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Polystichum thelypteris en Osmunda regalis verdringen elkander bij de eendenkooi onder 
Haren. De Cystopteris fragilis moet voorkomen in het bosch van de Fraeylemaborg te 
Slogleren, waar ik op een zonnig plekje onder de Pteridia aquilina ook méénde de variëteit 
brevipes te zien. 

Mag ik meteen — misschien niet voor het eerst — de aandacht vestigen op dal eenig 
mooie Slogterensche bosch ? De bijzonder goede grond blijft daar als boschgrond gespaard. 
Men vindt er een menigte boschplanten en ook andere planten als in weinige bosschen 
elders. De uil en hermelijn zijn er ook aangetroffen. Onder de planten en boomen kan men 
noemen: Aesculus ttava. Anemone nemorosa (ook dubbele, mede de gele Anemoon), Conval-
laria maialis. Digitalis purpurea, (ook witte), Doronicum, Endymion nutans. Geranium 
roberlianum (in het N. niet zoo veelvuldig als in Holland), Impaliens nolitangere, Lilium 
marlagon, Ornilhogalum umbellatum, Sedum purpureum (hier algemeen), Sambncus racemosa. 
Solidago, Vinca minor. 

Eindelijk kan ik n melden, dal ik de Cagea spalhacea tusschen Roden en Lieveren vond. 

Na een week heeft mijn vorig schrijven aanvulling noodig. Dinsdag vond ik onder 
Zuidlaren een tweede vindplaats van Pofystichnm oreopteris, 28 Juni onder Norg-Donderen 
eindelijk ook de Polystichum cristatum, zoodat naar mijn welen hier in het Noorden voor
komen uit uw Flora: Polypod. vuig. Blechnum spie, Asplenium ruta muraria, Scolopendrium 
vulgare (niet wild), Athyrium filix femina, Potysliclinm thelypteris, oreopteris, filix mas. 
spinulosum (2 var.), cristatum, Phegopteris polypodioides, dryopteris, (Cystopteris fragilis-?), 
Osmunda regalis. 

Groningen. Prof. Dr. A. VAN VELDHUIZEN. 
Kerstroos. — In mijn tuin bloeide begin Januari een kerstroos en krijgt nu nieuwe 

bladeren en daarlusschen één bloem, die bovendien nog de volgende merkwaardigheden 
vertoont, zooals de teekening aangeeft, 't Gewone schutblad 
is vereenigd lot een miniatuur gewoon blad, terwijl in de 
oksel twee kleine blaadjes staan. Tegen de bloem tevinden 
zich twee schutbladen. J. C. BUK. 

De inlandsohe moerasschildpad. — Na de volgende mede-
deeling zal wel niemand meer twijfelen aan het in volkomen 
wilden slaat voorkomen van de moerasschildpad. In Noord-
Limburg wordt aan naluursludie zeer weinig gedaan en 
de streek om Meerlo waar ik het nu speciaal over zal hebben 
kan een filiaal van Merkelbach nog goed missen. Tusschen 
Meerlo en Blillerswijk ligt hel gehucht Miegiel^um en hierbij liggen eenige 
plassen, met de Maas in verbinding, en er een goed uur van verwijderd. In 
Miegielsum denkt niemand er aan een aquarium te houden maar velen aan 
visschen. En nu was dezer dagen Iemand zoo gelukkig, in een trommel een 
volwassen vrouwelijk exemplaar van een moerasschildpad te vangen. Op 't 
oogenblik wordt ze als een curiosum te Miegielsum bewaard en ik hoop dal 
mijn raad, ze maar weer in haar oude poel te werpen, dezer dagen opgevolgd 
wordt. 

Well (LJ. A. H. M. WILLEMSE. 

Tulnmerels. — In het artikel «Het Merelvraagstuk», afl. 24 vorige jaarg., 
nam ik mot verbazing kennis van de slechte hoedanigheden die in de 
Zwilsersche Catalogus aan de zoogen. tulnmerels worden toegeschreven. Er 
huizen hier dicht bij in 't waterrijk parkje verscheidene paren en juist van 
morgen werd ik heel vroeg op de aangenaamste wijze gewekt door do wonder-
BOhoone zang van een van deze veronderstetde snoodaards, die mij tevens 
verleden najaar groote diensten in den tuin bewees door met alleszins 
navolgenswaardigen ijver bladeren om te werken, natuurlijk om de insecten 
te krijgen. Vroeger in Den Haag zag ik ze ook altijd zoo bezig, 't Lied van 
van morgen had dat echte krachtvol uitgeworpen, wijdklinkend geluid, dat ik van een merel 
altijd zoo mooi vind. Hij zong zoo wat onophoudelijk een half uur achter elkaar zijn morgen
hymne en ging toen zeker aan den arbeid, die naar ik tot mijn spijt in 't vogelboekje las, 
ook wel bestaat in 't verorberen van jonge vogeltjes. Dat spijt mij van mijn lievelingsvogel. 

Gouda. A. STAVENISSE DE BRAUW. 
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