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instrument, een soort harp . . . . en dan eensklaps een dreunend schot en van de vogel is niets 
anders meer te zien, dan een hoop veeren omdat het schot van veel te dichtbij kwam. 

Neen! Jager, deze vogel is niet uit nieuwsgierigheid zoo weinig schuw, zeg liever dat hij 
uitgelaten van vreugde was u te zien, gij groote jager, bewapend of gij een beer wilder schieten 
De vogel vond u prachtig met uw groene hoed. 

Bestaat er een mooier wezen in het bosch, dan de Jarpe? met de betooverende halskrulletjes 
en de veerentooi bruin en beige en in de zon een ontelbaar aantal kleuren; zoodra hij geschoten 
is, slechts een vernielde vederbos. Dit is geen jacht, dit is moord op argelooze dieren. 

Eigenlijk moest het altijd verboden zijn Jarpen te schieten. Gij moogt het uzelf en uw kinderen 
niet te verwijten hebben, de poëzie uit het bosch te hebben verdreven. Zonder romantiek en 
poëzie is het leven dood en het bosch slechts een bosch. 

De Zweedsche houtvester E. Geete schreef dit alles en ik wil hem dankzeggen voor zijn 
ontboezeming. 

Diepenveen. B. STOFFEL. 
Een gladde slang uit het Banner Veen in Drenthe. Coronella austriaca Laur. in ons land 

niet zoo'n alledaagsche verschijning. Uit Drenthe was het hier afgebeelde exemplaar 't eerste, 
dat ik in handen kreeg, dank zij 
den Heer G. A. Brouwer uit Gro
ningen, die het dier ontdekte aan 
den rand van een Sphagnum-moe-
rasje in het Bunner Veld. Het was 
een fraai bruin gekleurd mannetje 
met rossige onderzijde, had 53 cm 
lengte. Aanvankelijk werden wij 
wat misleid door zijn eigenaardige 
teekening. Meestal is Coronella 
austriaca min of meer donker ge
stippeld of althans zijn de rug-
of zijbanden min of meer onder
broken. Bij dit exemplaar waren 
zoowel de dorsale als de laterale 
lengtestreepen geheel ononderbro
ken, wat mij eerst deed denken 
aan een groote hazelworm, maar 
weldra kwamen wij tot de slotsom, 
dat het een afwijkend geteekend 
exemplaar van de gladde slang 
moest zijn. Volgens F. Werner 
(1907) in P. Krefft, Das Terrarium, 
p. 430 komen dergelijke exempla
ren met lengtebandteekening voor 
in de Oostenrijksche Alpen. Ik 
weet niet, of meer dergelijke exem
plaren uit ons land bekend zijn. Dit exemplaar is thans in de collectie van het biologisch station 
te Wijster aanwezig. Het dier werd gevangen op 12 September 1937. 
Wijster (Dr.) W. BEIJERINCK. 

Een ontwaakt citroentje op eerste Kerstdag 1937. Met een vriend op excursie zijnde 
op het oude landgoed „De Klencke" bij Oosterhesselen (Dr.) trof ons, aan een boschzoom ge
komen onder eik, beuk en spar met veel blauwe boschbes, het dartele spel van een citroen-
vlinder in de zon en dat op 25 December! Het dier bleef echter laag vliegen tusschen de boomen 
en rustte lang in het groene twijgwerk van de boschbessen. De temperatuur was bijzonder mild 
voor dezen tijd van het jaar. 

Wij ster (Dr.) W. BEIJERINCK. 
Een vroege Boerenzwaluw. In de Schagerkrant van eind Febr. stond vermeld, dat daar 

reeds de zwaluw gezien was. Nu ja, aan een krantenbericht hecht men nooit zoo veel waarde, 
dus ik dacht hier ook niet verder over na, totdat den 6en Maart een zwaluw voor me langs 
scheerde, 's Avonds moest ik het boekje „Voorkomen en trek der in Nederland in het wild 
waargenomen vogelsoorten" van Dr. G. J. van Oordt en Dr. Jan Verweij, waarin de trek nauw
keurig is opgenomen, eens raadplegen. Hierin staat: „zeer spaarzame enkelingen keeren reeds 
in de tweede Maarthelft bij ons terug, meest niet in wat grooter aantal voor half April. 

Dit was dus wel een vroege zwaluw. 
Koegras, 7 Maart. GERRIT DE BEURS. 

