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Op deze wyze hoop ik een overzicht te kunnen verkrijgen van onze morieljes en hunne 
verspreidiög eu levens eene verzameling van typen bijeen te brengen, van blijvende waarde 
voor do studie dezer belangrijke Fungi. 

Natuurlijk zijn ook andere voorjaarszwammen (b.v. bekerzwammen) mij zeer welkom, 
zooals alle toezendingen; toch wilde ik op de morieljes speciaal even de aandacht vestigen. 

Leiden, 's Rijks-Herbarium, H. A. A. v. d. LEK. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Tentoonstelling te Luik. — In het Palais des Beaux Arts de la ville de Liège 

zal van 3 Mei tot 1 Juni 1913 een internationale ornithologische tentoonstelling 
worden gehouden, ook betreffende de betrekkingen tusschen ornithologie, entomo
logie en botanie, die volgens het ons toegezonden programma zeer belangrijk 
kan worden. A.lle inlichtingen omtrent deze tentoonstelling zijn te bekomen bij 
den heer M. L. Cuisinier, 155 Rue de Bruxelles te Ans. T. 

Vreemde vangst. - lu verband met het berichtje (zie 't nummer van 15 Mrt.) het volgende: 
In de eendenkooi werden niet één, maar twee paartjes aangetroffen. Het gevangen tweetal 
hoort niet bij elkaar. De woerd van 't eene paar dreef de eend van 't andere de pijp in en 
zoo werden deze gevangen. Zoo wordl 't vermoeden, dat 't uit een volière ontvluchte vogels 
zouden zijn, al zeer gering. Trouwens, daarvoor zien de vogels er ook te mooi uit. Een en 
ander deelde ik ook mee aan Baron Snottckaert. 

Zwolle. 15. G. RÜTTINK. 

Aanvullingen en verbeteringen in de lijst van nieuwe plantensoorten en nieuwe vindplaatsen 
van zeldzame plantensoorten, vermeld in De Levende JSatuur XVII, 403—406. 

Behalve aanvullingen van de II. II., die in de vorige lijst vele opgaven deden, bevat deze 
lijst ook eenige nieuwe opgaven, aan mij verstrekt door den Heer B. H. Danser te Rotterdam 
(verkort tot B. H. D.). 

De lijst van nieuwe soorten en variëteiten moet aangevuld worden met: 
Panicum snngicinale var. distaehyutn Aschrs. et Gr. te Gorinchem (11.). 
Phalaris coerulescens Def. te Rotterdam (lOiO, H. N. Kooiman), in het verslag I). L. M. 

XVI, 358 opgegeven als P. nodosa. 
.4pem sptca venli var. sutbiftora Heur, te Gorinchem (H.). 
'Avena sterilis L., te Gorinchem (H.), te Rotterdam (B. H. D.). 
Lagurns ovatus L., te Rotterdam (1910. H. N. Kooiman). 
Glyceria plicatus Fr., te Rotterdam (1909), lleuver (1911), Nulh (1912) (B. II. D). 
Bromus japonicus B. velutinus Aschr. et Gr., ie Gorinchem (H.). 
Lolinm linicoliiin var. aristaliim Döll., te Gorinchem (H.). 

„ „ var. oliguntlium Beek, te Gorinchem (H.). 
,, „ m. eompositum, te Gorinchem (H.). 

Aegilops caudata B. polyathera Boiss., te Gorinchem (II.). 
Asyris hybrida Pers., te Amsterdam (H.). 
De lijst van nieuwe vindplaatsen van zeldzame plantensoorten moet aangevuld worden met: 
Muscari comosiem, te Haarlem (C. Sipkes), in het verslag XVII 403—406 opgegeven als 

M. botryoides. 
Panicum capiltare, te Gorinchem (H.). 
Panicum crus galli E. brevisetum var. panciflorum Aschrs et Gr., te Lochem (H.) en te 

Zandbulte (Fr.) (K.) (in het verslag XVII 403—406, vermeld als P. crus galli B. brevisetum). 
Phalaris intermedie, te Hotterdam (B. H. D.). 
Phlettm graecum, te Gorinchem (II. en K.). 
Poli/poijon intcrruplHS, staal in verslag XVII 403—400 als gevonden door VV. en .1.; deze 

is ook gevonden door B. H. D. 
Dactylis glomerata h. abbreviala, slaat in verslag XVII 403—406 als gevonden te Wormer-

veer, dit moet zijn te Dordrecht. 
Bromus japonicus, ie Gorinchem (H. en K.). 
Bromus japonicus var. porrectus Hack, te Arnhem Rijnoever (H.). 
Bromus arvensis b. oliganthus, moet in verslag XVH 403—406 vervallen. 



576 DE LEVENDE NATUUR. 

llordeum caput Medusae, vermeld in hel verslag XVII 403—406 is niet, door B. H. D. doch 
door H. N. Kooiman gevonden. 

