
VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 315 

gemaakt. Er zijn nog enkele ex. te krijgen a / I.— bij J. Adriani, Corn. v. d. Lindenstr. 4, 
te Amsterdam. J. Hs. 

Naar aanleiding van „Cultuur en Waterleidingbelangen". — In het leerzame rapport, 
interessant voor ieder die belang stelt in de duinflora en haar wel en wee, waarvan een 
uittreksel in De Lev. Nat. van Januari '25 voorkwam, troffen mij enkele opmerkingen op 
blz. 280 (van De L. N.) onderaan over de duinen van de Amsterdamsche Waterleidingen 
en wel over enkele plekken met grondwaterplanten, die de commissie als „nog niet tot 
een biologisch evenwicht gekomen" beschouwt. Dit lijkt mij onwaarschijnlijk, ook dat 
dit evenwicht in andere duinen sneller bereikt zou zijn, dan juist daar. Wanneer we een 
dergelijk plekje bezoeken in den winter, dan staat daar vrij veel water waaruit direct 
die grondwatcrflora van Epipactis palustris. Herminium en Pirola verklaard is. De eenige 
reden van het niet wegzakken van het water daar ter plaatse tot het niveau van het op 
enkele honderden meters afstand gelegen kanaal kan m.i. liggen in een voor water ondoor
dringbare laag, waarschijnlijk een veenkorst, die aan de kanaalwanden ook inderdaad hier 
en daar aan de oppervlakte komt. Daar de aanwezigheid van zulke veenkorsten in onze 
duinen slechts zelden blijkt, is het zeker mogelijk geweest, dat dit aan de aandacht van 
de commissie ontsnapt is. 

De onbeduidende blijvende verlaging van 26 c.M. van het grondwater, in de Schoorlsche 
duinen, zeker onbeduidend tegenover de schommelingen van 64 en 75 c.M. door het kli
maat veroorzaakt (voor 1917?), zal volgens de metingen van het laatste jaar toch wel 
aanzienlijker zijn? 

De plantengroei reageert daar juist gedurende de laatste 3 jaar in ongunstigen zin 
en herstel van het grondwater zou na den velen regenval van de laatste twee jaar zeker 
plaats gehad hebben, indien niet de Alkmaarsche waterleiding meer dan vroeger aan het 
duin bezig is te onttrekken. Daar voltrekt zich dezelfde verandering die in de Haarlemsche 
duinen twintig jaar of langer geleden begon. 

De 17 stellingen van de commissie zullen m.i. overigens bij geen duin-florist bestrijding 
ondervinden. C. SIPKES. 

Kraaienmaniertjes. — Heden, 11 Jan. het Vondelpark passeerende, vloog een bonte 
kraai over mij heen met een ongeveer een decimeter lange broodkorst in zijn bek. Twee 
soortgenooten achtervolgden het dier, om tc trachten hem de buit afhandig te maken. Het 
achtervolgde dier boog, toen de anderen nog maar een paar meter verwijderd waren, 
plotseling onder het vliegen den kop naar onderen en pakte met zijn pootcn het stuk brood 
uit zijn bek. Zoo vloog hij nog door, werd echter te gelijk ingehaald en zag zich toch ge
noodzaakt het brood te laten vallen, dat nu op het ijs te land kwam. Wie ten slotte de buit 
bemachtigde kwam ik niet te weten daar ik verder moest. Het leek mij echter een merk
waardige vliegpraestatie, zooals ik nog nooit gezien had, waarom ik haar u mede deel. 

Amsterdam, n Jan. 1925. DR. MAC. GILLAVRY. 

Late Zwaluwen. — Misschien is 't de moeite waard te vermelden, dat hier op 3 October 
1924 nog een broedsel jonge huiszwaluwen uitvloog. Nooit eerder zag ik zoo laat jonge 
nestvogels. Dezen herfst kreeg ik te zien een half verlamd exemplaar van het Kleine 
Waterhoentje (Ortygomüra parva Scop.). Ongelukkig genoeg is het diertje gestorven en 
weggeworpen. Het komt, naar ik meen, in ons land niet veel voor. 

Zuidhorn (Gr.). J. DE BOUMA. 

De Houtduiven. — Woensdagmorgen 26/11 1924 zag ik te Utrecht een zwerm hout-
of boschduiven zóó groot, dat ik hun aantal op ettelijke duizenden schatte. Zij trokken 
naar het Noordwesten en vlogen vrij hoog. Het waren beslist houtduiven, daar zich, toen 
zij buiten den stadsrand kwamen een aantal van een 30 stuks, van hen losmaakte en vlak 
bij mij in het park in de boomen neerstreken. Dit waren waarschijnlijk „Utrechtsche 
duiven" die hun soortgenooten uitgeleide deden. Nimmer zag ik zoo'n aantal bijeen. 


