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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
Kastanjebloesem en huismusschen. r- Wanneer de knoppen van de wilde kastanje zoover
open zijn, dat de bladeren beginnen uit te staan, maar de blaadjes van elk blad nog stijf zijn
opgevouweh, dan schijnen de bloemknopjes een buitengewone lekkernij voor musschen te
vormen. Ze zijn nog niets anders dan groene bolletjes van ongeveer 4 m.M. doorsnede.
Nu is het aardig na te gaan door welke oorzaken onze kastanjeboom in 1917 zoo rijk
gebloeid heeft en in 1918 zoo goed als geen bloesem draagt.
In 1917 hield .de strenge koude de knoppen tot eind April dicht, maar toen ze zich in
Mei begonnen te ontwikkelen groeiden ze zoo snel, dat de musschen slechts weinig schade
konden aanrichten in den korten lijd dat de bloemknopjes eetbaar waren.
In 19-18 werkten twee factoren samen om de fraaie bloemkaarsen van de kastanje in de
wieg te smoren. Ten eerste hadden de musschen veel meer honger, en omdat ze hel eten
wat ze anders onder deii boom neergelegd vinden, nu moesten missen (gebrek aan afval;
tijdsomstandigheden) stelden zij zich in den boom schadeloos. Daarom zal onze boom wel
meer Ie lijden hebben dan een waar de musschen niet zoo habituées zijn). In de tweede plaats
hield de groote koude omstreeks 20 April de knopjes juist lang op het eetbare stadium, zoodal de musschen ze op hun gemak konden oppeuzelen.
Amsterdam.

M. PINKHOF.

Fasciatle's bij paardebloemen. — Hier op Walcheren vertoonden nu, begin Mei, de paardebloemen plotseling zooveel fasciatie's dat het geen moeite zou kosten er binnen enkele dagen
een 25-tal van in te zamelen. Is dit in overig Nederland ook het geval?
Meliskerke.
C. SlPKES.
Mljnspln. — Met helangstelling las ik het artikel van den heer M. Pinkhof over een nieuwe
vindplaats van de mijnspin. De oude bekende vindplaatsen worden daarbü opgesomd. Hel is
den heer Pinkhof blijkbaar ontgaan, dat ik 5 Mei 1903 in de Enlomologische berichten, D. 1,
p. 72, de vondst van de mynspin te llosendaal bij Arnhem signaleerde. Atypus piceus Szl.
heeft dus een betrekkelijk groot verbreidingsgebied, en is blijkbaar lang niet zoo zeldzaam.
Het dier wordt eenvoudig door zijn onderaardsche levenswijze weinig door natiuuiiefhebters
waargenomen.
Arnhem.
.
A. C. OlJDEMANS.
Blauwe Boschanemoon. — Ongeveer twee jaar geleden baalde ik uit Rijswijk van het
vroegere buiten »De Naald» eenige planten van de Boschanemoon (Anemone nemorosa). Ze
werden in onzen tuin geplant (in Den Haag) en het volgend jaar kwamen er gewone witte bloemen
aan. Maar nu vertoont zich dit jaar plotseling een blauwpaarse bloem. In do flora's staat dit
nergens vermeld. In de Prodomus staat wel iets dergelijks: («met Icht paarse, met licht groene,
met donker roode bloembladen,» door Boerhaave opgegeven).
Hel zal me benieuwen of deze blauwe anemoon 't volgend jaar weer verschijnt.
Utrecht.
J. W. M- RoooENinjRr..
Blauwtje. — In verband met de mededeeling van den heer Van der Beek in 1). L. N, van
1 Februari 1918, heb ik ' de eer u mede te deelen, dat ook door mij in Juli 1917 enkele
exemplaren van Cyaniris argiolus L. in Hotlerdam gevangen zijn.
Rotterdam.

6. TIMMERMANS.

Blauwborstjes. — Dezer dagen nam ik waar te Udenhout drie, bij Oisterwijk langs de
spoorlijn naar Boxtel vijf, te Best drie blauwborstjes, volgens mijn meening hier in den omtrek
veel voorkomend. Kleur lichtgrijs, borst blauw met witte slip, in rosbruin overgaand. Kort geleden heb ik ook gehoord den Roerdomp, als ik het wel heb drie stuks in de vennen bij
Oisterwijk. Volgens mededeeling van een landbouwer hoort hij ze al sedert 25 jaar in het
Broek op Balsfoort bij Oisterwijk.
Oisterwijk.

J. v. GIERSBERGEN.

Beknopt verslag van „Natura Docet" over 1917. - Het aantal bezoekers bedroeg 2038.
Aan entrees werd ontvangen f 41)1.35; aan jaarrlijksche bijdragen f 415. 27 Nieuwe leden,
waaronder 2 voor 't leven, Iraden loe. Een 30-lal schenkers wordt vermeld. Op geologisch
gebied werd veel aangekocht en verzameld. Voor de bibliotheek werden kostbare werken
aangeschaft. Wegens de moeilijke tijdsomstandigheden blijft het gekochte bouwterrein aan
de Oldenzaalsche straat nog als weide in gebruik. Men zie verder het volledige jaarverslag
l)fiielai>np.

BERNINK.

