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hollen boom elk jaar een roodstaart zijn nest bouwde, en hierin ook een koekoek er zijn ei in
deponeerde, dit h a d precies de kleur der roodstaart eieren, maar was alleen grooter. Verleden jaar nu broedde een roodborstje in het hol en nu lag er 't zelfde koekoek's roodstaart-ei in w a t het jaar daarvoor in 't roodstaartennest lag.
Arnhem.

J. ASJEE.

Veronica austriaca. — Den 7en J u n i had ik het geluk aan den weg naar het Kraaienbosch nabij Sleeuwijk een plekje te vinden, d a t geheel blauw was van de Veronica austriaca
(Oostenrijksche Eereprijs).
Gorinchem 13 J u n i 1924.
W. HEISTERBORG.
Overjarige poppen Phalera bucephala. — 27 Aug. 1922 Amsterdam. Op Salix alba gevonden kolonie van ^ 25 rupsen. 30 Aug. Aanstalten tot verpoppen. De meeste reeds
onder de aarde. 3 Sept. Alle poppen zijn verhard. Enkele mislukt. 11 J u n i 1923. De vlinders
ontpoppen zich. 15 J u n i 1923. Enkele poppen zijn nog niet uitgekomen, voelen koud a a n ,
dus leven waarschijnlijk. Half J u n i 1924: Drie poppen van 1922 nog uitgekomen; volmaakte
vlinders; 1 d" en 2 29; zeer mager. (Na 22 maanden vasten! Red.).
Amsterdam.

M. B. VAN G I N K E L .

Wij hebben juist ook dit jaar een aantal vlinders uitgekregen uit poppen die twee winters
hebben overgelegen n.1. Linden-, Populieren- en Pauwoogpijlstaart. H e t is bekend, d a t
het zoo nu en dan gebeurt. Of het verschijnsel ditmaal meer voorgekomen is dan andere
j a r e n e n wat de oorzaak kan zijn, weet ik niet.
J. Hs.
De dennenorchis.
Twee leerlingen van de Rijkskweekschool alhier brachten mij dezer
dagen een paar exemplaren van de dennenorchis (Goodyera repens), gevonden in een dennenbosch bij Voorst. Een onderzoek ter plaatse leerde, d a t er naar schatting tusschen de
drie- en vierhonderd planten stonden. De naastbijzijnde bekende vindplaatsen zijn de
bosschen van de K r a n e k a m p bij Diepenveen, waar Dr. Vuyck de plant in 1915 ontdekte,
en de bosschen van het Kon. Domein H e t Loo, waar zij een paar jaar geleden door den
Chef-bloemist, den Hr. Bercndsen, aangetroffen werd.
Deventer.

H. R. HOOGENRAAD.

Bembex rostrata. -- Deze groote vliegendooder, die wij de harkwesp hebben genoemd,
is sedert een jaar of tien hier al zeldzamer en zeldzamer geworden en lijkt nu geheel verdwenen. Destijds had ik verschillende plaatsen hier in de duinen waar het wemelde van deze
groote woeste zwart-met-groengele wespen en heele hellingen zagen bont van het witte
zand, d a t zij voor hun holen hadden uitgeworpen. Hoe is dat elders in ons land? Ik heb er
vroeger ook énorm veel gezien in de omgeving van Apeldoorn en op Texel.
Het kan niet liggen aan voedselnood, want vliegen zijn er meer dan ooit. Bij voorkeur
bemachtigen zij zweefvliegen en ook daaraan is geen gebrek. Het eenige, waar ik in deze
richting aan denken kan, is dat bij den algemeenen achteruitgang van den plantengroei in
de droge streken deze wespen minder gelegenheid vonden om hun vliegen te vangen o p de
schermen van peen, bevernel, bereklauw e.d.
Ook is het mogelijk dat de sluipvlieg Miltogramma er op moet worden aangezien. Die
legt zijn eitjes in de holen van onze Bembex en de wettige bewoner delft dan het onderspit.
En nu kwamen die Miltogrammen hier zoo talrijk voor, dat er geregeld voor ieder Bembexnest wel een stuk of drie op de loer zaten.
Wie heeft nu dezen zomer Harkwespen waargenomen?
J A C P. T H .
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