
270 DE LEVENDE NATUUR. 

Azalea. — Hierbij een afbeelding van mijn grootbloemige, helderrose azalea, die veer
tien jaar geleden als flinke plant 
gekocht werd, en thans uitge
groeid is tot een boompje met 
kroon van 80 cM. breedte. De 
30 cM. hooge pot gaat schuil 
achter afhangende takken. De 
plant bloeit élk jaar, staat winter 
en zomer in een gewone serre 
en krijgt ééns per jaar verdunde 
oude koemest; verder wordt er 
niets bijzonders aan gedaan. Ze 
houdt van licht en vraagt veel 
water. Beschutting voor felle 
zomerzon en 's winters wat water-
damp heeft ze ook noodig; dat 
laatste wordt bereikt door op de 
kachel, die in de aangrenzende 
kamer van Oct. tot Mei doorbrandt, 
steeds een plat emaille bakje met 
water gevuld te houden. Alle kamer
planten zijn daar dankbaar voor! 

Bilthoven. Jo DAEMEN. 

Kruisbekken. Den 26sten Juli 
verscheen er in de Doornsche 
Courant een stukje over het waar
nemen van vluchten kruisbekken 
in de bosschen te Doorn. Daar ik 
mijn vacantie aldaar doorbreng, 
ben ik op mijn wandelingen on
middellijk op die vogels gaan 
letten. Reeds den 29sten Juli vond 
ik aan den Leersumschen weg bij 
de Sandenburgerlaan onder eenige 

sparren den grond als bezaaid met kegels. Een paar van die kegels oprapende om ze 
nader te bekijken, zag ik een vogel op den grond, die vergeefsche pogingen deed om 
op te vliegen, zoodat ik hem gemakkelijk grijpen kon. Het was een kruisbek; een jong 
mannetje. De vleugels en de pooten van het dier waren ongeschonden, doch bij nader 
onderzoek bleek mij, dat het een wonde had in de borst. Ik heb hem dien dag in een 
kistje gehouden. Het dier voelde zich blijkbaar niet ziek en deed zich te goed aan de 
zaden uit de kegels, die ik had meegebracht, zoodat ik goed kon zien, hoe het daarbij 
te werk ging. De wonde was toch ernstig en het dier is 's avonds gestorven. Hij had den 
ganschen dag gelegenheid gehad om weg te vliegen, als hij gekund had. 

Den 4den Aug. zag ik in het Hirtler bosch eenige exemplaren, waaronder mooie, roode 
mannetjes. Den 5den Aug. 3 A 5 exemplaren in den tuin van ons huisje aan den Prins 
Hendrikweg. Den 6den Aug. een vlucht van 20 i 30 in het Hirtler bosch, druk bezig de 
kleine dennekegels te bewerken, zoodat de grond weldra bezaaid lag. Daar er telkens 
af en aan vlogen en ik later ook op andere plaatsen de sporen van hun verblijf vond, 
was het niet uit te maken, hoeveel er zich toen wel in genoemd bosch bevonden. Het 
was een eenig gezicht, vooral die schitterend roode mannetjes in het zonlicht. 

Een jongen, die zich ook in het bosch bevond, vertelde mij, dat hij in de bosschen 
bij Amersfoort vluchten gezien had, die samen minstens 300 stuks telden. Hij kende ze 
wel, want bij een vroegere gelegenheid had hij in opdracht van een mijnheer er een paar 
met den lijmstok gevangen (getipt). 

Daar de dieren absoluut niet schuw waren, konden wij ze met het bloote oog goed 
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