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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
De Reptiliën van Nederland. — Naar aanleiding van 't artikel van den heer Willemse: 
Ringslang. Vrij veel voorkomende te üreferp (Fe.). Komt zelfs nog voor op de erven der 

boerderijen. 
Adder. Ook deze trol' ik in de zomervacantie daar aan. 
Haxélworm. Van dit «vreeselijkeec dier zijn bij de bewoners verhalen in omloop. In 

Opsterland, noch in 't Groninger Westerkwartier heb ik ze ooit gevonden. 
Groningen, UK. H. 

De Reptiliën van Nederland. — In de lOtie aflevering van dezen jaargang staat over bovenge
noemd onderwerp van C. Willemse op pag. 189: 

Lacerta muraUs Law: Prov. Groningen: Helpraan?? Hieromtrent kan ik mededeelen, dat 
ik reeds een twaalftal jaren in Helpman woon, maar Lac. mur. nog nooit heb aangetrofTen. 
Ik wil er echter nu weleens nauwkeurig opletten. Vrij veelvuldig echter wel Lacerta jHi'ijm-a 
.lacq. Toen ik Brehra's Tierleben nasloeg over Lacerta muralis las ik, dat zij »op droge, steen
achtige, zonnige plaatsen leeft, en enkele malen nabij Nijmegen aan den voet der walmuren, 
aan de randen van grintkuilen en greppels op de heide; bovendien in en bij Groningen 
gevonden werd". Wie der lozers van D. L. N. weef iets naders te melden over het voorkomen 
van Lac. mur. te Nijmegen'? Wat het voorkomen der Adder betreft, zijn mij nog bekend de 
plaatsen Veenhuizen en Nieuweroord (Gem. Westerbork). In deze laatste plaats werd een 
hond van een schaapherder door een adder doodgebeten. 

Qnriingen (IklinnanJ. H. J. VENEMA. 

Zoo gaan onze mooie zangvogels. — Toen ik op een dag in de vorige week door de 
Hilderdijkstraat liep te Amsterdam, werd mijn aandacht getrokken door een étalage van een 
dameshoedenwinkel, waarin ik niet minder dan 22 puttertjes opmerkte, die daar ten verkoop 
aangeboden werden voor hoed versiering. Klaarblijkelijk vond de verkooper deze bij uitstek 
sierlijke vinkjes voor den smaak zijner clientèle toch nog te ordinair. Tenminste aan de 
staarten had hij links en rechts een zwart veertje gemonteerd om ze wat zwieriger te maken. 
En was het hier maar bij gebleven! Maar eenige waren daarbij groen, andere helrood geverfd, 
waardoor de diertjes iets quasi-exotisch gekregen hadden, een faux-air van kolibrie, dat ze 
maakte tot monsters van smakeloosheid. Is het niet treurig, dat het zoo moet gaan met onze 
mooie zangvogels'.' Wie hiertegen wat wil doen, sluite zich aan bij de Vereeniging tof 
bescherming Tan vogels. Secretaris J. Drijver, Rokin 69, Amsterdam. L. DORSMAN CZ. 

De Groote Jager. - Aangezien in uw »Vogelboekje« onderaan bladz. 144 vermeld slaat 
dat de Groote Jager (Megalesfris Skua) uiterst zelden in de Nederlandsche wateren voorkomt 
zal het u wel interesseeren te vernemen, dat ik met den Westelijken storm eenige 
malen zoo'n exemplaar op de reede gezien heb. Behalve aan de witte spiegelvlek op de 
vleugels, constateerde ik aan de grootte met ecu (irmilc Jager te doen te hebben. Hij aasde 
met de talrijke Mantel-, Zilver-, Kok-, en enkele Stormmeeii wen op hel afval van het schip, doch 
bleef op minstens 200 M. van ons verwijderd. 

Iliritr r/issi'm/oi. W. li. K. BOOM, Kap. t. z. 

Galinsoga parviflora. — Gevonden plm. in 1908 te Ureterp (Kr.); stellig aangevoerd met 
peenzaden. 

Groningen. IIK. H. 

Paddenstoeienverglftlgingen In Dultschland in 1915. — Men herinnert zicii de vergiffigings-
geruchten verleden ja;ir, toen het toen al benarde Duitsehland zich in het najaar met dubbele 
animo op de paddenstoelenvoeding wierp. C. Diltrich schrijft daarover in de Berichte deutsch. 
bot. Ges. XXX, p. 508—510, 1915 o. m. de volgende bijzonderheden : Ongeveer 248 vergif
tigingen werden waargenomen, waaronder 85 (52 kinderen) met doodelijken afloop. Daarvan 
in Slle/ië 20 gevallen (17 dood.), in Posen 51 (28), in Oost-Pruisen i (1), West-Pruisen 0 (4), 
lierlijn 7 (2), Westlalen ;10 (20), Bhijnprovincie 9 (0), Anhalt 2 (ü), Provincie Saxen 1 (0), 
Koninkrijk Saxen 51 (2), ThOringen 3 (0), München 40 (5), Beieren 21 (0). Bij de meeste dier 
vergiftigingsgevallen waren de paddenstoelen door kinderen gezocht, maar vele gevallen ook 
doordai de memcheu allijd ipog (hu-een afgaan op hel onile sprookje voor bijzondere kenteekenen 
en eiiorhelioedmiddelen (zilveren lepel er bij koken enz.). Twee soorten worden v.n.1. genoemd 
als veroorzakers van de vergiftigingen: Amanita phalloides (bulbosa) en Lactarius torminosus. 

C A T H . COOT.. 

Zie hel referaat, hierover in D. L. N. XX, pag. 418. .1. Hs. 


