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Ktein Kattekruid. — Hierbij zend ik u een afbeelding van Kaal Kallenkruid (Nepeta 
Nepetella) dat ik 10 Aug. aan den spoorvallei—Hoog gevonden heb. Het plantje stond onder

aan de vallei, bijna aan de rails en was erg ver
schrompeld en verwelkt, doch nadat ik het in ver
schillende flora's gedetermineerd had, was ik overtuigd, 
dat het niets anders kon zijn als Kaal Kallenkruid. 

/Z^Xe De bovenste bladeren waren ongesteeld, de onderste 
gestoeld. De meeldraden waren rood, de bloemen wit 
met roode puntjes. Verder rook de plant sterk zuur. 

Arnhem. J. G. v. D. VEN. 

Stinkzwammen. — 10 Juli vond ik in een boschje 
bij Heerenveen op een oppervlak van slechts enkele 
Ma. een 40-tal stinkzwammen. Ze komen dit jaar 
in buitengewoon groote hoeveelheid voor en zijn zeer 
vroeg. Ook elders vond ik kolonies, maar nergens zoo 
overvloedig als bij Heerenveen. Zou het, als zoovele 
andere eigenaardige verschijnselen, ook weer op 
rekening geschoven moeien worden van den warmen 
zomer van 1911. En weet iemand er misschien een 
verklaring voor? 

Reigernesten. — Op de reigerkaart is niet vermeld 
een kolonie in de buurt van Hompens bij Leeuwarden, 
bestaande uit ± 40 nesten, meest alle bewoond. 
Eigenaardig is, dat door de bescherming van den 
boer, op wiens land het reigerboschje zich bevindt, 
de kolonie zich in 5 jaren tijds heeft uitgebreid van 
10 tot rfc 40 nesten. De boomen zijn met prikkel
draad beslagen. De boer noemt de kolonie een sieraad 
voor zijn land. 

Boijl. II. MULDERS. 

Witvlek-blauwborstje. — Tot den 3den September 
heb ik ongeveer 14 dagen lang een witvlek-blauw
borstje waargenomen in den hof van den laudbouwer 
L. in den Formerhoek alhier. Het vogeltje werd meestal 
gezien op een hoogen booneuslaak, van waar het zijn 
zachte lokgeluidjes: »tak-tak, ziet-zieti* de lucht 
inzond. Onder 't zingen werden borst en kopje een 
weinig opgeheven, waardoor het witte vlekje op 't 
azuur van de borst duidelijk uitkwam. Na dien tijd 
is 't niet meer gezien. 

Clethra alnifolia. — Deze zeldzame Ericacee bloeit 
nu, in de eerste week van September, met mooie 
melkwitte bloemkronen. De trossen zijn evenals de 

bladen ongeveer een dM. lang. Zij komt hier voor in de Kleine Meene en het Molenlwsch. 

IJsvogeltjes. — Den geheelen zomer zijn in deze buurt ijsvogolljes waargenomen. Zij 
kwamen voor aan den slotvijver ie Runrlo, aan de Slinge halverwege tusschen hier en Oroenlo, 
en aan de Berk el te Lochem in de nabijheid van het zwembad. 

Biimio. K. ZWART. 

A A N G E B O D E N : 
«De Natuur*, in jaarg. 1, 2, 3 en 4 A f OAK) gebonden. «Buiten*, 1911, in 52 afl., / 3.00. 

«De Levende Natuur*, 1911, in 24 afl., / 2.00. «Aus der Heimat*, 1911, in 0 afl., voor f 0.60. 
Porto voor koopers. Adres: Mej. Kerbert, Velsen. 

GEVRAAGD: 
Voor verzameling gevraagd een collectie of enkele soorten'eieren van niet te algemeen 

voorkomende vogels. Br. met prijsopgaaf en soort te richten aan J. F. M. v. Malssen, 
Obrechtslraal 406, Den Haag. 


