
376 DE LEVENDE NATUUR. 

hel "konijn in zoo'n overweldigend aantal leeft, daar eet hij alles op, de schors van het kardi
naalshoedje, liguster en dennen, gras, knoppen en bladeren van orchideën, wortelstokken van 
teunisbloemen enz. Vooral die sappige bloemknoppen van Epipaclis latilblia vinden ze heer
lijk. Bovendien doen ze door hun graven verschuivingen ontstaan, die dikwijls mooie duin-
moerasjes opvullen. Een van de weinige orchideeën, die nooit door konijnen opgegeten wordt, 
is Herminium monorchis, een teer, lichtgroen, geurig orchideetje. Na een vochtig voorjaar 
en oen niet te drogen voorzomer verschijnt die ook vrij veel op noordhellingen, maar dat zijn 
geen vaste vindplaatsen. 

Wel was dit een moerasje bij Overveen, maar dat is afgegraven om er bollenland van Ie 
maken. Een gedeelte ervan is niet in gebruik en daar zijn miniatuur-beekjes ontstaan, er is 
kinipwilg gekomen en cyper-grasseu en het ziet er naar uit, dal de moerasflora zich daar 
weer herstelt. Men begrijpt mijn plezier, toen ik merkte dal Herminium daar ook weer 
groeide. Ik was dan erg blij, dat die zich zoo mooi herstelde, totdat er dezen winter groote 
stukken veen neergegooid zijn, afkomstig van een naburige zanderij en een gedeelte van het 
moerasje weer gedraineerd bleek te zijn om als bollenland dienst te doen. 

Met een andere vindplaats van Herminium ziet het er ook niet bijzonder rooskleurig uit. 
Hot is een nat pannetje, niet ver van het strand, maar omdat de konijnen er altijd komen 
drinken of gras eten is het omgeven door een kring van stuifzand, die het pannetje vroeg of 
laat zal opvullen met zand. 

Zoo zou ik door kunnen gaan. Ik zou nog bijzonderheden kunnen vertellen van een pan
netje bij Wijk a/Zee met Siurnha's waar een vijver van gemaakt is, een ander ook met 
Sturmla's en met liymnadenia's dat droog gelegd is door een naburige afgraving. Ook van 
een helling met sneeuwklokjes, kaalgeplukt door wandelaars, van heele struiken meidoorn, die 
door dames meegesleept werden naar de stad, enz. enz. Ik meen aangetoond te heblien, dat 
de uilrooi-kwaal niet alleen heerscht in Noord-Brabant, in de Peel, maar ook in Kennemerland 
en vooral in Haarlems omstreken. 

HaaHem. C. SIPKES. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Prentbriefkaarten. — Wie zich zelf eeu plezier wil doen en de Vereeniging tol Behoud 

van Natuurmonumenten een handje wil helpen, koope aan het kantoor der vereeniging legen 
toezending van post/.egels, zilverbons of postwissel een der beide seriën van 10 prentlniet-
kaarten, i f ü.2."> de serie. 1) ne serie beval foto's van hel Naardermeer en zijn vogels, 
de tweede van Oisiorwijk. Allemaal voortrelfelijk werk van den heer Burdet. TH. 

Verspreiding Azolla. — Naar aanleiding van hel artikel in »D. L. N.<( van 1 Dec. 1.1., 
waarin werd vermeld, dat Azolla til. niet zou voorkomen in 't oosten van ons land, merk ik 
op dat het daar W(M en op sommige plaatsen zelfs véél voorkomt. In de omgeving van Assen 
trof ik het eenige maanden geleden in groote hoeveelheid aan in oude veenwijken, bij 
Kloosterveen en Pitlo. 

De smalle vaarten waren jptoei bedekt met hel rulle dekentje en daar het water zeer 
hoog stond, waren de wijken door de bruin-groene kleur haast niet van de omgeving te 
onderscheiden. Ze hadden zich gevaarlijk «aangepast». 

^ssoi. L. MULDER. 

Polelmunt. — In de vacantie, In Augustus heb ik in Friesland bij Oldeboorn, Beets en 
Ollerlerp op verschillende plaatsen witte Poleimunt gevonden. Deze plant slaat in uw Flora . 
als z.z. z. vermeld. Komt ze misschien in deze streek van Friesland nog al veel voor? Alleen 
bij deze drie plaatsen heb ik ze gevonden. 

Zalt Dommel. BERTHS WILDERVANGK. 


