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Stekelnachtschaden. In October van het vorige jaar werd mij verzocht eens te komen kijken 
in den tuin van het Arsenaal te Woudrichem, waar tusschen dahlia's een stekelige plant groeide, 
welke lila bloempjes droeg. Deze mededeeling wekte mijn belangstelling; op een Woensdagmiddag 
trok ik naar den overkant en vond daar op de aangeduide plaats een prachtige stekelnachtschade. 
Van de drie in ons land bekende stekelnachtschaden, nl. de stekelnachtschade. Solarium rostratum 
D u n., de tuinnachtschade. S. heterodoxum D u n . en S. sisymbriifolium L k. bleken de ken
merken met de laatstgenoemde overeen te komen. Zoo was de plant kleverig, waren haar bladen 
veer- tot dubbelveerspletig met spitse, bochtig getande slippen en was de bloem duidelijk lila 
gekleurd (niet blauw-lila zooals bij de tuinnachtschade). De opgegeven bloeitijd: Juli—Herfst en 
hoogte correspondeerden eveneens; de laatste bedroeg ongeveer 60 cm. Stekelnachtschaden zijn, 
zooals natuurlijk bekend is, bij ons zeldzaam en daar Heukels voor S. sisymbriifolium alleen 
Wormerveer opgeeft, leek mij deze vondst wel de moeite waard om even te vermelden. 

Hoe de plant daar terecht gekomen is? Op precies dezelfde plaats had in dien tuin eerst een 
kippenhok gestaan en de mogelijkheid is niet uitgesloten, dat tusschen het voer, b.v. mais, een 
zaadje van deze plant aanwezig was. 

Gorinchem Dr. J. C. VAN DER STEEN 

Bloemen bij den Bosch. 1929. 12 Aug.: op een ruig plekje van slechts enkele vierkante 
meters, bij een boerderij in bloei gevonden: Echium vulgare; Datura stramonium; Hyoscyamus 
niger; Oenothera biennis; Anchusa officinalis; Anch. arvensis; Anch. italica; Melilotus albus; 
Anagallis arvensis var. B. coerulea; Ambrosia trifida. 17 Oct.: op datzelfde plekje: Datura var. 
B . Tatula. 1930. 16 Juni: op dezelfde plek: Salvia verticillata en 29 Juli: Delphinium consolida. 
1930. 16 Juni: Muscari comosum. 29 Juli: Campanula persicifolia hoog opgeschoten, tusschen 
kreupelhout langs een eenzame weg. Op den dijk langs 't afwateringskanaal groeien de Sedums 
zeer weelderig. Ik heb er gevonden: Sedum acre; S. boloniense; S. purpureum; S. reflexum; 
S. album. Op dien dijk heb ik ook gevonden het prachtige steenanjertje, Dianthus deltoides. 
Op de Vughtsche hei trof ik Kattendoorn en Verf brem veel aan. 

Breda P. DONATUS O.M. Cap. 

Vogeldrama. Zaterdagochtend voor Pinksteren zagen wij (wij waren met z'n tweeën) onder 
Amersfoort zich 't volgende drama afspelen Een zwartkopmees vloog telkens uit een eik naar een 
lagen vermolmden elzenstronk, die langs den waterkant stond, zoodat wij hier haar nest veronder
stelden. Nadat wij haar eenigen tijd geobserveerd hadden, bleek onze veronderstelling juist. 
Van ons afgekeerd zat er op borsthoogte een kindervuist-groot gat, dat toegang gaf tot het in
wendige van den vermolmden stronk. Bij het inkijken in het enkele dm. diepe donkere gat, zagen 
wij er iets in bewegen, doch wij konden het niet goed onderscheiden. Wij verwachtten er de 
andere zwartkopmees in of wel de jongen. Doch het gekke was, dat wij meenden iets bruinroods 
te zien. Zou het de staart zijn van den gekraagden roodstaart? Een zwartkop-mees was het zeker 
niet! Gingen wij met ons oog dichter bij de opening, dan trok het bruinroode zich in de diepte 
terug. Gingen wij iets verder van de opening weg, dan werd het erg groot en kwam dichter 
naar ons toe. De tweede veronderstelling van den gekraagden roodstaart moesten wij ook laten 
vallen. Plotseling werd het raadsel opgelost, doordat een bruinroode viervoetige roover ons bijna 
in het gezicht sprong en zich snel langs den waterkant verwijderde. Een wezel! 

Bij het wijder maken van het gat, dat gemakkelijk ging, vonden wij nog slechts één half-opge
geten nog warm cadaver van een jonge mees, pl.m. 1 week oud. Blijkbaar was ook een der ouden 
op het nest verrast en als slachtoffer gevallen van de vraatzucht van den kleinen roover, want 
wij zagen maar één der treurende ouden, die telkens en telkens maar weer naar het nest kwam 
kijken. Na een kwartiertje zagen wij den wezel weer terugkomen naar de buurt van het nest. 
Was het om de laatste resten nog weg te halen? 

En dan te bedenken, dat dergelijke vogel-drama's zich dag in dag uit in de natuur herhalen. 
Hoeveel vogels, jongen en eitjes worden door één paar wezels wel per jaar vernietigd? 

Amsterdam, 26 Mei A. MARRES 

Mariage a trois?? In een alleenstaand juniperis-boompje zat een nest van een staart-
meezenpaar. Er zaten tamelijk vlugge jongen in, althans dien indruk kreeg ik, toen ik voorzichtig 
mijn vinger in de opening stak. Er werd zeer druk gevoerd! Vanuit naburige dennen vlogen de 
ouden voortdurend met voer. Doch het opvallende was, dat er met drieën gevoerd werd. Twee 
van het drietal vlogen altijd zeer gedecideerd vanuit een bepaalden boom zonder dralen naar het 
nest. De derde deed het onzeker, vloog weer eens terug of vloog eerst eens om het nest, om dan 
eindelijk er zijn vrachtje af te geven. Het heeft bij mijn vrouw en mij de vragen doen opkomen: 
hebben wij hier te doen met een mariage a trois of was nummer drie de ongetrouwde tante, die 
als hulp in de huishouding fungeerde? 

Of komt dit vaker voor en is het iets heel gewoons ? A. MARRES 


