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Op dood eiken- of beukenhoul komen soms bruine of zwarte knoopen voor. Tenminste 
daar lijke de gelatine-achtige zwammen op. Dil is Bulgaria impiinans. 

Mitrula is heelemaal hol 5 a 6 cM. groot, waarvan de »hoed« nog geen cM. krijgt. Kleur 
geel. De steel is lichter en soms rose aangeloopen. Vindplaats: moerassige plekken, den 
geheelen zomer en herfst door. 

Ook Geoglossum, waarvan we in ons land een drietal soorten onderscheiden, houdt van 
lage, moerassige gronden. — Zoodat al dadelijk hij, die de veel er op gelijkende Cordiceps 
ophioglossoides vindt in dennen bosschen niet aan «aardtongem mag denken, hoewel de teekeningen 
veel op elkaar gelijken. Een ander onderscheidingskenleeken is, dat bij de echte aardlongen 
(Geoghssum) de knots niet wrattig is (Teekening: zie D. L. N. XV foto v. d. Hr. Bouman) 
Graven we Gordyceps voorzichtig uil, dan zien we, dal hij vastzit aan knolvormige dingen-
Dat zijn ook zwammen, ook al ascomyceten en wel inlandsche truffels, zoogenaamde herten-
truffels (Klaphumyces granulatus.). 

Een broertje van die Gordyceps is Gordyceps militaris, die op poppen en rupsen woekert, 
vooral, (of uitsluitend?) van Agrotis pronuba «de Huismoedersc Als deze rups gaal verpoppen, 
is ze door de zwam geïnfecteerd, die er z'n voedsel uil put. — Een echte parasiel dus. 

De kleur van C. militaris is prachtig geelrood-oranje, die van C. ophioglossoides is donker
bruin-zwart. — (Zie o. a. het interessante artikel van den Hr. Bouman in D. L- JV. deel XV). 

Weer een beetje op een paddenstoel lijken Leolia en Cudonia. 
We kennen in ons land Leolia lubrica die geleiachlig is, geel of geelbruin met groenachtige 

tint. De steel is kleverig, geel of lichtgroen, gevuld met een vloeibaar slijm. Men vindt ze 
in vochtige bosschen, zoowel op den grond als op stronken. Thijsse vertelt in deel XVI van 
0. L. N. hoe hij ze vond in het begin van December. 

Cudonia circinans heeft een vleezlgen witten, gelen of bruinen hoed en is goed kenbaar 
aan de regelmatig ge laatste roode plooien, die uit den hoedrand over den vleeschkleurigen 
steel loopen. In zomer en herfst in kringen in schaduwrijke naaldbosschen. 

Ten slotte nog de aardige Xylaria, die we wel op boomstompen vinden en welke zoo 
aan herlengeweiljes doen denken. Ze zijn met een witachtig poeder bedekt. — We hebben 
er in ons land een 5-tal soorten van. 

Ziezoo, nu zijn we er. Wie deze Ascomyceetprentjes zich nu goed in 't geheugen prent, 
kan het microscoop ontberen. Hij weet ongeveer welke Ascomyceten we gewoonlijk legen-
komen (groote zeldzaamheden daargelaten, zie de verslagen van juff. Gooi in de laatste jaar
gangen van D L. N.) en ook dat de rest Basidiomycelen heelen, zwammen, die haar sporen 
op sleelljes etaleeren. 

Je kunt het gerust vertellen, al heb je.de étalage ook nooit gezien! 
Amersfoort. A. JOMAN. 

DE KEEP (FRINGILLA MONTIFRINGILLA L.). 

N 't Journal fiir Ornithologie (l'Jlü) komt een bijdrage over dezen vogel voor. 
Zooals bekend is wordt de keep als broedvogel vooral aangetroffen op de berg
hellingen van noord Zweden en in Finland. In 't midden van September beginnen 
de loebereidselen tot vertrek, zij verzamelen zich dan lot groote vluchten in de 
beukenbosschen. De broedplaatsen worden in de tweede helft van October ver
laten in opvolgende troepen, zoodat alle voor 't laatst van November verdwenen 

zijn. Zoo werd op Helgoland in 1911 aangeleekend, 31 October en 5 November honderden 
keepen trekken over, achterblijvers werden lot de eerste helft van November gezien. 
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Zij keeren in April of in 't begin van Mei op de broedplaatsen terug. 
Dil is de gewone gang van zaken; maar niet altijd volgen zij hun instinkt, om legenden 

winter naar het zuiden te trekken. Is er overvloed van voedsel, dan blijven zij den winter in 
Zweden over, een merkwaardig verschijnsel, omdat er uit volgt, dat niet de koude, maar 
gebrek aan voedsel hen noopt te vertrekken. 

