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grond, nauwelijks zichtbaar, den langen snavel op den rug en toen hij eindelijk 
opvloog leek hij heel wat moeite te hebben, om dat lange lichaamscieel een 
goede houding te geven. Als ik in den loop van een Novembermorgen een 
stuk of' acht houtsnippen mag ontmoeten, ben ik al erg tevreden. 

Zooals de zwarte meesjes worden aangelokt door de zilver-sparzaden en de 
kramsvogels door de kardinaalsmutsjes, komen de groenvinken op de rozebottels 
af en ook weer het meest na de tweede week van November. Met groote volharding 
werkt een groenvinkenpaar dag aan dag aan dezelfden struik, in dezelfde haag 
totdat er geen goede bottel meer overblijft. Als het een beetje wil, dan komt 
tegen het einde van de maand de pestvogel een handje helpen en die kan er 
gauwer mee terecht, want hij hamert de bottels niet stuk om de zaden, doch 
slikt ze in hun geheel in, om 't vleesch. Dat herinneren we ons nog goed uit 
den grooten pestvogel-inval van 1913—1914. Let er ook eens op, of van tijd 
tot tijd de groenvinken worden bijgestaan door de appelvink, die een nog dikker 
snavel heeft en bijzonder vlug de pitjes uit de rozebottels kan werken. 

Dit alles en nog veel meer is in November op te merken in morgenwande
lingetjes van een half uur. Wie er meer tijd aan spandeert zal natuurlijk ook 
veel meer beleven. JAO. P . TH. 

HET VOORTDRINGEN DER AZOLLA. 

KT voorldringi'ii der jirooto, groene Azolla is zeer interessant. Het vorig jaar 
Bcbreel ik, dat de oostgrens van het verspreidingsgebied hier bij Oudevvaler 
ongeveer saraenviel mei de provinciale grens utrecht—Zuid-Holland. Alleen 
de polder Zegveld, die in een naar het Westen uitspringenden hoek van de 
provincie Utrecht llgl zooals men op de kaart gemakkelijk zien kan — was 
ook het vorig jaar reeds besmet, 

Het was daar, dat ik voor het eerst dit nieuwe kroos zag en wel in massale hoeveel
heid. Er werd daar erg over geklaagd door de schippertjes, die door de Zegveldsche 
wetering hun schuitjes moeizaam voorttrokken. 

Was hier dus de Azolla reeds over de grens gekomen, meer naar het Zuiden, tusschen 
Woerden en (hide water, was uoĵ  één Ziiid-llollandsche polder onbesmet, n. 1. Papekop. In drn 
polder Waardcr, eveneens aan de grens, Uwam het kroos in het Westeind massaal, in hel 
Oosteinde echter nog maar sporadisch voor. 

Verder naar het Zuiden liep de grens lol den llollandschen IJsel bij Ilekendorp en sprong 
over dit riviertje in hel litrechtschc. Daar was de Noordrand der Lopikerwaard nl. de 
polder Hoenkoop reeds besmet. De verspreidingsgrens hoog zich hier naar het Westen lol 
Haastrecht, langs Stol wijk, Bergambacht, Berkenwoude. 

Vorder heb ik daar de grens niet gevolgd, maar vermoedelijk boog deze zich daar naar 
hel Noordwesten lot den IJsel. 

In één opzicht was mijn opgave het vorig jaar onvolledig. Ten noorden van den Ouden 
Uijn had de Azolla nog een belangrijk verspreidiiigsiu'sl in de omgeving van Vleuten, ten 
Oosten van de Helkop. 

Hoe is nu de toestand na een jaar? 
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Het blijkt, dat het kroos zich in groote hoeveelheid heeft voorgedaan in denpolderr Kamerik 
(gemakshalve noem ik de polders naar de gemeente, waarin zij liggen; zooals men weet 
dragen do polders dikwijls andere namen), dal het Ooslond van Waarder nu zeer vol ligt, 
dal de gracht van Woerden en verder de Oude Rijn tot voorbij Hannelen besmet is; even" 
zoo Papekop en Linschoten. In een kanaaltje van Linschoten naar Monlfoort kwam de Azolla 
lot half weg nog voor. 

