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in gezelschap van braam, roos en kamperfoelie. Op den boschbodem vallen op: blauwe-
en roode boschbes, dalkruid, salomonszegel, klimop, grootbloemigc sterremuur en last not 
least in groote menigte Trientalis europaea, de zevenster dat zeldzame Primulaceetje, 
dat vooral in Drente nogal eens wordt gevonden. De oppervlakte, door dit laatste plantje 
algemeen begroeid, schat ik voorloopig op 4 a 5 H. A.; de vindplaats kan zich echter nog 
verder, de Mantinger kant op, uitstrekken. Behalve 7-sterren, vond ik ook vele exemplaren 
met 4, 5, 6 en 8 kroonslippen, alsmede planten met 3 en 4 bloemen. Mooi waren de lange 
onderaardsche kruiporganen te volgen, van 't vorige en van dit jaar. In een paar jaar 
moet de plant makkelijk een meter verder kunnen komen. Ik vernam dat het Mantinger-
Zand is aangekocht door de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten, maar 
mij komt het voor, dat dit boschcomplex, dat zeker ten ondergang gedoemd is, nog meer 
waard is, beschermd te worden, ten ie omdat 's winters, tegen Kerstmis, wagonladingen 
beshulst uit dit bosch worden weggesleept, waarbij de prachtige hulsten danig worden 
gekortwiekt en ten 2e omdat de schapen er vaak in verzeild raken en alles plat trappen, 
wat anders zoo typisch voor dit oerboschje is, b.v. de geweldig hooge adclaarsvarens, die 
hier een boomvarenvegetatie imiteeren tusschen de hulsten. 

Aan vogels nam ik in dit bosch en in de directe omgeving (veenheide) broedend waar: 
kraai, ekster, gaai, wielewaal, kneu, vink, gcelgors, veldleeuwerik, boompieper, gras-
pieper, gele kwikstaart, grauwe klauwier, grauwe vliegenvangcr (aan boerderijen), Tjiftjaf, 
Fitis, tuinfluiter, grasmusch, braamsluiper, zwartkopje, merel, groote lijster (volgens 
mededeeling), kramsvogel (Hanweld en Wijster, jongen thans reeds uitgevlogen), zang
lijster, nachtegaal, roodborst, gekraagde roodstaart, tapuit, paapje, roodborsttapuit, 
bastaardnachtegaal, winterkoning, groene specht, ransuil, torenvalk, boschduif, tortel, 
patrijs, kwartel (volgens mededeeling), korhoen, scholekster, kievit, watersnip, kemp
hanen (alleen gezien) tureluur. Grutto, wulp, kokmeeuw, zwarte stern, wilde eend en winter
taling (volgens mededeeling). 

De gedachte: natuurmonument kwam direct bij m'n eerste bezoek al op, maar nu de 
Trientalis hier zoo volop groeit en bloeit, en dat in verband met de historische mededee-
lingen, geloof ik goed te doen met te wijzen op dit plekje ondergaande Drentsche oer
natuur. 

Goodyera repens groeit op een vindplaats van plm. 14 A, ten N. van „Krembong" bij 
Hoogeveen, in de bosschen van den heer 's Jacobs van Staverden. In deze bosschen vond 
ik ook een interessante fungi groep, n.1. Cordyceps ophioglossoides op Elaphomyces spec. 
(de hertentruffel). Hiervan heb ik meerdere exemplaren geconserveerd en gedroogd. 
Tusschen 't mycelium van Cordyceps bevonden zich talrijke eikenwortcltjes. Zou iemand 
mij kunnen meedeelen of hier een geval is van symbiose en parasitisme, n.1. sclerotium 
vorming op Elaphomyces en tegelijkertijd mykorrhiza op de eikenwortel? — Ook zijn 
jirachtige lichenen in deze bosschen te vinden, b.v. lange ex. van Usnea barbata en Bry-
opogoft jubatum (baardmossen). 

Wijster (Dr.) W. BEIJEKINCK. 

Alarm voor een luchtaanval. — Van een aardig staaltje van den waarschuwingsdienst 
tegen vijandelijke vliegers bij de vogels was ik vanmorgen getuige, 't Was op een plek, 
waar eiken morgen brood voor de musschcn gestrooid wordt, en zoo waren er dan ook 
een twintigtal dezer vogels bijeen. Daar het geen kruimels waren, maar stukjes brood, 
begrijpt men, dat het een gekijf en gescheld was als van een troep straatjongens, terwijl 
de een den ander de buit betwistte. Maar op eens werd mijn aandacht getrokken door een 
mannetje, dat in een eigenaardige houding zat te piepen, de vleugels iets neerhangend, 
de borstveertjes opgezet, de kop teruggetrokken en geheel op zij gebogen. En warempel 
— de anderen houden plotseling op met hun geruzie en getjilp, en zitten ook met den kop 
op zij, die op den grond zoowel als die op een schutting, net alsof ze met hun eene oog 
ergens naar kijken. En onwillekeurig richt ik ook mijn oogen naar de schitterend blauwe 
lucht; ik moet mijne oogen beschaduwen met de hand, zoo fel is 't zonlicht. Ofschoon 
ik zeer scherp zie, ontdek ik pas na lang zoeken het gevaar: 't is een sperwer, die als een 
kleine ééndekker heel hoog in de lucht zweeft, dan weer even stilstaat en eindelijk ver-
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dwijnt om in de verte loodrecht op een prooi neer te schieten. De musschen veranderen 
hun oog, dat ze even als verrekijker hebben gebruikt weer in een microscoop, om elkaar 
met veel geschreeuw de overgebleven kruimpjes voor den neus weg te pikken. 

