplaren bedraagt ongeveer 500. In de Paaschvacantie nam ik van daar 
vier exemplaren mee, om ze tijdens den bloeitijd aan de redactie van D. L. N. op Ie zenden. 
/.(mals ik reeds zei, wacht ik lot heden. 

Helder. HK. NlErwENHUlS. 
De zwarte specht. — Als een bijzonderheid meld ik n, dal op 't Huis te Eerde, ten Z. 

van Ommen, aan de Regge de zwarte specht, is geschoten. Hel was een vrouwelijk exemplaar, 
dat door den Heer Engels, preparateur alhier voor den eigenaar Haron van Palland is opgezet. 

Natuurlijk uit Amerika. Heeft de Redactie of een der lezers van D. L. N. wel eens 
gehoord van „de mis van 't winterkoninkje". Ik vraag dit naar aanleiding van een berichtje 
in „Jeugd" uitgever de Erven Tijl, Zwolle. Dit luidt: „Eenigen lijd geleden" schrijft een 
Amerikaan, „logeerde ik bij kennissen in Illinois. Daar werd ik eens vroeg in den morgen 
wakker door een zacht, gekweel van vogeltjes buiten het raam. Toen ik naar buiten keek zag 
ik Iwee zeer eigenaardige, langzaam bewegende kransen langs bel vensterkozijn naar teneden 
hangen, en tot m'n groote verwondering zag ik, dal deze kransen gevormd werden door wel 
20 winterkoiiingen. die zich met de poolen aan elkaar vasthielden. Zij bleven nog een paar 
minuten zoo hangen, steeds droevig kweelende, toen zij plotseling allen tegelijk loslieten en 
wegvlogen. Toen ik buiten kwam zag ik een dood winterkoninkje liggen onder 't raam, waar de 
anderen gehangen hadden. Toen ik 't aan iemand verleide, die veel verstand van vogels heeft, 
hoorde ik, dal men dit de mis van 't winterkoninkje noemt, en dal men 't heel zelden te zien krijgt." 

/wolle. li. G. RUTTINK. 

CORRESPONDENTIE. 
.7. S. I.nclirm. l'w planten uit de Dolomiet-Alpen zijn: No. 1. Daphne cneorum; een soort 

Peperboompje. 1 Polygaha ohamaebuxus; Groote Vleugeltjes-bloem. 3. Rhododendron 
chamnecistns; Zonnig Alpenroosje izeer zeldzaam). 4. Primula farinosa; Meel-l'rimula. 5. Aronia 
rolundifolia; Rotsmispel. 

Mei'. W. /'. V. Het door u bedoelde Zwitsersch plantje Mdnnertreu, is een orchidee: 
Nigilrella angustifolia. Het groeit overal op Alpen-weiden, vooral op kalkgrond en heeft 
zijn roem Ie danken aan den fijnen geur. Sommige soorten Zwilsersche melkchocolade 
hebben deze iniinnertreu-geur; misschien door de melk, die er voor gebruikt werd. Het 
Dnilsehe Mannerlren is onze gewone blauwe Veronica of Elereprijs.; manslrouw genoemd, 
omdat de mooie kroon zoo snel loslaat, en afvalt. II. 

/(. .1. M., Oegstgeesi. Uw plantje is Pyrola unitlora, het bij ons misschien nog voorkomend 
Eenbloemig Wintergroen. Een kleine handige Alpentloi a is: Wünsche; Alpenptlanzen/"I.OS. H. 


