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Hoe dankbaar ook voor de aanvulling van den heer Lechner, in één enkel opzicht, geeft 
ze mij toch aanleiding tot eene kleine opmerking, die, naar ik hoop, mij ten goede zal 
worden gehouden. 

Do heer Lechner verwees in de aanvulling, die hij gaf, o. m. naar zijn „Oölogia Neer
landica" en daar staat te lezen; «Deze soort [Calamodus aquatica (Gmelin)], die bij voorkeur 
uitgestrekte moerassen tot woonplaats kiest, kwam voorheen als broedvogol, evenals Loc. 
luscinioides, ongetwijfeld in niet gering aantal plaatselijk in ons land voor. Thienemann 
kreeg tusschen de, jaren 1845—50 meerdere nesten uit de omgeving van Rotterdam (door 
tussi-ïwnkomst van een zekeren heer Löhheckc) 1) toegezonden.» 

Toen ik dit las, drong zich onmiddellijk de vraag bij mij op: die heer Löbbecke van wien 
Dr. Thienemann de aqnatica-nesten uit Holland toegezonden kreeg, was dat iemand van 
voldoende kennis en voldoende goede trouw om er de determineering van het aquatica-nest 
aan over te laten'? Kan het b. v. niet mogelijk zijn geweest, dal die «zekere heer Löbbecke* 
het schoenobaenus- of lusciniöides-nest voor dat van aquatica hield'? Misschien was het de 
wijze waarop die heer Löbbecke bij ons werd ingeleid, die mij deze vragen suggereerde; 
want indien de heer Lechner niet zelf eenigszins twijfelde aan de werkelijke autoriteit van 
den heer Löbbecke, waartoe diende het dan hem te voorzien van liet praedicaat Deen zekeren, 
dat stellig niet in staat is, het vertrouwen in iemand te versterken'? 

Nu is het werk van Dr. Thienemann door langdurige en ernstige ziekte van den auteur 
onvoltooid gebleven; wellicht is het door diezelfde oorzaak onvoldoende gecorrigeerd gebleven 
en zou, indien aan Thienemann een langer gezond leven beschoren ware geweest, de geheele 
passage der Hollandsche aqnatica-nesten, geschrapt zijn geworden. 

Mocht inderdaad de Waterrietzanger «voorheen als broedvogel, in niet gering aantal 
plaatselijk in ons land zijn voorgekomen», zooals de Heer L., op grond dor Thienemannsche 
gegevens concludeert, dan blijft het in hooge mate onverklaarbaar, dat zulks ook bij Temminck 
en Schlegel, tijdgenooten van Thienemann en zooveel dichter bij de bron gezeten dan deze, 
niet bekend is geweest. 

Beiden toch maken geenerlei melding van het broeden van den Waterrietzanger in ons 
land, terwijl Schlegel hem zelfs in 't geheel niet als inlandsche vogel blijkt te kennen. 

Albarda schoen evenmin aanleiding Ie hebben, de attentie op de uitspraak van Thienemann 
te vestigen; dat zoowel Albarda als Schlegel, niet met het werk van Thienemann bekend zouden 
geweest zijn, is eene onderstelling, die, van twee zulke belezen mannen, al te gewaagd lijkt. 

Hoe het zij, de viri doctissimi „in rebus ornithologicis", zijn in dit geval blijkbaar niet 
van dezelfde meening, en waar ik, zoo ik in gebreke bleef, de Rolterdamsche aqnatica-nesten 
van Thienemann in navolging van den heer Lechner, Ie memoreeren, mij zoowel op Hollandsche 
tijdgenooten van Th. (Temminck en Schlegel) als op nauwgezette latere auteurs (Albarda, 
Snouckaert van Schauburg en Van Oort) kan beroepen, — die immers niet anders deden — 
daar geloof ik, dat ik mij niet te zeer behoef te schamen over de onvolledigheid, waarop de 
heer Lechner meende, mij, op overigens zoo beminnelijke wijze, attent te moeten maken. 