Om Ie zien of zij verder Oostelijk ook ten zuiden van den Ouden Rijn voorkwam heb ik 
een excursie ondernomen van Oudewaler door Snelrewaard naar Monlfoort; toen verder naar 
den Meerndijk tot vlak aan de Meern; daar ging ik een buurtschap in, Reijerskop geheeten, 
die evenwijdig aan den Ouden Rijn op een half uur ten zuiden er van naar het Westen loopt. 

Hier lag het kroos nergens. 
Zooals ik boven reeds opmerkte ligt een besmettingshaard in de gemeente Vleuten. Üe 

geheele hoek tusschen Rijn—Vecht en Héikop ligt vol; in het noorden ervan echter lang niet 
zoo erg als bij Vleuten en Ilaarzuilens. Vooral in de Heikop is het bar. Voor de schippers 
is hel haast ondoenlijk daar door heen te komen; om een afstand van een paar uur af Ie 
leggen hebben ze soms een dag noodig. 

Ook in de Bijleveld, die evenwijdig aan de Heikop naar hel Noorden loopt, veelal broederlijk 
er vlak naast, zag ik de Azolla in het laatst van September massaal; in Juli ontdekte ik de 
plant daar niet. 

Tusschen dit Azolla-nest en de Kameriksche Zuwe ligt een gebied waar de plant nog 
slechts hier en daar optreedt. Naar hel Noorden, bij Wilnis en vandaar naar de Vecht komt 
zij echter weer talrijker voor. 

We kunnen dus concludeeren, dal ten Noorden van den Ouden Rijn heel Utrecht besmet 
is tol aan de Vecht toe (deze er bij inbegrepen). 

Of de Vecht reeds is overschreden weet ik niet, maar het lage land ten Oosten er van 
is een te mooi verspreidingsgebied en een te gemakkelijke prooi, dan dal onze vriend zich 
daar niet spoedig zou nestelen. • 

En hoe is de toestand ten Zuiden van den Hollandschen IJsel, in de Lopiker- en in de 
Krimpenerwaard'? In de Lopikerwaard is het aardig, de verspreiding na te gaan. Immers,los 
van het eerste besmettingsgebied in Hoenkoop, dat ik boven vermeldde, is de plant met over
slaan van den polder Polsbroek eensklaps opgetreden in Lopik; eerst bescheiden in een paar 
slootjes, die in verbinding stonden met de Lopiksche Wetering, thans in alle zijslooten massaal 
en over de dijken heen in kleinere pollen; vooral aan den Noordkant. Ook ten Zuiden van 
de Lopiksche Wetering zag ik de Azolla in een sloot langs den weg; dat is in Cabaun, dal 
één polder vormt met Willige Langerak. Hiermee is de laatste polder naar de Lek toe 
aangetast. Het zal mij benieuwen of hel. den koenen reiziger gelukken zal doze nieuwe groote 
hindernis — de Lek — te nemen, om in de Alblasserwaard zijn zegetocht voort te zetten. 
Aan haar rooden voorganger is hel indertijd gelukt en deze heeft in de lage landen ten Zuiden 
van de Lek een dorado gevonden, waar hij welig is blijven tieren, 't Zal dus voor zijn veel 
brutaler opvolger ook zoo'n groote kunst niet zijn. 

In de Lopikerwaard, om daar nog even op terug te konen, heeft dus de Azolla dit jaar 
voor goed vasten voet gekregen en de eerstvolgende jaren zal zij wel gebruiken, om hel terrein 
geheel te vermeesleren. 

Hoe is hel nu gesteld met de Krimponerwaard? Het vorige jaar en reeds vroeger was-
de gemeente Slolwijk besmet. Ook in Bergambacht zag ik de vorige maand, hoewel zeer 
sporadisch, het plantje in de slooten liggen, op een half uur afstand van de Lek. Ook Gouderak 
en Berkenwoude zijn vervuld van Azolla. Tusschen Slolwijk en Berkenwoude ligt zij opgepakt 
in sommige slooten. Voorbij Berkenwoude naar Lekkerkerk is het nieuwe kroos dun en komt 
in plekjes voor tusschen het roodë. Op Lekkerkerk is het nog niet verschenen, evenmin op 
Ouderkerk aan den IJsel. Hier eindigt dus in deze streken hel verspreidingsgebied. Laat ik 
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hier nog aan toevoegen, dal de Vliet. — een watertje van Haastrecht naar Schoonhoven — tot 
vlak bij deze laatste plaats hier en daar plekjes van het nieuwe kroos vertoont, maar nog 
zeer sporadisch. De Lek is hier dus nog nergens bereikt. 