Aegilops cylindrica, moet in het verslag XVII 403—406 vervallen. 
Bumex maximus, moei in het verslag XVII 403—406 vervallen. 
Bumex domesticus, Amsterdam aan het Merwedekanaal een volledig ex. (H.). 
Silene cretica, moet in het verslag XVII 403—406 vervallen. 
Brassica lanceolata, ie Rotterdam 1909 (B. H. D.). 
Lepidium virginicum, ie Rotterdam 1910 (B. H. D.). 
Hibiscus Trionum, te Rotterdam 1910 (H. N. Kooiman). 
Cuminum Cyminum, te Gorinchem (H.). 
Oenothera rosea, vermeld in het verslag XVII 403—406 mei de vindplaats Dordrecht moet 

veranderd worden in Wormerveer. 
Melilotus iufestus, te Gorinchem (IL). 
Melilotus indicus, ie Hotterdam (B. H. D., .1. G. Danser, H. N. Kooiman). 
Vicia varia, ie Nulh (A. de Wever en B. 11. D.). 
Fu-ia pannonica, te Rotterdam, 1911 (B. H. D. en II. N. Kooiman), te Reuver 1912 (B. H. D.). 
Erica cinerea, te Reuver (B. H. D. en J. G. Danser). 
Matricaria diseoidea, te Venlo, 1907, te Reuver 1912 (B. H. D.). 
Crepis taraxacifolia, ie Rotterdam 1910 (II. N. Kooiman) en 1912 (B. H. D.). 

IL HEI:KELS. 

Blauwborstje. — Hedenmorgen, 27 Maart, hoorde ik, tijdens een korte wandeling, drie 
blauwliorstjes; één ervan heb ik gezien. 

Tilburg. BECHTOLD. 

Moet vogelbescherming een hinderpaal worden voor de vogelstudie 7 vraagt de heer A^man . 
In dit uitvoerige stuk vergeet de schrijver: 

1. Dat natuurbescherming géén (yctioc/skwestie in den gewonen zin, maar een s^fth'ekweslie, 
dus een /icrxcuprobleem is, en het' woord ssenlimenteek er dus niet op van toepassing is. 
Een natuurbeschermer is slechts een advocaat voor de natuurwaarheden: het is een ethische 
beweging; 

2. de natuur gaat boven alles, dus 6ók zelfs (als het tusschen die twee spant), boven de 
wetenschap; 

3. dal daar de hoofdoorzaken van naluurvernieling moeilijk ineens uit den weg zijn Ie 
krijgen, men juist ook iedere keer attent moet maken op kleinere oorzaken die iedereen 
gemakkeMjk kan nalaten. 

Ondergeteekende heeft 6 jaar lang dagelijks de Vogelverzamelingen van 's Rijks Museum 
te Leiden doorgewerkt gedurende zijn studietijd (die heel wat vollediger zijn dan Artis Musea 
wat betreft de fauna van de heele wereld) en dal, hij vindt dat terfcfdAArheen behoort Ie gaan. 

I lord reeh I. P. J. DOLLEMAN VAN DER VEEN. 
Zwarte specht. — Den 14den Febr. 1.1. schoot de jachtopziener H. ouder de Wiersse bij 

Ruiirlo een zwarten specht. De raafzwarte vogel heeft een karmijnrooden kopen nek (mannetje), 
een bleekgrijzen forsch gebouwden snavel, loodgrauwe poolen eu een sterk afgesleten staart 
(oud exemplaar). Zijn lengte bedraagt 47 cM. 

Haar hier meer zwarte spechten zijn waargenomen en de drie bonte en de beide groene 
hier thuis behooren, telt onze gemeente wellicht op dit oogenblik alle 0 spechtensoorlen. 

Itintrlo. K. ZwrART. 

Van de Middelste Bonte Specht en de Kleine Groene Specht zou ik nog niet zoo heel 
zeker zijn, 't is zelfs de vraag of de laatste soort wel ooit in ons land voorkomt. T. 

A A N G E B O D E N : 
"De Levende Nalinira I lot X. Prachtig stel van tien gekmden jaarg. voor meest biedende 

Imven ƒ15.— ; voorts alle andere j.g. in alleveringen voor / l . 2 5 p. j.g. De laatste serie van 24 
all. per j.g. a f 1.75. Verkades alhiims »benle« «Zomer» en «Herfst» f 2.— p. st. «Winter», 
«Blonde Ihnnen», «li. Wei», «Naardermeer» f 1.50 p. st. Alle nieuw en gevuld. Vracht voor 
Koopers. Adres: R. A. Derksen, Vijverhofslr. 83b , Rotlerdam. 

Drie bakken met mineralen (50 st.) ƒ2.50. 2 bakken met. inlandsche schelpen, ± 8 0 soorten, 
f 4.—. 26 stuks vogelhuiden ƒ5.—. Albums: «Blonde Duinen» en «Bonte Wei« li ƒ 1.25 per st. 
Vracht voor Koopers. Te bezichligen Grensstr. 11, Amsterdam. 

De natuurkijker van Schmidt met resp. 4 en 6 x vergrooting; gekost hebbende /" 37.50. 
Te bevragen bij T. van Schilfgaarde, Diepenveen. 