Ten slotte zou ik nog willen opmerken, dat, volgens eene mededeeling van Mr. R. Haren 
Snouckaert van Schauburg in het jaarboekje (1911) van de Club van Nederlandsche Vogel-
kundigen, in September 1911 een negental Waterrielzangers bij den vuurtoren in een der kust
plaatsen van ons land, zijn bemachtigd. Deze vogels kwamen alle in de collectie van den referent. 

Ede (GJ. J. L. F. DE MEIJERE. 

Een zwam als „insektenetende plant". — Dij de reeds lang bekende reeks van insekten-
etende bloemplanten heeft zich een zwam gevoegd. Evenals gene verteert ook zij de kleine 
diertjes nadat zij ze eerst heeft gepakt. Rij het woord zwam zou men allicht aan parasitisme 
denken, doch dit is het niet. — In een stilstaand water bij Graz vond Sommerstorff (Österreich: 
Bot. Zeitschr. 1911) een Phycomycect, die vrij of epiphylisch op Cladophora (een vertakt 
draadwier) leefde. Het mycelium bestaat uit lange, stijve, buisachtige hyphen, waaraan lood
recht, en op ongelijke afstanden korte zijtakjes ontspringen. De toppen van die zijtakjes zijn 
gevuld met een sterk lichtbrekende stof, goed te herkennen. De waarnemer zag aan vele 
toppen doodc en levende Raderdiertjes hangen. Onder het mikroskoop gelukte het hem 
waar te nemen hoe die diertjes door de zwam gepakt worden. Een raderdiertje zoekt langs 
een wierdraad naar voedsel en, zoodra het de spits van zoo'n zijtakje met den mond aan 
raakt, blijft het hangen en kan plotseling niet meer los. Merkwaardig was de hulpeloosheid 
van die betrekkelijk nog groote diertjes tegenover die dunne teere zwamdraden. Ze sloegen 
flink met hun staartje heen en weer, doch zeer zelden gelukte het hun om nog aan den 
dood te ontsnappen; en dat slechts alleen wanneer hun slaarteinde een vast punt kon 
bemachtigen. Opvallend was do snel geringer wordende beweeglijkheid der diertjes. Ze 
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trokken zich in hun pantsertje terug en waren binnen het halve uur bewegingloos - De 
gevangen diertjes behoorden o. a. tol de gesl.: Salpina Monostyla ( 7 0 - 2 0 0 / . lang) maa? 
ook waren het infusoren zooals Stylonychia. j v ^.w / laugj maai 

Hoe worden nu de diertjes gevangen? Het lag voor de hand om aan de tonnen 
der z.jtakjes een kleefmiddel te onderstellen, maar andere diertjes of D^tomeen 
pantsers bleven nood b.j aanraking vastzitten. Slechts wanneer de grazende diertjes C X 
de zwamtakjes m den mond kregen, bleven ze hangen. Sommersiorff constateerde aan d e 
toppen weeke vhesjes die, bij prikkeling, een kleverig" slijm afzonderden. Kort na de vang^ 
woekerden de zwamdraden hel diertje binnen met zachte vertakte draden, die liet g e S e 
diertje vulden en opslorpten. Men kon die absorptie nagaan aan de plasma-tewe<°in- wa.U 
dit voedse werd voor opbouw gebruikt. Ving de zwam een grootere soort ( & i C a ) dan 
waren de intredende haustorien dikker van wand, de verteerde massa hoopte zich daarin op 
en de plasmastroomen bleven uit. Later braken die myceeldraden uit naar buiten 
«.vn? M T onderapek nog niet geéindigd is, meent Sommerstorff nu reeds'hierin een 
geval te zien waarin de gevangen dieren gedeeltelijk voor vegetatieven groei gedoe elhk 
voor de voor plant.ng van de zwam moet dienen. Vermoedel^k is de Zvvara Verwan n et 
baprolegma. Voorloopig gaf hij er den naam aan van Zoöphagus insidians. v e r w a n t m t ' 1 

Breda. r '. » » . « _ _ . 
J. E. GouvÉE. 