De infectie van de Krimpenerwaard heeft vrij zeker plaats gehad langs een kanaaltje 
van Slolwijk naar den l.lsel. 

In dé Lopikerwaard zijn de twee verspreidingshaarden — Hoenkoop en Lopik — ver
schillend ontstaan. In de eerste plaats waarschijnlijk door inlaten van Uselwater; in Lopik 
door de scheepvaart. 

Ten noorden van den Ouden Rijn is de besmetting het sterkste in de wateren, die in 
verband staan met den Amstel; stroomingen in dit water en scheepvaart zijn de voor de hand 
liggende oorzaken. Evenzoo in de Linschoter en de Montfoortsche vaart. 

In Papekop is het kroos overgeplant door een boer om varkensvoer te hebben. De varkens 
willen het kroos niet eten, maar de Azolla tiert welig, trots alle opvisschen. 

In Waarder is de plant door de doorbraak in den Wierickerdijk plotseling Sterk naar hel 
Oosten verplaalst. 

Ken eigenaardige vindplaats ontdekte ik begin Augustus in de l.angbroeksche wetering 
(ten Noorden van Wijk bij Duurstede). Waarschijnlijk ook al door een schippertje onwillens 
en onwetens meegesleept. 

Op een spoorreis van Gouda naar Den Haag In 't laatst van Augustus viel het mij op, 
dat het kroos veel voorkwam lol aan de droogmakerij, om daar plotseling te verdwijnen 
en pas bij Den Haag weer in groote hoeveelheid op te treden. Deze streek der droogmakerijen 
schijnt dus een groote witte plek in het Azollagebied te vormen. Tol zoover over hel voort-
dringen der Azolla; ik heb hierbij op grond van talrijke onderzoekingen en excursies getracht 
zoo nauwkeurig mogelijk de Oost- en Zuidgrens van het verspreidingsgebied dezer plant 
vast te stellen in vergelijking met de waarnemingen van een jaar geleden. 

Ten slotte wil ik even nagaan wat er gedaan wordt om hel ongegeneerd voortdringeii 
eenigszins te beperken van eeif plant, die op zoo uiterst vrijmoedige wijze bezit neemt van 
onze mooie slooten en plassen, die andere sierlijke waterplanten verdringt en den glinsterenden 
waterspiegel overdekt met een groene rulle massa. 

Zoolang zij sporadisch optreedt, verhoogt zij zeer zeker hel landschapsschoon van onze 
polders — maar in zóó groote massa wordt zij een ontsiering en een last. 

De menschen gaan echter ingrijpen. Gedeputeerde Staten van Zuid-Holland hebben de 
polderbesturon aangeschreven, de Azolla te doen opvisschen. Hiermee zou in Duitschlaud 
b. v. de zaak zijn beslecht. In Holland gaat dat echter zoo maar niet. In de eerste plaats 
zijn niet alle poldorkeuren gelijUluidend, zoodal in den eenen polder gebiedend kan worden 
voorgeschreven, wat elders slechts als een verzoek kan gelden. 

Wanneer de Kroos-Heem raden slechts verzoeken kunnen richten lol de Ingelanden, 
waarover zij hel bewind voeren, zal van een algemeene opvisscherij allicht weinig sprake zijn. 
En in de polders, waar de keur wel een gebod mogelijk maakt'? Ik ken daarvan een voor
beeld. Nadat het schrijven van Gedeputeerde Staten was ingekomen, werd een schouw uit
geschreven. Toen de Ingelanden zoover waren gekomen, dal met den term Azolla het 
nieuwe groene kroos werd bedoeld, gingen inderdaad eenigen aan 't visschen. Niet zoodra 
echter bemerkten dezen, dal in een naburige gemeente liet verbod niet was uitgevaardigd of 
zij achtten zich in hun meusclieiirechten verkort, wierpen de rijf in de schouw en staakten 
liet werk. 

Wat. zou dit op den dag der schouw geven'? Boete, waarschuwing of een minzaam ver
zoek om alsnog tot kroosvisschen over te gaan'? 

