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Vicia lulea te Sittard aangevoerd (1915) (de VV',). 
id. narbonensis te Sittard aangevoerd (-1910—1914i (de VV.i. 
id. narbonensis R. serratifolia te Weert aangevoerd (1912) (Ver Straeten). 

Ldlhyrus nnnaiis op het Pothoofd te Deventer (J, ,1. Zuidemai. 
id, Ochrus ie Sittard aangevoerd (de VV.). 
id. Cicero te Weert (1914) (Ver Straeten), 
id, hirsulus tusschen lievmersbeek en Nagelbeek (1913), te Hoensbroek aangevoerd 

(1914) (de VV.). 
i'dcciiiiuin intermedium te Breda (K.i. 
Pirola roliindifolid fi. rosea te Pellen (K). 
Trientalis europaea te A'aals (Ploemi. 
Cuscuta epilinum te Wormerveer (K.). 
Salaniim rostratum te Arnhem (Mej. N. Meihuizen). 
Datura Stramonium B. Tatula te Aerdenhout (L. Dorsman Czn.). 
Veibdsciidi blattaroides te West Knollendam (K.). 
Alriiorolophtis fidlux Edensche dijk bij Arnhem (Mej, S. de Vries). 
Stachys gemidniius te Santpoort (duinen) (W. B. Knolle'. 
Ih'unella alba te Palersw'olde (F. J. Leemhuis). 
Orobanche Rapum c. hypoxantha te Ileumensch oord (J. Jansen). 

id. inniihysleii ie Noordwijk (duinen) (A. M. F. Beyndersi. 
Pldiiiagd urisliila. te Brcda-Terheijden (ün.) (KI). 
Inula Helenium te Retrancheinent (0. Sipkes). 
Calinsoga parvijlora te Arnhem langs den Rijn (M. J. Jager). 
Flliigo germmiica met sterk afslaande takken ie Laren (N.-H.) (J. Koornneef . 
Hieracium durantiacus bij Leeuwarden veel verwilderd (J. D. Dorgelo). 

H. HEUKEI.S. 

Iets omtrent de Koolmees (Parus Major). — Don 27slen Jan. 1917 kwam ik bij eeu iemker 
te Liempde (N. Brabant), juist toen hij bezig was de vlieggaten zijner korven te voorzien 
van hüiileii pennen. Hij vertelde mij, dat, hij juist een Koolmees op een der korven hamerende 
had verrast, welke vogel een uil. het vlieggal komende bij wegsnaple. Deze vogel wordl daar 
dan ook »de BieineesK genoemd. De Koolmoes gaat bij het vlieggal op den korf zitten en 
hamert met zijn snavel net zoolang, tot hij daarbinnen onder de bijen onrust verwekt, welke 
diertjes dan naar buiten komen om door den vogel ie worden weggepikl. 

Buiten lag een laagje sneeuw, hot zonnetje scheen lekker op de korven, hoewel hel Hink 
vroor. Vóór den korf in de sneeuw vonden wij nog verscheidene doode bijen, welke na het 
verlaten van den korf verkleumd waren neergeploft, daar bij zulk een lage temperatuur een 
bij niet kan vliegen. 

Thuis komende, sloeg ik er Brehm op na, welke auteur ook een dergelijk verhaal beschrijft, 
zoodat deze kleine wandaad dus wel bekend is. Voor vele lezers van dit tijdschrift is het 
wellicht toch nog een nieuwtje. 

Amersfoort VAN DEDF.M. 

Van een Lieve-Heersbeestje, dat melk dronk. — Als in den winter alle dieren moeite hebben 
om aan den kost te komen, brengen onze insecten en keverljes den lijd door met een winter
slaap; 'maar als er eens een te vroeg wakker wordl, zooals het Lieve-Heersbeestje, dal ik op 
een avond over mijn schrijftafel zag wandelen! In eeu hoekje van de kamer ingeslapen, was 
hel door de kachelwarmle misleid en blijkbaar zat het diertje er mee in, wat liet doen moest. 
Het dribbelde haastig over boeken en lessenaar, klom op het knopje van een liniaal en 
er weer af en kon maar geen rust vinden. 

Zou hel honger hebben, en als hel eens melk lustte.' Een druppeltje melk liet ik vlak bij 
het diertje vallen, dat daarop even in de goede richting werd geduwd. Vlak voor den druppel 
bleef het stokstijf slaan, toen raakte het kopje de melk aan en langzaam aan werd hel witte 
vlekje kleiner, tot het weg was. Een tweede druppel verdween op dezelfde manier en toen 
kroop het eerst zoo vlugge diertje voetje voor voetje weg; het wou nog eens tegen de liniaal 
opklimmen, maar viel er af en kroop stilletjes in een donker hoekje van mijn lessenaar, waar 
het bleef zitten; het sliep. 

En den volgenden dag zat het er nog, tot het 's avonds weer te voorschijn kwam en zich 
weer tevreden liet stellen met een druppel melk. Daarna kroop hel terug naar hetzelfde hoekje. 
Maar den volgenden dag en later heb ik hot diertje niet meer gezien. 

Als de melk hem maar niet slecht bekomen is! 
Leiden. J. MllNK. 


