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Een snoek op het dwaalspoor. — Aan het Slochterdiep (Gr.) staat een stoomgemaal 
met een capaciteit van 80 M3 per minuut. Wanneer in het voorjaar (Maart—April) de 
rijtijd der snoeken is aangebroken, dan wordt menig snockje misleid door den stroom, die 
het stroomgemaal in het diep veroorzaakt. Bekend is het, dat de snoek zijn kuit legt op 
ondiepe plaatsen, op onder water geloopen land, enz. Om deze plekken te vinden zegt zijn 
instinct hem, tegen den stroom op te zwemmen. Maar nu brengt het gemaal zijn instinct op 
een dwaalspoor. Wanneer de snoek nu bij het gemaal aangeland is, voelt hij een hindernis, 
welke hij tracht te overwinnen. Hooge luchtsprongen tot 1 M. maakt hij, ja 't gebeurt dat 
een geweldige sprong hem op het droge brengt. Hij wordt hier gemakkelijkeen buit vanden 
machinist, die hem vangt „barstende vol kuit." 

De holsteel-Boleet (Boletus cavipes). — Deze sterk gekarakteriseerde en zeldzame 
paddestoel vond ik verstreken herfst in het uitgestrekte bosch van „Kremboong" bij 
Hoogeveen (eigenaar de Heer F. B. 's Jacob te Staverden); Op drie plaatsen groeiden een 
aantal exemplaren onder gemengd geboomte (spar, beuk en eik). De kleur van den hoed 
is helder bruin op gelen ondergrond, iets vlokkig, evenals de steel beneden den ring. Mej. 
Cath. Cool had de vriendelijkheid mij er op attent te maken, dat deze zwam, hoewel niet 
nieuw voor ons land, toch een nieuweling voor Drente is en dat het, wat den bouw betreft, 
een interessante soort is, waarom wij hopen dat er een plaatsje voor zal worden ingeruimd 

in De Levende Natuur. Ten eerste is het een boleet met een hollen steel (wat een groote 
uitzondering, zoo niet een unicum, is bij onze inlandsche soorten). Ten tweede is de steel 
duidelijk geringd, wat nog bij enkele andere boleten voorkomt, maar toch weinig, en ten 
derde vormen de enormwijde, hoekige, en samengestelde poriën, die bovendien in centrisch 
gerichte rijen liggen, een typischen overgang tot de lamellen of plaatjes, der plaatzwam-
men of Agaricineeën, waar ook vaak verbindingsschotten tusschen voorkomen. Deze 
morphologisch dus zeer belangrijke soort zal ongetwijfeld veel er toe hebben bijgedragen, 
dat moderne mycologen in het systeem Boleten onderbrengen bij de Agaricineeën. 

Wijster (Dr.)f W. BEIJERINCK. 

Hondentrouw. — Een aardig staaltje van hondenintelligentie weet ik onzen lezers 
mede te deelen.'Een mijner kennissen bezit een black and tan terrier (teefje) die, nauwelijks 
4 weken bewoner van Rotterdam geworden, blijken gaf den weg in het doolhof van 
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straten even goed te kennen als een rasechte Rotterdammer, die de stad gedurende een 
mcnschenleeftijd bewoont. 

Haar baas toch woont op een half uur gaans van de rivier, nam de hond op een goeden 
dag mede, voer met een veerboot over en stond een oogenblik aan den anderen oever 
met een kennis te praten. Of de hond dit begon te vervelen, dan wel of deze thuis de tem
peratuur aangenamer vond dan op straat, valt niet te zeggen; zooveel is zeker, dat, toen 
de baas een half uur later, zijn hond missende, naar huis telefoneerde, van zijn vrouw het 
antwoord ontving, dat Bobbie juist binnen was komen loopen. Als men nu weet, dat de 
afstand over de beide bruggen naar huis te voet minstens een uur bedraagt, krijgt men 
respect voor het topografisch vernuft en de snelheid van Bobbie. Maar deze zou nog krasser 
staaltjes van intelligentie geven. 

De baas houdt ook een kat met oudere rechten, en aangezien deze zich met Bobbie 
onmogelijk bleek te kunnen verdragen, werd na zeer ernstig beraad besloten voor Bobbie 
een ander tehuis te zoeken. De hond zou vertrekken naar Voorburg. Daar aangekomen 
per electrischen trein, ontsnapte zij om dezelfde onverklaarbare redenen bovenvermeld 
aan haar geleider en was en bleef gedurende dagen zoek. De hoop Bobbie terug te vinden 
werd opgegeven, vermits ook een advertentie geen resultaat opleverde. Doch wat gebeurt, 
10 dagen later komt Bobbie doodelijk vermoeid en vermagerd bij haar baas binnenstappen. 
Algemeene vreugde bij de kinderen en verbazing bij de ouderen. 

\Vie onzer lezers kan een verklaring geven van deze staaltjes van honden vernuft? Het 
reuk- of gezichtsvermogen kan in deze toch geen rol spelen? Daar moet iets anders in het 
spel zijn, maar wat dan? 

Ten slotte, nog steeds wordt voor de slimme Bobbie een goed tehuis gezocht. Wie onzer 
lezers weet voor haar een goed onderdak? Adres: Rozenburglaan 42, Rotterdam. 

C. BRUYNZEEL. 

Ooievaar-onderzoek. — Evenals 't vorig jaar roepen we ook nu weer de hulp in van de 
vogelvrienden.omdoor samenwerking zoo mogelijk de oorzaak op te sporen van den grooten 
achteruitgang van de ooievaars in ons land. Misschien dat we, die oorzaak kennende, iets 
kunnen doen om den verderen achteruitgang te stuiten of zelfs weer in een vooruitgang 
kunnen doen omslaan. 

't Vorig jaar mochten we van vele zijden zeer gewaardeerde medewerking ondervinden 
en 't zijn vooral de medewerkers van 't vorig jaar, welke we met aandrang verzoeken, ons 
ook dit jaar op de hoogte te willen houden van 't doen en laten van „hun" ooievaars. 

't Onderzoek heeft reeds enkele aanwijzigingen gegeven, welke we, met de resultaten 
die we dit jaar hopen te bereiken, in de November 01 December-aflevering van De Levende 
Natuur hopen te plaatsen. 

't Onderzoek is wegens de hooge kosten, overgegaan in de handen van de G.N.C. 
„Parus", en medewerkers worden verzocht hun gegevens op te zenden aan 't adres van de 
secretaris: H. v. Dijken, Koolstraat 13a, Groningen. 

Een nauwkeurige beantwoording van de onderstaande vragenlijst is zeer gewenscht, 
terwijl aanvullende mededeelingen in dank ontvangen worden. 

V r a g e n l i j s t : 
1. Zijn u bewoonde horsten bekend en zoo ja, waar liggen die? 
2. Zijn u onbewoonde horsten bekend? Waar? 
3. Hoelang zijn die horsten reeds bewoond? 
4. Wanneer zijn die onbewoonde horsten verlaten en wat was daarvan naar uw meening 

de oorzaak? 
5. Wanneer kwamen dit jaar de bewoners van de bezette horsten terug. 
6. Op welken datum vingen ze aan te broeden. 
7. Aantal eieren? 
8. Duur van de broedperiode? 
9. Hoeveel jongen zijn er ten slotte uitgevlogen? 

10. Hoeveel dagen verliepen er tusschen 't uitkomen der eiereri en 't uitvliegen der jongen? 
11. Waren er dit jaar ook zwervende niet-broedende paartjes in uw gebied? Hoe lang 

bleven ze er? 