Toen de dag van de schouw was aangebroken, staakten in den vroegen morgen de 
Kroosheemraden, die Ie zamen hel polderbestuur vormden; de schouw kon dus niet 
gehouden worden. 
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Het is alzoo een geluk voor de Azolla dal zij in de vrijgevochten lage landen hij de zee 
haar tenten heeft opgeslagen. 

Toch is men overtuigd, dal, ingrijpen noodzakelijk is en wanneer wij lijd van leven 
hebben zullen wij allicht nog eens eenmaal getuige zijn van een bestrijding van dezen 
zonderlingen vijand. 

Papekop. J. J. SCHEP. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Ned. Natuurhistorische Vereeniging Afd. Rotterdam. — Er heeft zich te 

Rotterdam een voorloopig comité gevormd tot oprichting eener Afd. Rotterdam 
der N. N. V., bestaande uit de H.H. Dr. J. Büttikofer, A. B. van Deinse, 
Dr. L. Birnie, Dr. C. J. Bryce, J. E. J. Baudet, J. E. J. Gerhardt, Dr. P. van Oordt, 
W. H. Wachter en F. A. des Tombe, 

Personen in en om Rotterdam woonachtig, die een blijk van instemming 
met dit plan wenschen te geven of zich als lid willen aanmelden (contributie 
± / 2.—) wordt verzocht, zich te wenden tot den voorloopigen Secretaris 
F. A. des Tombe, Rozenburglaan 64, Rotterdam. 

De oprichtingsvergadering zal waarschijnlijk in de 3e week van November 
plaats hebben. Nader bericht wordt belanghebbenden alsdan toegezonden. 

De bloeitijd van het peperboompje. — Deze tijd loopt zeer uiteen. Er zijn peperboompjes 
die den geheelen winter een doodsch voorkomen hebben en eerst in Maart gaan bloeien. Andere 
treden op als do eerste winlerbloeiers. Sedert drie jaar lette ik op een peperboompje in het 
plantsoen op do Turfmarkt in Den Haag (bij het huis No. 24) en zag het reeds in October 
zijn bloemen openen. Vandaag (18 October) vond ik de eerste bloem ontloken, juist op den-
zelfden dag als verleden jaar. P. VAN MEURS. 

Gallnsoga. — Naar aanleiding van de correspondentie in I). L. N., afl. 12, kan ik u berichten, 
dat ik Galinsoga parviflora te Wageningen aan don rand van 'n aardappelakker in den »Eng« 
reeds vond in 1905 (of 1904). 

Voorts naar aanleiding van iets, dat ik onlangs las over Orobanche purpurea. Daarvan 
vond ik in den zomer van dit jaar verscheiden exemplaren te Noordwijk a/Zee bij den Duinweg 
'n klein eindje 't duin in. 

Rotterdam. H. W. DEBKSEN, Leeraar Kweekseh. 

Cursus Bijenteelt. — Wij maken er onze Amsferdamsche lezers opmerkzaam op, dat de 
Afd. Amsterdam der Vereen, voor Bijentooll dezen winter een cursus in Bijenteelt organiseert 
onder leiding van mej. Greta Jonges. Deze cursus vangt aan op Woensdag 1 November, 
duurt 20 achtereenvolgende. Woensdagavonden telkens van St'a tol 10 uur en wordt gegeven 
in Krasnapolsky. In voorjaar of zomer 1917 worden in aansluiting met den cursus nog een 
4-lal praetische lessen gegeven op den bijenstand der afdeeling. 

Belangstellenden, die dezen cursus wenschen te volgen, (de lesgelden bedragen slechts 
/ 2.50) kunnen zich wenden lot den secretaris der afdeeling, den heer J. Roelofs, Rustenburger-
straat 369, Amsterdam. 

Bontbekplevler. Op 27 Augustus j . 1. vond ik 't nest van een bontbekplevier op 't strand 
aan de Zuiderzee, tusschen Elburg en Harderwijk, 't Bevatte slechts één ei, maar daar de 
heide oude vogels heftig te keer gingen, bon ik maar verder gaan zoeken, waardoor ik dan 
ook twee jongen vond, die al 'n dag of zes oud waren, maar zich toch nog bij nadering tegen 
den grond drukten. Daar ik niet wist, of 't bekend was, dal deze plevier ook hier op 'I Zuider
zee-strand broedt, schrijf ik 't u maar. 

