
48 DE LEVENDE NATUUR. 

wandeling of avond-gondellocht toch nog met een héél ander oog op naar dit tweetal. Is er 
iets mooiers denkbaar dan kennis en wetenschap voor een diep-levend mensch ? 

Ten slotte noem ik voor ieder die verstand lieeft van-of voor voelt dierenteekenkunst:/tV«i7 
Potlners Radierungen Erster Teil: Motive au» der Vogelirelt. Ein Versuch von de la Faille, 
Poltners Kunst zu würdigen (met vele illustraties) Berlin, Neumann, 2,50 Mk. 

Dordrecht. P. J, BOLLEMAN VAN DER VEEN. 

Notenkraker. — In hel laatst van December heeft men op het landgoed Bechteren, bij 
Dalfsen 2 notenkrakers geschoten. 

Deventer. F. BENNEKERS. 

Vroege vogels en vlinders. — De nachtegaal was dit jaar bijzonder vroeg; ik hoorde hem 
op 11 April in den voormiddag. Uit Alkmaar kreeg ik bericht, dal op denzelfden datum de 
koekoek bij Egmond is gehoord. Hel Oranjetipvlindertje zag ik voor 't eerst op 4 April, dal 
is ruim veertien dagen vóór den gewonen tijd en de Sint .lacobsvlinder vloog hier in Bloemen-
daal op 2 Mei. Zeer zeker heeft de aanhoudende heldere zonneschijn in April veel insecten 
vroeger doen uitkomen, de graafwesp Pompilus vialicus was midden April druk bezig op de 
heide bij Oislerwijk en de raadselachtige Ammophila hier in onze duinen. 

JAC. P. TH. 

Azolla carollniana en flliculoides. — 't Zal geen berichtje zijn omtrent het verspreidings
gebied. We vinden 't in 't Oosten van ons land niet. Toch houdt't verband met ' t verspreiden 
zelf. Beide soorten walervarentjes heb ik getracht hier te brengen, 't Is me niet gelukt. 
Eenmaal werd me uit Gouda »op aanvraag» meegebracht een groote Verkade's beschuitbus 
mei Carollniana, waarin 't plantje bij honderdduizenden zal. Een zomer lang kon ik 't volgen 
in z'n groei; 't volgend jaar was er geen spoor meer van over. 

Verleden jaar bracht mij een vriendelijke hand uil Leiden mee een doosje flliculoides. 
'k Heb ze weer overgebracht, doch opnieuw blijkbaar zonder resultaat. 

Zou 't water hiervoor niet deugen? 't Zelfde is me gebeurd eenige jaren terug met Calla 
afkomstig uit Giethoorn. Op verschillende plaatsen, oogenschijnlijk zeer geëigend, uilgeplant, 
leverden ze niets op. Op ééne plaats handhaafden ze zich twee jaar, toen was 't uit. 

Zwolle. BUTTINK. 

De terugkomst der Zwaluwen. — Door dezen bericht ik u, dat op Dinsdag 7 April zwaluwen 
in de nabijheid van Alfen a/d Bijn zijn gezien. Ik geloof niet dat de komst der zwaluwen 
in D. L. N. eerder vermeld werd. 

Leiden. W. VAN OORDT. 

Hierdoor wil ik u even mededoelen, dat ik 20 April hier reeds een torenzwaluw zag. 
Is dat niet zeer vroeg'? De boerenzwaluw was op 12 April present. 

Amsterdam. K. BOEDIJN. 


