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jegens de Nederlandsche vogelkunde onschatbaar. Wij gelooven niet dat eenig 
land ter wereld kan bogen op een fotografisch film-archief van zoo grooten om
vang en zoo groote waarde als dat, door Burdet verkregen gedurende een lange 
reeks jaren van noeste vlijt en groote toewijding. Omstreeks honderd soorten 
van Nederlandsche broedvogels zijn door hem vereeuwigd in uitgebreide film-
werken en die bevatten omtrent de bewegingen en gewoonten der vogels zeer 
veel belangrijke gegevens, veel nieuws. Deze films zijn voor een groot deel goede 
bekenden voor Nederlanders, Zwitsers, Franschen, Engelschen, Amerikanen, want 
Burdet heeft ze in vele landen zelf vertoond en toegelicht of ze ter beschikking 
gesteld van conferenciers. 

Toen Burdet pas begon te werken, nu vijfentwintig jaar geleden, hadden wij 
groot gebrek aan aanschouwingsmateriaal maar door zijn lantaarnplaatjes en 
stereoscoopplaten werden wij voor goed geholpen en het mag wel gezegd worden 
dat de propaganda voor de Ornithologische Vereeniging, de Vereeniging tot 
Bescherming van Vogels en de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
vooral door zijn steun zoo snel en goed is geslaagd. Daardoor heeft hij aan het 
Nederlandsche volk grooten dienst bewezen. Maar het voornaamste blijft toch 
zijn filmwerk, waarvan de wetenschappelijke waarde steeds duidelijker zal blijken. 
Wij hopen van ganscher harte, dat hij dat nog vele jaren moge voortzetten. 
Er zijn nog eenige soorten van vogels in Nederland, die er in geslaagd zijn, zijn 
lens te ontwijken, maar wij verwachten wel, dat onze wakkere werker hun 
schuchterheid nog wel zal overwinnen. 

Dus, hartelijk gelukgewenscht en nog vele jaren van mooi werk en van groot 
en innig welbehagen in de schoonheid en rijkdom van ons Nederlandsch Landschap. 

JAC. P. THIJSSE. 

Paddenstoelen in Friesland. — Mag ik eens even de aandacht vestigen op de rijkdom 
aan paddenstoelen in onze nu maar al te vochtige weiden en op de zeedijken en polder
dijken. Nooit heb ik zulke prachtige champignons geplukt als in dit jaar. Er waren kleintjes 
en grooten, maar de laatsten waren zoo snel gegroeid, dat ze zoo dik als 2 vuisten nog 
niet eens geopend bleken. Gisteren vond ik er eenige plat uitgespreide wier middellijn 
ruim 4 dM bedroeg. Toch waren ze niet oud, want de lamellen waren meer donkerrose 
dan bruin gekleurd. Reuzenbovisten (Lycoperdon Bovista) groeien hier veel bij de boerde
rijen. Men bracht mij een gave met een diameter van 32 cM. Ik heb er een schijf van 
genuttigd, doch ik prefereer de smaak der weide-champignons. Aan onze iepenboomen 
komen maar al te veel zadelzwammen voor. Ik zag er, die zoo groot waren als een 
rijwielzadel. Op sommige plaatsen in de weilanden groeien duizenden Marasmius oreades. 
Goed beschouwd, wat zijn ze toch lief die weidekringzwammetjes. 

Workum. J. BOONSTRA. 

Zeldzame vlinders. — Voor eenige jaren ving ik een exemplaar van Plusia pulchrina Hw. 
D. ter Haar zegt op pag. 269 dat over het voorkomen van deze soort in Nederland 
nauwkeurige gegevens ontbreken. Volgens de Bot is hij gevangen bij Leiden en Nijkerk 
en als rups te 's Gravenhage. De eerste en laatste vindplaats komen goed overeen met 
Rijswijk. Typisch is dat van de vier vindplaatsen er drie nagenoeg bij elkaar liggen. 

Den 10 Augustus '30 ving ik een exemplaar van Agrotis interjecta Hb.; ook deze soort 
wordt door D. ter Haar pag. 174 als zeldzaam opgegeven. Het dier kwam 's avonds 
binnen vliegen. 