's-Hage. G. A. BROUWER. 
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Een monstruositeit van Knautia. — Toen ik eens in de buurt van Coevorden ronddoolde 
in een weiland, zag ik opeens den langen stengel en liet blauwachtig bloemhoofdje van de 
Blauwe Knoopen. 

Eerst dacht ik dan ook niet anders of hel was een Blauwe Knoop, maar neen! de bloemen 
leken veel meer op Knautia. Vlak daarnaast zag ik hetzelfde bloemhoofdje (zie bijgaande 
teekening) met kransstandige bloemsteeltjes. Deze steelljes schenen gegroeid te zijn uit de 
onderste rij bloempjes. Aan hel eind van ieder stengellje zal weer een knop. Hel valt licht 
te begrijpen, dat ik besloot mijn vondst mee Ie nemen in de botaniseerlrommel en thuis eens 
na te pluizen. Met de flora kon ik mijzelf nog eens overtuigen dat hel een Knautia was, 
Knautia arvensis scheen het niet, want de plant had gaafrandige, of ten minste onge

deelde bladen. Toen zocht ik 
bij de variatie's. Hen kets' flora 
geeft op de variatie /J integri-
folia W. el Grab, met ongedeelde 
bladen, doch onderste weinig 
gezaagd — zoover komt het dus 
geheel overeen met de gevonden 
plant — de bloem is bleekrood — 
dal is in hel geheel niet zoo, 
onze bloem is blauwachtig. 
Verder is nog bekend de variatie 
y glandulifera Koch, waarvan 
de bladen vindeelig ingesne
den zijn. 

Mijn bloem staal dus in 
tusschen Knautia arvensis Coul
ter en de variatie /i inlegrifolia 
W. et Grab. 

Verder viel op te merken, 
dal de bloem in haar bloeitijd-
perk niets anders dan uitste
kende slampertjes laai zien, 
terwijl de flora opgeeft, dat de 
meeldraden véél langer zijn dan 
de stampers. 

Men kan wel begrijpen, 
dal ik de monstruositeit — waar 
hel eigenlijk om ging — veel 
l)elangrijker vond dan de variatie, 
of wal het ook mag zijn. Hel 
eigenaardige is, dat er bloem
steeltjes uilkomen uit de plaats 
waar eigenlijk een bloempje 
hoorde te zitten. Zou, als de 
knop aan het eind van elk 
stengellje eens lot ontwikkeling 
kwam, do heele knoop weer 
lol een regelmatig bloemhoofdje 

kunnen worden? Zou het misschien ook kunnen gebeuren dat zoo'n sleeltje geen bloemen maar 
misschien bladen zou voortbrengen'? Gaarne zag ik eenige opmerkingen hieromtrent tegemoet. 

Juli 1915. OCTAVIE VAN DEN BEBOH. 

De hier beschreven afwijking komt voor bij allerlei planten met bloemhoofdjes. Bekend 
is ze bijv. bij witte klaver en bij composieten (goudsbloem, madeliefje). Zulke madeliefjes 
heeten wel Hen and chicken daisy. Dikwijls dragen de zijsteeltjes goed ontwikkelde bloemen, 
die ook wel open gaan, maar gewoonlijk klein blijven; vaak ook (bijv. bij klaver) zijn die 
bloempjes echter tevens vergroend, zoodal de zijsteeltjes een bosje groene blaadjes dragen 
inplaats van bloemen. Bij Knautia heb ik het verschijnsel nog nooit gezien, noch er ooit van 
gehoord van anderen. Wie wel'? Interessant is de vondst zeker. J. Hs. 

Krulsbekken. — In de afl. van 1 Augustus las ik de vraag betreflende de kruisbekken. 
In Augustus hebben we in Hallem een zwerm kruisbekken gezien. 

Zwotlo. A. THODEN VAN VELZEN. 
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De Reptiliën van Nederland. — Naar aanleiding van het stuk van den heer Willemse over 
»De Reptiliën van Nederland», aanvangende in afl. 7 van dit jaar, is het wellicht de moeite 
waard, dat ik u het volgende mededeel: 

Hazelioorm. Hiervan werd door mij in 1915 een ex. gevonden in hel Vierhoutor bosch. 
Adder. Voor een jaar of drie, vier zag ik daarvan oen ex. te Ommen (Overijsel). 
Oosterbeek. J. H. TUTEIN NOLTHENUIS. 