Een dwergvorm. - Dwergexemplaren springen uit den aard der zaak niet zeer in het oog 
vooral met bij planten met kleine bloemen. Een plantje echter 
zooals hiernaast is afgebeeld is wel opvallend. Het geldt een 
exemplaar van de bleekgele hennepnetel (Oaleopsis ochrolcuca 
Luik), dat ik jl. Vrijdag op de kampplaats bij Laren vond. 
De hoofdstengel is hier 7 mM. lang, terwijl de bloem, die door 
den stengel gedragen wordt, een lengte van ruim 20 mM 
heeft. Behalve de hoofdwortel met zijworlels die natuurlijk 
aanwezig waren, behoorden verder slechts 2 paar bladeren en 
2 schutblaadjes tot den schamelen inventaris van dit slecht 
bedeelde kind van Flora. Waar blijft hier het: «schijnkransen 
10—30 bloemig«'? Toch lijkt mij een dergelijk plantje een leeken 
van vruchtbaarheid: Onder overigens ongunstige omstandig
heden is het toch instaat, zich te vermenigvuldigen. Dit ziet 
men vaak in het planlenrijk. Wanneer men buiten planten 
uitsteekt met te weinig wortels en die thuis weer plant, dan 
gaan er dadelijk veel knoppen open en beginnen zich bloemen 
tot vruchten te ontwikkelen, al kan de geheele plant toch niet 
in leven blijven en al is die zoo goed als verdroogd. De laatste 
krachten worden gebruikt, om nakomelingen voort te brengen 
Amsterdam. M. P I N K H O F . 

Kraalenbrutalitelt. — Even buiten het dorp Zuid-Beyerland ligt een boerenhofstede. in 
welker boomen zich een kolonie van reigers en aalscholvers gevestigd heeft. Toen mijn vrouw 
en ik verleden jaar onze Paaschvacantie in genoemd dorp doorbrachten, gingen we er lederen 
dag heen om het bedrijvige gedoe der vogels gade te slaan. Nu hadden we al enkele keeren 
opgemerkt, dat er m de buurt der nesten steeds kraaien zwierven, die met de reigers ou 
met te besten voet schenen te staan. Zoodra zoo'n zwartrok zich te dicht bij de kolonie 
waagde, werd hij onder een oorverdoovend gekrijsch weggejaagd, zonder dat we konden 
nagaan, wat de reden dezer vijandige houding was. Maar op een goeden morgen werd de 
zaak ons duide ijk. Als de vorige dagen hadden we een geschikt plaatsje tegen den dijk gekozen 
en keken met belangstelling toe. Daar verhief zich statig een reiger van het nest, maar bijna 
terzelfdertijd schoot een kraai pijlsnel toe, pakte een ei en vloog er mee heen. Deze diefstal 
veroorzaakte een groote opschudding. De bestolene zette dadelijk met eenige makkers de 
zwarte dievegge na, die, toen ze in 't nauw kwam, het ei liet vallen, om zich tegen hare ver
volgers te keeren Deze schenen nogal respect voor haar te hebben, ze keerden allhans 
spoedig terug. Bedaard streek de kraai toen bij het ei neer, om te zien, wat er van over
gebleven was en dat op te slorpen. 

De terugkeerende reiger was intusschen net vroeg genoeg, om een andere kraai met het 
tweede ei te zien wegvliegen. Weer een vervolging met hetzelfde resultaat. 

We meenden, dat het drama nu geheel was afgespeeld, maar tot onze verbazing zaKen 
we een derde kraai met evenveel brutaliteit en behendigheid als hare voorgangsters het 
aalste e! pakken We veronderstellen ten minste, dat het het laatste was, want de arme 
bestolen vogel stond even later als een toonbeeld van wanhoop troosteloos op zijn eenvoudig 
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