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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
Trekstation op Texel. — De commissie voor de stichting van een vogeltrekstation
op Texel heeft een aardig geïllustreerde oproep rondgezonden met uiteenzetting
van de bedoeling en aansporing tot deelnemen. Wie de circulaire niet ontvangen
heeft vrage ze aan bij de commissie: adres Reguliersgracht 9, Amsterdam-C. J. Hs.
Een „heksenkring" van veenpluis. — Gedurende de excursie der Hydrobiologische
Club naar Dwingeloo en omstreken op 7 en 8 Juni 1929, werd, midden in het heiveld
tusschen Beilen, Wijster en Spier een
prachtige gesloten ring van fructificeerend veenpluis, Eriophorum polystachyum L., aangetroffen. Dit was
na den kouden winter 1928—'29 en
het lag voor de hand verband te
zoeken daarmede, want ik kende de
plek heel goed, maar had er nooit
een ring gezien. De groeiplaats was
lager dan het omliggende veld, een
kleine inzinking, waar ook Rhynchospora alba, Drosera's en zelfs Sphagnum groeide. Nu
had ik reeds eerder opgemerkt, dat op natte plekken hier in den omtrek, o.a. vlak bij
m'n huis, het veenpluis was verzwakt of uitgestorven, na dien feilen winter, terwijl het
stond te bloeien boven op hooge zandterreinen bij Spier en in het Lheeër-Zand, een
zonderling gezicht. Bij nader toezien bleek dan ook dat het centrum van de veenpluis-ring
uitsluitend zwakkere planten bevatte, terwijl dit tevens het vochtigste plekje was. Niet
onwaarschijnlijk komt het mij dan ook voor, dat hier een ring is gevormd doordat in het
vochtigste gedeelte van de groeiplaats de planten te zwak zijn geworden na de lange
vorstperiode, terwijl een iets hooger gelegen „zone" juist overmatig rijk is gaan bloeien,
zooals in het algemeen vaak planten, die aan den rand van het verderf of van den ondergang verkeeren, het rijkst bloeien. In ieder geval zag ik nooit eerder zoo'n fraaien
„heksenkring" bij Eriophorum. Iemand anders misschien wel? — Laat hij of zij er dan
even een berichtje over inzenden in dit blad.
Wijster, September 1930.
W. BEIJERINCK.
Hagedis in Amsterdam. — Op 14 October jl. zag ik tegen een schutting op de Ukade
te Amsterdam een zeer mooie gewone hagedis (Lac. agilis), die zich zat te zonnen. Hij
was weinig schuw. Na een kwartier zag ik hem weer, bijna op dezelfde plaats. Waren er
al eens eerder hagedissen bij Amsterdam gevonden? Het zou een aardige aanwinst zijn,
indien dit adventief-... dier niet alléén, maar als paar op de Ukade woonde. Als ze op de
vrachtauto's passen, is 't er overigens een goed, droog en ruig terrein!
S. PINKHOF.
Vischarend. — Zaterdagmiddag 30 Augustus heb ik op het buitengoed Clubhuis Te
Werve van de Bat. Petr.-Mij. te Rijswijk boven het meer aldaar een vogel gezien, die van
boven bruin gekleurd was, met op elke vleugel een lichtere vlek. De staart was, meen
ik, wit met een zwarte band aan 't uiteinde, ook de kop was wit met een zwarte streep
bij 't oog. De vleugels waren aan 't uiteinde onderaan zwart, terwijl de slagpennen niet
aaneengesloten waren, dus zooals bij een kraai. Verder waren de vleugels van onder wit
met een grijzig zwarte streep er over heen,
Vermoedelijk vischarend. Een paar maal zag ik hem met uitgestrekte pooten in 't water
neerploffen, maar hij ving niets. Door een koppel kieviten van ± 5 stuks en een meeuw,
die steeds om hem heenvlogen, is hij blijkbaar verjaagd, ik heb hem althans niet meer
gezien. Hij verdween in Z.W. richting.
Verder kan ik u meededen, dat op dit kleine meer zoo dicht bij de stad, waar druk
geroeid wordt, een fuut daar drie jongen groot gebracht heeft.
Den Haag.
J. VAN DOORN.

