
500 DE LEVENDE NATUUR. 

Iets over Atnsterdamsohe vogels. — Sedert goruimen tijd hebben wij hier een enorme 
sproeuwenzwerm tegen den avond boven de stad. In Februari streken ze geregeld in de 
boomenrij op de Leliegracht tegenover de bioscoop neer, om daar te overnachten. Het spreekt 
van zelf, dat tol donker toe mooie vliegtoeren en luchlmanoeuvres werden gehouden. Nu 
tegen Maart zijn ze gaan verhuizen en geven ze de voorkeur aan de boomen in de Raadhuis
straat tegenover de Ned. Ind. Handelsbank, hoewel ook gedeelten in de boomen van de 
nabijgelegen grachten neerstrijken- Tegen A1,1^ uur arriveeren de eerste troepen en van at 
dal oogenblik komen van alle kanten met lusschenpoozen nu groote zwermen, dan kleine 
gezelschappen en enkelingen aanzetten. Hoog komen ze aanvliegen, boven de slaapplaats 
gekomen gelijkt hel of ze er over heen zullen vliegen, doch dan zwenkt de troep prachtig en 
de dieren vallen als het ware naar beneden in de boomen. Eigenaardig is hel ook dat een 
troep musschen iedere avond in de buurt van de spreeuwenzwerm zit te sjilpen. Het is of 
ze protesteeren tegen de in beslagname van hun gebied, want genoemde boomen, werden 
vroeger altijd 's avonds door die musschentroep bezet. 

Ook de mussehenboom op het Rembrandlsplein is nog eiken avond bezet, zeer ten 
ongerieve der vele voorbijgangers. De lucht in de omtrek is tevens verre van aangenaam. 

De roeken van de Oude Oosler schijnen nog besluiteloos. Ik hoop hierover nog wel later 
Ie berichten. Wat de kokmeeuwen betreft, zoo vind ik, dat er deze winter minder waren als 
anders Misschien dat met het zachte weer vele buiten bleven. In hel Vondelpark zijn nog 
enkele koperwieken, maar de goudhaantjes, die er van den winter waren, zijn verdwenen. 

Adventieven bij Amersfoort. — Omstreeks verleden jaar Augustus ontdekten we (mijn vriend 
en ik) niet ver van Amersfoort een terrein waar we, tehalve de algemeen op ruige plaatsen 
voorkomende planten, ook verschillende polhoofd-planten aantroffen. Dit is op zichzelf nu 
wel niet zoo'n merkwaardigheid, maar 't blijft toch altijd een buitenkansje zoo'n plekje 
vlak in je nabijheid aan te trefTon, en 't is een mooie gelegenheid om planten fe leeren kennen, 
die nu juist niet zoo algemeen gevonden worden. 

Vaccaria parviflora heeft ons op 'I spoor gebracht; niet ver daar vandaan stond Silene 
dicholoma en weldra temerkten we ook Liuum usilntissimiim. Een en ander was oorzaak, 
dat we eens poolshoogte gingen nemen van hel omliggend terrein, en weldra hadden we hel 
dorado voor zeldzaamheden gevonden. 

Een van de eerste planten die we er aantroffen, was Lathyrus Aphaca, geflankeerd door 
eenige exemplaren Berleroa incana; iets verder zagen we een groot aantal van de zeldzame 
Trigonella coerulea. Bovendien waren er vertegenwoordigd: Silene gallica, Chryanthemum 
l'arthenium, Malva alcea, silvestris, neglecta, borealis; Vicia villosa. Calendula off., Amarantus 
retroflexus. Geranium colombinum, dissectum: Panicum miliaceum, Selaria ilalica, Phalaris 
canariensis, Zea Mays. Prunus Spinosa, Medicago arabica, Melilotus arvensis, Cheiranlhus 
Cheiri, Trapaeolum majus, Rubus Idaeus, Rites Grossularia, Ornilhopus perpusillus, sativus, 
Sysimbrium olflcinale, altissimum, Portulaca saliva. Cannabis saliva, Artemisia camprestris, 
Trilblinm hybridum, incarnatum, Cucurbila Pepo, Papaver somniferum, de in Heukels Flora 
als zeer zeldzaam aangeduide Xanthium strumarium en Ghenopodium foliosum. Van laatst
genoemde plant heb ik een exemplaar op formaline gezet, maar daar beleef ik niet veel 
plezier van: binnen enkele dagen waren de fraai roode vruchtjes of beter gezegd bloemdekken 
in citroen-gele dito's veranderd. Ook vond ik tol mijn niet geringe blijdschap eenige forsche 
en rijk bloeiende exemplaren van de eenige malen in ons land aangetroffen Sedum oppositi-
folium. (Zouden we hier ook met een verwilderde sierplant te doen hebben?) Nog groeiden 
er eenige wilde planten, waarvan ik den naam niet heb kunnen tepalen; maar dat zal hoop 
ik dit jaar wel beter gaan. 

Het zal den lezer van D. L. N. misschien interesseeren te vernemen dat ik den 4en Jan. 
van dit jaar oen manu. exemplaar van Cybisler laterimarginalis op straal aantrof, en dat den 
•I4en van die maand in de omstreken van Amersfoort reeds bloeiden: Anemone nemorosa, 
Veronica hederaefolia en enkele exemplaren van Calltia palustris. 

AmcrsfiHiri. C. A. KRUIS. 

Levende insekten gevraagd voor het Insektarlum In „Artls". — Wie wil mij voor het 
Inseclarium de volgende gewone levende insekten zenden: 

Kokerjuffers, draaikevers, libollenlarven, spinnende walerlorren? Ook zijn levende mei
kevers, gouden lorren, beerrupsen, enz. gewenscht. 

Waterinseklen worden 't, best per post verzonden als «monster zonder waarde» in een 
stevig doosje, tusschen vochtig mos of waterplanten. 

Gaarne geef ik eieren van fraaie groote uitheemsche vlinders, die gemakkelijk met 
ihheemsche planten kunnen worden gekweekt, in ruil. 
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