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Alpensalamander. — Ik kan u melden dat ik tweeden Paaschdag verschillende exem
plaren gevangen heb in den vijver van hotel „De Valk" te Ubbergen, bij Nijmegen. 

Nijmegen. TINEKE BRANTJES V. RIJN. 

Levensduur der Planten. — Als aardig voorbeeld van een éénjarige, die het lang uithoudt 
kan ik u wijzen op een rijtje voorjaarshelmkruid dat nu in zijn derde levensjaar lustig 
staat te bloeien in den Vogel- en Plantentuin in het Bloemendaalsche Bosch. Verleden 
jaar hebben ze flink gebloeid en overvloedig zaad voort gebracht, maar dat heeft ze niet 
weerhouden, om dit jaar onder uit de stengels weer flinke groote zijloten omhoog te doen 
schieten, die nu weer weelderig bloeien. Het ziet er naar uit, of ze nog wel een vierde 
jaartje zullen wagen ook. T. 

De Europeesche kanarie. — Naar aanleiding van een artikel in ,.De Levende Natuur" 
over de Europeesche kanarie zal het U misschien interesseeren, dat in onzen tuin vorig 
jaar eenige paartjes van deze soort vertoefd en gebroed hebben. 

Een maand geleden ongeveer zijn ze weer gearriveerd en zal ik eens op de nesten letten. 
Ook werd in het Speulderbosch een nest gevonden van den houtsnip met twee eieren. 

Bij het vinden werd de snip gestoord en kwam niet weer terug. Momenteel zijn er nog 
tal van houtsnippen daar ter plaatse, ik zag er Dinsdagmorgen j.1. nog een, toen ik naar 
de halzende korhanen wilde kijken. Gisteren 29 April zag ik hier de eerste zwaluwen. 

Arnhem, 30 April 1927. J. A, C. SLEPTS. 

Hardnekkig bijgeloof. — De visscher in het Naardermeer beweert altijd nog, dat de 
palingen in het Meer levende jongen ter wereld brengen. Dat ze uit zee komen opdagen, 
heelemaal uit het midden van de Atlantische Oceaan vandaan, daar wil hij niets van 
weten. En bij de eerste de beste gelegenheid zal hij een drachtige paling voor mij open 
snijden en mij de jongen vertoonen. Tot nu toe is dat echter nog niet gebeurd. 

Ook het koekoek-sperwer bijgeloof is nog niet de wereld uit, evenals het geloof, dat 
de geitemelker melk zou afzuigen aan geiten en koeien. In de Nederlandsche Jager vertelt 
de heer J. L. Mock hieromtrent al zeer merkwaardige dingen. Zooals ik mijn ongeloovige 
visscher heb, heeft hij een zeer geloovige boer. Deze beweert dat de geitcmelkers het 
jonge vee aantasten en dan zwellingen en ontstekingen van de uiers teweeg brengen, zeer 
tot schade van die pinken. Ook het melkvee zelf heeft er van te lijden. Wanneer die 
gezwellen met koemest behandeld worden, zijn ze binnen vier-en-twintig uur al weer 
verdwenen. Wordt in dezen geen waakzaamheid betracht, dan verzweert de uier gedeeltelijk. 
In 1926 had de boer op deze wijze vier pinken verspeeld. Hij had de geitenmelker echter 
nooit aan het werk gezien, maar was er stellig van overtuigd, dat de vogel in de donkere 
nacht zijn schadelijk werk bedreef en op grond daarvan verzocht hij ook den jager, om 
geitenmelkers te schieten, zoodra de gelegenheid zich daartoe voordeed. Dit zijn zeer 
stellige beweringen, naar mijn meening wel zoo stellig, dat een dorpsburgemeester op 
grond daarvan een vergunning zou kunnen geven tot het schieten van geitenmelkers als 
schadelijk gedierte. Het blijft altijd nog wel zeer noodig, dat dit geloof met groote 
duidelijkheid en beslistheid wordt weersproken. T. 

Nesten zoeken. — Mij werd medegedeeld dat een ornithologisch clubje, in grooten 
ijver ontstoken, ergens een ware klopjacht had gehouden op nesten. In tirailleurlinie op
gesteld, waren zij door het heele gebied heen getrokken, elke duimbreed gronds onder
zoekend en zoo hadden ze dan een betrouwbare telling gemaakt, van de nesten, daar 
aanwezig. 

Misschien overdrijft mijn zegsman, maar we mogen hier toch wel even waarschuwen 
tegen overgroote ijver en weetgierigheid. Zeker is het veel waard, om een census te 
houden van onze vogelbevolking en dan liefst jaar op jaar en terwijl men zich reken
schap tracht te geven van de oorzaken der veranderingen. Voor bepaalde vogelsoorten 
gaat dat ook gemakkelijk genoeg, denk maar aan de nestkastjes-contröle, aan de vesti
gingen van reigers, aalscholvers, meeuwen, sterntjes, enz. De ervaring heeft ons echter 
geleerd, dat een herhaalde en hevige controle van dergelijke vestigingen toch ook wel 


