
80 DE LEVENDE NATUUR. 

Nieuw Landbouwtijdschrift. — Wij ontvingen ter aankondiging van den uitgever, Lankkam'p 
te Deventer het eerste nummer van een nieuw weekblad voor Tuinbouw, Pluimveeteelt en 
Laudliouw: Heem en Hof. 

Het lijkt ons een zeer eenvoudig en praclisch blad voor liefhebbers, die zelf hun tuin en 
hun huisdieren verzorgen en voor vaklieden, die op de hoogte willen worden gehouden. J. Hs. 

Flora Batava. — Van de Flora Baiam onder redactie van Dr. L, Vuyck is onlangs de 
376e—379e Atl. verschenen bevattende de beschrijving (in liet Nederlandsch en 't Franseh)en 
de zeer fraaie gekleurde afbeelding van de volgende '20 planten, grootendeels zwammen; 
ten deele nieuw, in ons land gevonden: Thlaspi praecox, Oucianella angustifolia, Hypholoma 
lacryinabiindimi, Tremellodon gelatinosum, Polyporus amorpinis, Rubiis caesius dunensis, 
Phleum subulatuin, Melilotus infestiis, Mernlins tremellosus, Hydnum velutinum, Rubusdivergeos, 
Bnpleurnm Oerardi, Russuia pectinata, Hoedalea unicolor, Polyporus rnfescens, Rubus argen-
tatus, Cuscnta (ironovii, Mulinns caninns, l'kimmula penetrans, Ceraliomyxa nnicida. ,1. lis. 

Vertaling van Long. — Hij Hrnsse's Uitgeversmaatschappij is onderden titel Dierenleven in 
de wildernis verschenen de vertaling van een zestal verhalen van William J, Long. De meeste 
ervan zijn reeds in Nederlandsche vertaling verschenen en onze lezers al bekend: zoo "de 
Vischarendu in de lUoemlezing uil. Long's werken die als Premie bij De Levende Natuur is 
verschenen en AVal de jonge herten moeten weteno en «Hoe de dieren sterven« door E. 
Heimans in de groene Amsterdammer en daaruit in de bloemlezingen Mei Kijker en Hus en 
Wandelen en Waarnemen. J. Hs. 

Aronskelk. — Op 12 Mei had één van de bloemen van de gewone Aronskelk (Arum macu-
lalnml in ons tuint je 2.'KX) vliegjes gevangen; zegge drie-on-twintig-honderd vliegjes (Psychoda 
phalaenoïdes) in één bloemscheede. De ketel was letterlijk opgevuld met vliegjes en voort
durend stortten er nog meer van de bloemschede af in. Het was een warme avond mei 
dreigenden regen ; toen ik om 8 uur de bloem afsneed om de vliegjes te tellen drupte het 
reeds sedert ecnigen tijd. .1. Hs. 

De stilte. — Kaar een aloud volksgeloof houdt de nachtegaal op met zingen omstreeks 
Sint. Jan. Dit wordt lang niet altijd bewaarheid, men kan gedurende de geheele .lunimaand 
nog zingende nachtegalen hooren, maar in de eerste week van Juli zwijgen ze. Alleen bij 
uitzondering, door angst of schrik begint er soms eentje te zingen, dat heb ik nog wel in 
Augustus beleefd, maar dat telt toch niet mee. Midden Juni is de Vogelsang nog zoo druk, 
dat wij haast niet bemerken hoe sommigen zich reeds langen lijd niet meer laten hooren. 
De specht roffelt al sinds lang niei meer en ook de vrengderoep van de boomklever is ver
stomd. De zanglijster laat zich nog vlijtig hooren doch de groote lijster is stil. (inder de meezen 
beginnen de staart meesjes het eerst Ie zwijgen, dan volgt de koolmees; de zwarlkopmees 
houdt het 't langst uil, die houdt, zoowat gelijken tred met de nachtegaal. Voor de koekoek 
wordt de eerste week van .luli opgegeven, als 't eind van zijn zang; ik heb hem op Texel nog 
wel gehoord tot den achttienden. De Fluiter moet ook ophouden gelijk met de nachtegaal, 
gisteren 13 Juni was hij nog in volle glorie. De litis weet van geen ophouden, evenmin als 
de winterkoning. 

Tegenover de werkstakers staat een heele groep van vogels, die thans juist op hun 
drukst aan 't zingen zijn en daaronder spannen de kroon de spotvogels, de knentjes en de 
groenvinken. Hoe meer ik tie groenvink bestudeer, des te hooger ga ik hem achten, gisteren 
hoorde ik er een, die alle groenvinkengeluiden en dat, zijn er niet weinig, snel achter elkaar 
ten beste gaf met herhalingen en variaties en zoodoende een lied produceerde, dat. in leven
digheid en duur gerust de vergelijking met het luinfliiiterlied kon doorstaan. Die groenvinken 
blijven hier doorzingen tol en met September en de knentjes evengoed. Dan is de boeren-
zwaluw nog altijd even vroolijk en hel geratel van de uachtzwaluw is nu eigenlijk eerst goed 
begonnen. De vogels van hel rietland zijn ook nog druk in de weer, die malen niet om Sint 
.lan eu houden liet wel uit tot na Sint .lacob en 't wordt ook alweer Augustus voordat in de 
meren de stille gaat heerschen. De moerasvogels, kievit, grutto, tureluur, milp hebliou hun 
voorjaarszang ook al lang gestaakt, maar ze hebben nog zoo velerlei lokgeluidjes, dat ze nog 
genoeg drukte kunnen maken. 

Ik ben al een paar jaar bezig met. aanteekeningen Ie maken omtrent den duur van den 
zang bij onze verschillende vogels en zou het ten zeerste op prijs stellen indien andere 
waarnemers mij ook eens wilden berichten, welke vogels hij op verschillende datums in Juni 
en Juli nog zingende hebben aangetrolfen. JAC. P, THUSSE. 