Gladde Slang. 
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Blauwe Doornappel. Terwijl ik de kiekjes van de vorige zomer nog eens doorkijk, kom 
ik ook dat van de blauwe doornappel tegen. Ik kende hiervan de witte variëteit wel, maar 
de lichtpaarse groote kelken, die had ik nog nooit gezien. De Flora van Heukels leerde me, 
dat deze blauwe variëteit slechts op enkele plaatsen in ons land was gevonden en wel bij Dub
beldam en bij Rotterdam en ik was er dus trotsch op een derde vindplaats van deze zeldzame 
plant gevonden te hebben. En in welk een menigte groeide ze daar. Ik vond een heel veldje 
van deze mooie bloemen bij Haarlem. De groote, ca. 8 cm lange lichtpaarse kelken zijn 
donkerpaars geaderd, de bladeren zijn roodachtig groen, de nerven blauwig en tusschen de 
forsche bladen prijkt met groote scherpe stekels hier en daar de op een gedoomde appel 
gelijkende vrucht, waaraan de plant haar naam dankt. 

Daar ik de plant vond op een plaats, waardoor de aanleg van een nieuwe straat was ge
projecteerd, zal ze dus eerlang niet meer hier gevonden worden en zekerheidshalve heb ik wat 
zaad gewonnen om dit het volgende voorjaar op een veiliger plekje uit te zaaien. 

H . F. J. LORANG. 

Wij hebben ieder jaar heel mooie planten van de Blauwe Doornappel in Thijsse's Hof in 
Bloemendaal T. 

GEVRAAGD: 

Ter overname gevraagd: één, liefst twee, exemplaren van het Verkade-album „Waar wij 
wonen", gevuld en in goeden staat. 

Prijsopgave bij Mej. H. BOK, „'t Klooster", Wapenvelde op de Veluwe. 

Aanbiedingen van vogelplaten van de J. Voerman Jr.-Kalender. Brieven met gevraagde 
prijs aan A. M. L. RUMKE arts, Paul Krugerstraat i , Apeldoorn. 

Indien na een week geen bericht reeds voorzien. 

AANGEBODEN: 

Sterrenkijker (Fabrikaat Meesters) 55 m/m op tafelstatief, met 2 oculairen en zonneglas. 
ƒ80.—. 

Adres: V. SWILLENS, Bosboom Toussaintlaan 59, Hilversum. 

Een reflex-camara: Curt, Bentzin-Goerlitz 6 • 9 met Zeiss-Tessar 1 : 4,5. f = 13,5 cm, 
gordijnsluiter van 1 — Vioo sec , met 3 dubbele cassetten en een filmpakcasette, met tele-
objectief: Dallmeyer 1 : 6. f = ± 32 cm, alles in leren tas. 

De camara met toebehoren verkeert in zeer goede staat, en leent zich uitstekend voor planten
en vogelfotographie. 

Prijs: ƒ 85,— (nieuwprijs: ƒ 580,—). 
Adres: J. H. KROON, Vliet N.Z. 87, Rijnsburg. 

De Levende Natuur, jrg. 9, n (h. linn. tit. ontbr.) ƒ 1,—, 6, 7, 8, 10 (h, linn.) ƒ 1.25, 21, 22, 
26, 27 (orig. bnd . ) /1 .50 , 32, 34, 37 (idem) ƒ 2 .—; Nederl. Kruidk. Archief, jrg. 1915, '16, '17 
ƒ0,75; Rec- Trav, bot, neerl,, jrg, 30 (titel ontbr,) ƒ 0.75; Hertwig, Handbuch d, Entwicklungs-
geschichte d, Wirbeltiere, 6 dln, ƒ 5 , — ; Geerts, Leerb, d. plantk,, 2 dln,, 5e dr.; Heukels, 
Schoolflora, 15 dr.; Koch, Taschenb. d. deutschen u. schweizer Flora, 6e dr.; Stienstra, Wat 
moet ik als Land- of Tuinbouwer weten? 4 dln.; Wagner, Repertorium d. allgemeinen Botanik; 
Frank, Krankheiten d. Pflanzen, 3 dln., 2e dr. alle ƒ0.50. Porto voor koper. 

Adres: A. GORTER, Linnaeusparkweg 100, Amsterdam-O. 

Bod gevraagd op: Prismakijker Goerz Pernox, 15 x 60 (kostte ƒ182.—), in goeden staat 
(minimum-bod ƒ 50.—); 

Uitschuifkijker „Target", fabr. Aitchison, diam. obj. 54 mm, vergr. 25, 30, 35 en 40 X 
(kostte ƒ 104.) als nieuw (minimum-bod ƒ 25.—); 

Witherby: A practical Handbook of British Birds. 1920—24, 3 dln., linnen, als nieuw (mini
mum-bod ƒ 15.—). 

Adres: G. ROOSEBOOM, Den Haag, Riouwstraat 192. 




