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Antwoord aan de heeren Henrard en Springer. — Graag wil ik gelooven, dat de heer Henrard
Lavathera reeds eerder gevonden heeft; ik vind dit echter nergens gepubliceerd, ook niet in.
de He ukels-verslagen van 1911 en later, zoodat ik het onmogelijk kan weten. Waar ik den
heer Heukels de eer gaf', de meeste van mijn moeilijk delermineerbare planten bepaald te
hebben (voornamelijk omdat ik vroeger nog geen buitenlandsche flora's gebruikte) wilde ik
natuurlijk niet beweren, dat er niet meer tloristen waren die zich bezig houden met de studie
van adventiven; ieder lezer van 1). L. N. weel dat b.v. de Heer Henrard heel veel presteert
op dit gebied en nog enkelen meer. De heer Springer beweert dat ik mij vergis Symphoricarpus
racemosus (Sneeuwbes of Radijsboompje) in den Hout gezien te hebben. Ik weet zeker dat
ik mij niet vergis, trouwens 17 regels verder erkent de heer Spr. dit weer wanneer hij
schrijft: «Waarom zouden wij dan geen radijsboompjes aanplanten"?« Ook vergist de heer Spr.
zich wanneer hij ia de meening is, dat ik de Hout voor de resten van een middeleeuwsch
natuurbosch houd. Dat ziet ieder met één oogopslag aan de vele op rijen geplaatste boomen.
Wel echter is de flora van den Hout en het Haagsche bosch een overblijfsel van dien tijd en
wel gedeeltelijk echte indigenen, gedeeltelijk (en misschien wel voor het grootste deel) afkomstig
uit de kruidentuinen van de kloosterlingen. Sinds enkele tientallen van jaren is de Hout door
het Haarlemsche publiek schandalig leeggeplukt of eigenlijk leeggelrokken en loen nu bij de
reorganisatie van den Hout al die oude boschplanten weer aangeplant werden, deed mij dit
erg veel plezier en ik verwachtte, dat de Hout-beplanting in denzelfden geest voortgezet zou
worden en dat van den Hout zooveel mogelijk een natuurpark zou gemaakt worden. We hebben
in Haarlem de Bolwerken, het Kenaupark, de Parklaan, het Wilhelminapark en nog enkele
kleinere parken; nu moest hel Haarlemsche publiek ook eens in de gelegenheid zijn te zien
hoe een echt Hollandsch wild bosch er uitziet. Dat de boomen op rijen stonden, dat er
uitheemsche boomsoorten stonden, dat was iels waaraan niets te veranderen was, maar de
aanplant van die vele Narcissen-hybriden en van Sneeuwbessen vond ik niet in harmonie
met het geheel. Alleen maar een kwestie van smaak I Ik miste hier veel Kornoelje, Meidoorn,
Sleedoorn, Liguster enz. Zoo wordt er van den Hout een plantsoen-bosch in plaats van een
natuurbosch gemaakt. Misschien heeft de heer Spr. gemeend, dat dit noodzakelijk was door
de onmiddellijke nabijheid van Haarlem; ik wil dit graag aannemen, want hij kan dit veel
beter beoordeelen dan ik. Wel wil ik hopen, dat het Haarlemsche Gemeentebestuur eens
onkele Hectaren duinen koopt langs den toekomsligen zeeweg voor den aanleg van een echt
natuurbosch, waar tegelijk de duinflora bewaard en hersteld kan worden. Wanneer dit niet
gebeurt kan de flora van onze kalkhoudende duinen over 50 jaar alleen nog maar in boeken
en herbaria bestudeerd worden en dat zou buitengewoon jammer zijn. Van de Vereeniging
tot Behoud van Natuurmonumenten verwacht ik niet dat zij kapitaal beschikbaar zal hebben
voor zooiels; bovendien mist zij de macht om de gronden eventueel te onteigenen.
Haarlem.

C. SIPKES.

Kleine Salamander. — Gisteren heb ik in een fortgraeht bij Utrecht waarschijnlijk een
Triton punctatus gevangen. Is dat een zeldzaamheid voor ons land?
Utrecht.
J. D. L.
Triton punctatus is synoniem met Triton taeniatus, de gewone kleine Watersalamander,
die iu ons land overal voorkomt.
J. Hs.
Het oude en het nieuwe. — Indertijd hebben wij geklaagd over den ondergang van de
Oude Oosterbegraafplaats, waar een rijke vogelwereld huisde, gemakkelijk binnen het bereik
van de Amsterdammers. Daar was toen weinig aan te doen, want het Koloniaal Instituut
moest zijn plaats hebben. Intusschen, de Nieuwe Oosterbegraafplaats, hoewel verder gelegen,
is al aardig op weg even belangrijk te worden, te oordeelen naar de opgave hieronder, die
ik te danken heb aan den heer D. Piet en mej. A. Piet. Broedend werden er waargenomen:
Roek, Spreeuw, Wielewaal, Groenvink, Schildvink, Huismusch, Witte Kwikstaart, Boomkruiper,
Koolmees, Pimpelmees, Zwartkopmees, Grauwe Vliegenvanger, Tjiftjaf, Fitis, Spotvogel,
Heggemusch, Tuinfluiter, Merel, Zanglijster, Gekraagd Roodstaartje, Winterkoninkje, Boerenzwaluw, Huiszwaluw, Torenvalk, Houtduif en misschien ook nog Gierzwaluw en Steenuil, die
vroeger op het voormalig Rozenburg zeer algemeen voorkwam.
Geregeld worden verder
waargenomen: Kauwtje, Vlaamsche Gaai, Sijsje, Kuifleeuwrerik, Goudhaantje, Kramsvogel,
Koperwiek, Roodborstje, Kerkuil en Blauwe Reiger, terwijl enkele malen gezien werden:
Putter, Ringmusch, Gele Kwikslaarl, Staartmees, Pestvogel, Zwartgrauwe Vliegenvanger,
Beflijster, Groene Specht, Kleine Bonte Specht, Draaihals, Koekoek, Ijsvogel (die had wellicht
een nest), Sperwer én Houtsnip. Men ziet hieruit, dat voor eventueel te slichten Amslerdamsche parken bij een goede inrichting, nog gerekend kan worden op een zeer ruime en
belangwekkende vogelbevolking.
JAC. P. TH.