De Zweedsche natuuronderzoeker Sven Nilsson meldt in zijn fauna van Zweden (3e uitgave 
1838), dat in den winter van 1819—1820 eenige honderdduizenden keepen in de bosschen van 
Schonen overbleven. Schonen is een Zweedsche landstreek, die westelijk aan 't Kattegat en 
Oresand grenst. Overdag waren zij de beukennooljes aan het opeten, tol groote schade van 
de varkensteen, lederen avond verlieten zij in een groote vlucht de voedorplaalsen, om op 
een bepaalde slaapplaats gezamenlijk te overnachten. Naumann schreef ook, dat de keep niet 
overnacht waar hij overdag naar voedsel zoekt; maar dat ze elders op vaste standplaatsen, 
dikwijls op groolen afstand, hun slaapplaatsen hebben. A. E. Holmaren deelt in zijn boek 
(Scandinaviens Foglar 1867) mede, dat hij in den winter van 1819—1820 een groot aantal 
keepen in Zuid-Zweden had waargenomen en wel zoovelcn, dat het zelfs de aandacht van 
landlieden had gelrokken. 

Deze inleiding dient om de waarnemingen van vroegere ornithologen bekend te maken. 
Hel merkwaardige is nu, dat in den winter van 1915—1916 eenzelfde verschijnsel in 

dat landschap Schonen heeft plaats gehad. 
In 'l noordwestelijk deel er van ligt de gemeente Kagerad, dat aan de oostzijde grenst 

aan uitgestrekte beukenbosschen, hier en daar vermengd mei dennen- en berkenhoul. Een 
kleine bergstroom vlooit door dit woud. Half December 1915 kwam hier nu de groote invasie 
van keepen. 

H. Granvik, de waarnemer, zag het. vormen van steeds grootere zwermen tusschen 4 en 
4i/8 n.m. De vluchten verheffen zich onder luid roepen in de lucht en vallen weer neer, om 
zich met nieuw aangekomenen te vereenigen, lot eindelijk een groote zwerm gevormd is. 
Gezamenlijk vliegen zij dan naar hun slaapplaats. 

Granvik stond op den straatweg waar de massa voorbij moest komen. 
Eenige duizenden vogels maakten de voorhoede uil, dan kwam de hoofdtroep als een 

donkere wolk aanzetten. Die hoofdtroep vormde in de vlucht een ± 45 M. breede baud, die 
zich voor hel oog voordeed als een lang gekronkeld lint, dal met groote snelheid voorwaarts 
bewogen werd. Talrijke rijen vogels vlogen boven elkaar. Het overtrekken duurde 45 minuten, 
zoodat naar ruwe schatting meerdere millioenen keepen aanwezig waren. 

Aangekomen bij de slaapplaats, beschrijven de vogels kringen om zich te orientecren en 
vallen dan in 't hout neer. Zij gaan zoo dicht bij elkaar zitten, dat zij elkaar aanraken, hun 
last doet de takken doorbuigen. Het leven dal zij daarbij maken is op 4 K.M. afstand nog 
te hooren. 

Bij 't aanbreken van den dag vliegen zij gemeenschappelijk op, deelen zich in troepen, 
om ieder voor zich naar voedsel te zoeken. 

In overgroot aantal kunnen de keepen den oogst van beukennooljes benadeelen, reeds 
Altiirn wijst daarop in zijn Forst. Zoölogie. 

Voor ons land is de keep een gewone verschijning, sommige winters is hij in onze 
beukenbosschen talrijk aanwezig, terwijl hij in andere winters totaal ontbreekt. 

In Amersfoort waren zij in den winter van 1906—1907 zeer talrijk, meermalen zag ik 
hen een benkennoolje elen voor mijn woning op de Beukenlaan aldaar. In Wageningen heb 
ik er in den winter 1910—1917 geen een gezien, dit bewijst, echter nog niet dat zij ontbraken. 

Wanneer de keep weer eens overvloedig voorkomt, loont hel misschien de moeite na te 
gaan of zij ook in ons land de voorkeur aan een bepaalde slaapplaats geven. 

v. R. 


