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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
De Hop op Texel. Is het misschien voor De Levende Natuur nog vermeldenswaard, 

dat ondergeteekendcn op Texel een hop gezien hebben? Hij vloog over de dennen (bij Fontein
nol) en streek neer in het aangrenzende weiland op een 20-tal meters van ons af, en bleef hier 
eenigen tijd, steeds pikkend, rondstappen. Op dezen korten afstand hebben wij hem een 10-tal 
minuten prachtig kunnen bekijken met onze prisma's. Het was op 17 Oct. om pl.m. 12.15. 
Het was midden in den trektijd. Het zal dus wel een trekker geweest zijn. Het geluid hebben 
we niet gehoord. Ook niet bij het opvliegen. F . BLOEM. 

Amsterdam, 1 Nov. '34. L. A. DROST. 

Zou 't waar zijn? Onderstaande mededceling in de „Haagsche Post" (Techn. Post) van 
22 dezer trok mijn aandacht. 

„Boschbrand en Vogels. Nadat zorgelooze bezoekers en wandelaars de schuld van 
boschbranden hebben gekregen schijnt het nu, dat de vogels minstens even veel schuld 
hebben. Verschillende waarnemers hebben opgemerkt, dat sommige vogels een liefde 
hebben opgevat voor tabak en graag eindjes sigaret, brandend of niet, oppikken en naar 
hun nesten brengen, waar ze dan, in aanraking met het droge nestmateriaal en te midden 
van een goede ventilatie, brand kunnen veroorzaken. Dit moge een extra waarschuwing 
zijn, vooral geen brandende eindjes weg te werpen, ook niet op plaatsen, waar geen on
middellijk brandgevaar bestaat". 

Acht ook U het mogelijk, dat daarin vermelde brandoorzaak als juist kan worden aangenomen? 
Omdat vogels in het algemeen afkeer van rook hebben, komt 't mij vreemd voor, dat er vogels 
zijn (welke?), die met brandende eindjes wegvliegen. 

Zeer aangenaam zal het mij zijn. Uw meening te mogen vernemen. 
Arnhem, 24 Sept. '34. G. T H . DE VRIES . 

Ik geloof daar niets van. Weten onze lezers het beter? T . 

Een Arend? Deze week kwam een veehouder bij mij met een groote roofvogel, dood. 
De vogel was zoo goed als gelijkmatig donkerbruin, ook de vleugels en de staart, de staart 
zonder band en niet gevorkt. De borst en kuiten ook dezelfde kleur. De kop is van boven, 
van achter en aan de keel, heel licht geelbruin (witte veertjes met donkere punten). Snavel 
zwart. De lengte van vleugelpunt tot vleugelpunt is 125 cm. De vogel werd in het land ge
vonden met glad afgeslagen loopbeenen, terwijl de kop aan een lang stuk vel er bij hing, ook 
verder geheel afgeslagen. Het gras er omheen was iets bebloed. De poolen waren niet te vinden. 
Ik vermoed, dat de vogel is geraakt door een vliegtuigschroef, misschien wel als aanvaller, 
Is dat mogelijk? 

Purmerland, 2 Oct. '34. J. DUPUY. 

Best mogelijk, dat een vliegtuig het gedaan heeft. Ik heb in het Naardermeer dikwijls de 
Bruine Kickendief „nieuwsgierig" naar een vliegtuig heen zien vliegen, T, 

De Maro-Bijenfilm. Dit is een nieuwe film over het leven der honingbij en het imkers-
bedrijf, De samensteller heeft er jaren aan gewerkt en met bewonderenswaardig resultaat. Alle 
beroemde bijzonderheden uit het bijenleven vinden we hier heel duidelijk en fraai weergegeven: 
het eierleggen, voeren, de koningin met haar „eerewacht", de veelbesproken vreugdedans der 
werkbijtjes, die overvloedig voedsel hebben gevonden, de wasproductie, de reiniging van de 
korf, de strijd met de indringers, het uitdrijven der darren enz, enz, 

Daarnaast komt dan het imkersbedrijf met al zijn listige kunstgrepen en als kroon op het werk 
de groote bijenmarkt te Veenendaal. 

En door alles heen wondermooie opnamen van de bijen, arbeidend op de bloemen, de een al 
mooier dan de ander, daaronder een buitengewoon goed geslaagde, die laat zien, hoe de bij via 
voorpooten en middenpooten het stuifmeel bevestigt op het korfje aan de achterpooten. Trou
wens de heele film is een aaneenschakeling van dergelijke leerzame details, gedragen door het 
onverbrekelijk samenleven van bij en bloem. T . 

Houtsnippen en Paddenstoelen. Bij de gelegenheid van de trekwaarnemingen op Texel 
eind October j.1. vonden we in de bosschen van het Staatsboschbeheer heel wat boleten n.1. 
de fluweelboleet (Boletus subtomentosus), de melkboleet (Boletus granulatus), dek ocienboleet 
(Boletus bovinus) en het eekhoorntjesbrood (Boletus cdulis) uitgegeten door vogels. Van enkele 
was ongeveer al het hoedvleesch weggegeten, terwijl andere slechts ccn of meer snavelpikkcn 
vertoonden. Na ccnig onderzoek kwamen we tot de ontdekking, dat de houtsnippen hieraan 
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schuldig waren. Het schijnt, dat de houtsnippen in 't najaar geheel van paddenstoelen leven. 
Het viel ons nog op, dat die zwammen, welke in de onmiddellijke nabijheid van de boleten 
stonden, als Lactarius- en Amanita-soorten, onaangetast waren. 