Azolla. — In de zomer van 1916 vond ik de groote soort A. flliculoides, reeds op ver
schillende plaatsen tusschen Breukelen en Loenen, in slootjes op den Oostelijken Vechtoever. 
De andere A. Garoliniana trof ik gisteren te Paterswolde (Gr.) aan, in 't kanaal naar Haren. 
't Plantje zag ik er echter nog niet in heel groote hoeveelheid, terwijl ik het in de slootjes, 
uitkomende in 't rneer van Paterswolde, in het geheel nog niet heb kunnen vinden. 

Groningen. G. A. POSÏHUMA. 

Een gulzige Zeester. — Op het strand bij Nes (Ameland) is in do groote vacantie gevonden 
door Mej. C. Huijckman, Laren (N.-HA, een kamster (Astropecten irregularis), die geheel 
«doorgroeidee was door 
een zaagje (Donax trun-
culus). Men zie de af
beelding naar een foto. 
Aan de onderzijde ziet 
de kamster er geheel 
normaal uit. Door de mond 
is de buitenkant van het 
zaagje te zien. Ik stel mij 
voor, dat de kamster, die 
'l zaagje wou uitzuigen, 
om de een of andere reden 
zijn prooi in zijn geheel 
heeft trachten weg te 
werken. Wel is waar is 
dat gelukt, maar de zaag-
randen van de zich ope
nende schelp hebben de 
kamster letterlijk open-
gezaagd en aldus zijn dood 
veroorzaakt; althans hij 
lag dood op 't strand. In 
het kabinet voor Natuur
lijke Historie van het 
Erasmiaansch Gymnasium 
te Rotterdam, wordt deze 
merkwaardige vondst be
waard. 

A. B. VAN DEINSE. De Kamster ea het Zaagic. 

Reuzenpronkboon. Ik zend u heden als monster zonder waarde: een pronkboon, hier alge
meen »pronkert« genoemd. De boon werd geplukt in den moestuin van «JachtlusU, hoerende 
bij het Vijverbosch, alhier. Ik achtte het een merkwaardig product, 34 c.M. lang. De boon is 
nog lang niet volwassen, want er zijn nog geen eigenlijke boenen in. De man, die de boon 
plukte, verklaarde mij, dat hij nog nooit zulk een groot exemplaar gezien had. 

Harmeien. L. A. AKKERSDIJK AZ. 

Wilde kanarie in 't Gooi. — Maandag 4 September zag ik op den havendam van Huizen 
(Gooi) een wilde kanarie. De kleuren van rug en borst waren geel, eveneens de keel. Over de 
borst liepen vanaf de keel heele fijne bruine lengtestrepen. Over den rug breederc bruine lengte
strepen en vlekken. Hij was niet bijzonder schuw en liet zich door den kijker goed bekijken. 

Utrecht. H. VAN HOLST PELLEKAAN. 

Zaden van Wilde Planten. — Naar aanleiding van een vraag van een der lezers stel ik 
gaarne zaden beschikbaar van enkele planten uit Zeeuwsch Vlaanderen zooals van de Dubbel
kelk en de Kaardebol. Liefhebbers zenden hun adres slechts aan: G. Sipkes, Reservist 29e 
Reg. Infanterie Hle Bataillon 3e Compagnie, Veldleger, Troepen in Zeeland. 
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B O E K B E O O R D E E L I N G . 
indertijd kondigden wij een reclame-album aan over do Nederlandsche Insecten door 

P. Teunissen. Door oorzaken van bijzonderen aard ging de uitgave als zoodanig niet doof, wat 
ons zeer speet. Het doet ons genoegen, nu te kunnen mededeelen, dat hel werk gewoon in 
den handel verkrijgbaar is gesteld en wel lot den zeer lagen prijs van / 0.95 gecartonneerd 
en speciaal gebonden exemplaren / 1.50. Wij kunnen jongelui die aan insecten willen gaan 
doen, dit werkje zeer aanbevelen; het is van verschillende zijden gunstig beoordeeld en niemand 
minder dan Prof. Ritzema Bos vestigt er de aandacht op, als een fraai en nuttig werk. Het 
geeft een goed overzicht van de voornaamste der verschillende orden van insecten die 
in ons land voorkomen en daarvoor een «algemeen gedeelte» dal bijzonder goed is en 
veel nieuws beval, dat men elders tevergeefs zou zoeken in onze standaardwerken over Neder
landsche Insecten, die trouwens zoo zoetjes aan bezig zijn te verouderen. 