Arnhem, 15 Mei '22. B. VAN G E L D E R . 

De Mul. — In aansluiting aan de dezen winter in De Levende Natuur geuite klachten 
over te druk bezoek aan de broedplaatsen op Texel wilden wij de aandacht vestigen op 
het volgende. 

De Staat verleent vergunning tot het bezoek aan de Mui tijdens den broedtijd. Deze 
vergunning wordt gegeven aan allen, die nog niet bewezen hebben hun handen niet te 
kunnen thuishouden. Men moest zich vroeger wenden tot den houtvester, die buiten 
Texel woonde, zoodat men zich steeds eenige dagen te voren moest aanmelden. Niettegen
staande dat kwam er toch een zoo druk bezoek, dat de vogels weinig rust hadden. Hier
aan is misschien toe te schrijven, dat de velduil dit jaar aan de Mui niet broedde, dat het 
aantal torenvalkcn belangrijk verminderde en da t de lepelaar van het vorige jaar niet is 
teruggekeerd. 

Thans heeft de nieuwe houtvester bepaald, da t toegangskaarten door den boschwachter 
aan de Koog kunnen worden afgegeven. Het gevolg zal zijn dat bijna iedere vreemdeling 
op Texel, al had hij te voren nooit van de broedplaats gehoord, al zou het hem vroeger 
de postzegel en de moeite niet waard zijn geweest, er nu ook eens gaat kijken, omdat het 
er nu eenmaal zoo bij hoort. Want de eigenaar van het badhótcl vermeldt in zijn prospectus 
als at t ract ie: „ de beroemde vogelbroedplaatsen van de Mui en Waalenburg, waarvoor 
kaarten op aanvraag verkrijgbaar zijn." Spoedig zal de Mui als een bij het hotel behoorende 
vermakelijkheid worden beschouwd, dezer dagen kreeg de opzichter van een der gasten 
reeds een bevel, hem aan het hotel te komen afhalen. 

Is dit de wijze, waarop de Staat zijn rijkdommen beschermt? Is het niet voldoende, dat 
het broedterrein om de Mui voortdurend wordt verkleind door ontginning van stukjes 
armoedige grond? Moeten de vogels behalve aan de werkeloozen ook nog worden opge
offerd aan de badgasten, die langs de Texelsche wegen al meer vogels zouden kunnen zien, 
dan ze vermogen te onthouden? 

Misschien was de Staat te bewegen, om het terrein of de zorgen ervoor over te doen 
aan de Vereen, tot Beh. v. Natuurmonumenten, of, zoo hij dit liever niet uit handen geeft 
om althans het lidmaatschap van voornoemde Vereeniging of dat van de Vogelbescher
ming als voorwaarde te stellen voor het verkrijgen van een toegangskaart. Dan zal er ook 
in later jaren voor natuurliefhebbers nog iets te genieten zijn. 

Heemstede, 10 Juni 1922. A. R O E S . 

Geoorde Fuut in Winterswijk. — Tot mijn groote vreugde heb ik kunnen constateeren 
dat hier een Geoorde futen-nest op gelukkige wijze is grootgebracht. Twijfel is volkomen 
uitgesloten daar ik de ouden en de jongen van zeer nabij heb kunnen waarnemen.. Het 
nest werd door mij ontdekt in een u i tgegr - /en plas van een sinds lang afgebroken 
steenfabriek aan de Duitsche grens bij Oeding. Spoedig zend ik u uitvoeriger bericht. 

Amsterdam. M. LIEFTINCK. 

Koekoek en Kleine bonte Specht. — Bij dezen veroorloof ik mij de vrijheid u mede te 
deelen, da t ik op Donderdag 25 Mei in de Schcveningsche duinen, heb waargenomen, 
dat een jonge koekoek in een konijnenhol zat en door tapuitcn werd gevoerd. Het nest 
lag ongeveer 14 M. in het hol en bevatte geen andere jongen. 

Daar de tapuiten niet als pleegouders in het „Vogcljaar" zijn genoemd, meen ik u dit 
te moeten melden. Misschien is het voor u nog van belang, dat ik de kleine bonte specht 
op Dinsdag 4 Juli in de Schcveningsche boschjes heb waargenomen, terwijl hij een jong 
aan het voeren was, verder heb ik deze vogel op 18 Mei in het Haagsche Bosch zien snor
ren of trommelen. 

Scheveningen, 30 Juni 1922. P- BOUMA. 