Leidschevaart 466, Haarlem 31.10.'34. B. D . VAN 'T WOUDT. 
Zouden die houtsnippen soms de voorkeur geven aan boleten, die flink met insectenlarven 

bezet zijn? T . 

Wolhandkrab. In deze doos zend ik U een groote Krab, van de week alhier aan den oever 
van de Dedemsvaart gevonden. Alle visschen zijn hier door afvalproducten van de aardappel-
meelfabrieken gedood, zoo ook waarschijnlijk deze krab. Ik meen, dat we hier een groot exem
plaar van de Chineesche Wolhandkrab gevonden hebben; is dat zoo? In verband met het be
langwekkende verspreidingsgebied van deze krab in ons land, wilde ik gaarne deze mededeeling 
in De Levende Natuur vermelden. 

Lutten a.d. Dedemsvaart, 25 Oct. '34. W. F. K. GOUWE. 

Inderdaad is het een flink groote Wolhandkrab. Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren, 
of deze krabben bewonen ons heele kanalenstelsel. In D. L. N . van Nov. '33 vermeldt de heer 
Van Biezen een Wolhandkrab uit 't Schoonebekerdiep bij Coevorden, ook een groote. T . 

Cuscuta Gronoviï. Naar aanleiding van het vinden van Cuscuta Gronoviï bij Gorkum, 
door den Heer Boting te Haarlem, acht ik het van belang met 't oog op de verspreiding van 
deze woekerplant u het volgende mede te deelen: 

In Augustus 1929 werd door mij onder Heteren langs den Rijn op een smal stuk uiter-
waarde op wilg Cuscuta Gronoviï gevonden. Ik telde in de omgeving twaalf struiken waarop 
de plant woekerde. In hetzelfde jaar vond ik onder Rhenen op een smal stuk uiterwaarde in 
de nabijheid van een der zandsteenfabrieken één wilg waarop Cuscuta Gronoviï eveneens groeide. 

Ik heb het materiaal destijds opgezonden aan Dr. L. Vuyck, die mijn determinatie bevestigde. 
Wageningen, 2 Nov. '34. C. J. KOLE. 

Neomysis Vulgaris in Groningen en Friesland. In de tweede helft van October ver
zamelde de Heer I. Munstra eenige malen groote hoeveelheden Schizopoden uit de grachten 
van het Noorderplantsoen te Groningen. Bij determinatie bleken het vertegenwoordigers van 
de soort Neomysis vulgaris (J. V. Thompson) te zijn. Het water in deze grachten, dat afkomstig 
is uit het Reitdiep, was vrij zout. Het bevatte n.1. 700 mg/L Chloorion (zoetwater bevat minder 
dan 100 mg/L). Nu werd Neomysis vulgaris o.a. in de Kagerplassen in de jaren 1924 en 1926 
bij nog lagere zoutgehalten aangetroffen. Merkwaardig is echter, dat Neomysis hier en volgens 
den Heer L. F . Kamps ook in Friesland op verschillende plaatsen (o.a. te Leeuwarden en 
Eernewoude) in opvallend groote hoeveelheden gevonden is. 

Verschillende wateren in de provincie Groningen waren den laatsten tijd zeer brak. In hoe
verre dat met de wateren in Friesland eveneens het geval is geweest, is mij onbekend. Welke 
factoren tot dit typische massa-optreden aanleiding hebben gegeven, is voorloopig nog niet 
duidelijk. 

Haren (Gr.), 9 Nov. '34. Dr. J. P . OTTO. 

De Liefhebbers en de Vogelwet. Om de belangrijkheid van het geval nemen wij uit Natura 
van 15 Juli 1934 het volgende over: 

Dezer dagen ontving ik door vriendelijke bemiddeling van een natuurliefhebber een brief, 
die drijvende gevonden was in een der wateren bij Steenwijk. De brief was niet in couvert, 
maakte den indruk daar ter plaatse weggeworpen te zijn. Teneinde een mentaliteit te belichten, 
die men in dezen tijd van natuur- en vogelbescherming niet meer mogelijk zou hebben geacht, 
laten we een afdruk van den brief hieronder volgen. Om te voorkomen, dat verkeerde personen 
met deze transactie in verband zouden gebracht worden, vermelden we, dat de onderteekening 
van den brief luidt G. A. L. B. en dat deze van uit den Haag verzonden was: 

Geachte Heer, 
Hierbij deel ik u mede, dat ik uw zending bestaande uit een bruine Kiekendief en Toren

valk in goede orde heb ontvangen. Ik vind ze erg mooi en zal u morgen een postwissel 
doen toekomen. 

Over de levering van levende Grutto's en Kemphanen zal ik u binnenkort nader berichten. 
Doode Grutto's, Kemphanen en Tureluurs kunt u mij sturen, daar ik die in groote 

hoeveelheden noodig heb ( ^ 50), alsmede Kluten, Dodaars enz. 
Zeer gaarne ontving ik van u zoo spoedig mogelijk 100 legsels van 4 van de Kemphanen 

en 50 legsels van de Grutto. Het komt er heelemaal niet op aan of de eieren schoon zijn 