De uitgevers zijn Marchand & Go., Valeriusstraat 278 te Amsterdam. T. 

CORRESPONDENTIE. 
G. te li. Vroeger meende men, dat de Witkop-slaartmees een aparte soort was, maar 

het is gebleken, dat wij slechts één soort van siaartmees hebben; de witkoppen zijn een
voudig de ouden. U zult zien, dat ze in de staartmeezentroepeu altijd in de minderheid zijn. 
Een enkele keer neemt men echter wel eens een klein troepje waar, uitsluitend bestaande 
uit «ossekopjes», zooals die witkoppen wel genoemd worden. 

Dal vogels tegen den wind in laag over hel water vliegen, geschiedt zeer zeker omdat 
daar de kracht van den luchtstroom veel geringer is. Natuurlijk is dal vlak boven het land 
ook het geval, vooral wanneer het begroeid is en ik heb wel gezien, dal hel bij feilen wind 
tusschen de rielsloppels volkomen kalm was. Toch ziel men de vogels nooit zoo dicht langs 
den grond vliegen, als langs het water, wellicht voelen ze zich daar minder veilig. Ik heb 
er vaak op gelet hoe een troep spreeuwen over een weide vloog, een meter of tien boven 
het gras en dal ze dan als ze een nog niet eens zoo groot water naderden, dadelijk daalden 
tot vlak bij de golven. Ook ziel men op zee. de trekvogels, ook de kleintjes, zooals leouwe-
rikken, vlak langs 'l water vliegen met de golven op en neer, wat heel mooi is. 

Het doet mij genoegen, dat de groote klapeksler in de buurt van Bergen op Zoom niet 
bijzonder zeldzaam is en dal de hop er ook nog broedt. Als n weer eens een nest weet, meld 
het ons dan onmiddellijk; de hop is een der weinige vogels die de heer liurdet nog niet 
gefotografeerd heeft. De draaihals is heelemaal geen vogel van de duinen. Hij komt er wel 
eens voor, maar hij is pas gewoon in de zandslrcken van hel Oosten en Zuiden van ons 
land, vooral in Utrecht en Gelderland. 

Ik geloof stellig, dat de meeste vogelparen ook gedurende den winter vereenigd blijven 
en beaam ten volle uw waarneming dal bij de Kauwtjes, die 's winters om de torens spelen, 
de paren duidelijk zijn te onderscheiden. Ook bij heggemuschjes, meezen en winlerkoninkjes 
is hel goed te zien en zelfs de goudhaantjes in de groote trekzwermen vertoonen zich 
dikwijls duidelijk Iwee aan twee. De ringproeven trouwens hebben aangetoond, dal vogel
paren jaren achtereen vereenigd blijven. 

Die kleine vogeltjes aan 't strand met spitse vleugels en ter grootte van een merel 
kunnen wol plevierljes geweest zijn, maar om dat met zekerheid uil te maken moeten wij 
ook de grootte en kleur van snavel en poolen welen. Er loopt zooveel van dat kleine gedoe 
langs de strandlijn. T. 

A A N G E B O D E N : 
Voor den meest biedende, J. E. Voel, «Catalogue Systematique des Coleoptërest, 2 dln., 

met geld. platen. Geheel iets dergelijks als «Sepp's Vlindersu, even fraai gekleurd, Kransch-
lliillandsche tekst. Adres: J. v. Giersbergon, Oislerwijk. 

G E V R A A G D : 
Ter overname gevraagd een gevulde Winter-album en een leege Bonte-Wei-album, des-

gewenschl ook in ruil legen hel een of ander boek. Aanbiedingen met prijsopgaaf aan: 
C. de Voogd, 2e Sweelinckstraal 117, Den Haag. 

«Plantenschat» door F. J. van Uildriks en Dr. Vitus Bruinsma. Adres: A. Driemont, 
SI. Oedenrode, Huize De Berg. 

«Onze Vlinderst door Ter Haar. Br. fr. met prijsopg. aan S. J. Reusing, üranjelaan 3, Rolt. 


