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Twee kevervondsten uit 1939. Ik geloof, dat het wel de moeite waard is, de volgende kever-
vondsten hier te vermelden: 1 9 Pyrrhidium sanguineum (L.) i4-6-'39 te Leiden; als vindplaatsen 
worden opgegeven: Rotterdam, Scheveningen op het strand (afkomstig van de daar ingeheide 
eikenplanken en balken), Hoogeveen, Friesland, Huibergen en Zutphen. Ik ontving hem van 
den heer A. Verduin, die hem vond op een houtwerf en 1 V Odontaeus armiger (Scop.) 8-8-'39 
te Winterswijk; als vindplaatsen worden opgegeven; Apeldoorn, Velp, Zierikzee, Valkenburg 
en Epen (L.). 

Leiden. A. C. PERDECK. 

Kikkers-enquête. De gestreepte pad. In een der afleveringen van deze jaargang wordt 
het gestreepte padje Bufo calamita opgegeven, als uitsluitend voorkomend op zandgronden. 
Ik kan U mededelen, dat Biezelinge (Zuid-Bevelands kleidistrict) de gestreepte pad als inwoner 
kent. Wij hebben veel plezier van onze „huispad", die sedert enkele jaren onder de vloer over
wintert en ons zo nu en dan zijn aangenaam geluid doet horen. 

Biezelinge. B. J. J. R. WALRECHT. 

Phaenologische opmerkingen over den strengen winter. Hoewel de gevolgen, die de 
strenge winter 1939— 40 voor de vegetatie heeft gehad, nog niet te overzien zijn (de algemeene 
indruk is, dat het zal meevallen), kunnen wel eenige feiten worden gememoreerd, die reeds 
in den loop van den winter tot uiting zijn gekomen. 

In de eerste plaats het verdorren van de bladeren van eenige altijdgroene houtgewassen, precies 
als in den winter 1938—'39 en in tegenstelling met een heele serie voorafgaande winters. Het 
betrof dan in hoofdzaak de volgende soorten: Prunus Laurocerasus (laurierkers), Ligustrum 
ovalifolium (haag-liguster) en de altijdgroene eikensoorten in botanische tuinen, b.v. Quercus 
ilex. Hierbij schijnt het overschrijden van een bepaalde temperatuurgrens de voornaamste rol 
te spelen en niet de duur van de vorstperiode. Immers, in D e c 1938 was de duur slechts 
zeer kort. 

Een tweede merkwaardigheid werd geïllustreerd door de Corylus colurna in den Amsterdam-
schen Hortus. Deze 15 m hooge boom heeft in den winter 1938—'39 al zijn mannelijke katjes 
verloren; in dien van 1939—'40 daarentegen zijn zij blijven zitten en op het oogenblik (half 
Maart) bloeit de boom zeer rijk. De oorzaak van dit verschil is waarschijnlijk dit: in Dec. 1938 
zijn de lage temperaturen zeer plotseling na een bijzonder zacht najaar opgetreden. In den 
winter 1939—'40 begon de winter weliswaar ook plotseling na een zacht najaar, doch de bijzonder 
lage temperaturen kwamen eerst na een voorbereiding van eenige weken met lichte tot matige 
vorst. Deze omstandigheid, waarbij zich voor de planten'op den grond nog heï dikke sneeuwdek 
voegt, heeft de schadelijke gevolgen belangrijk verminderd: 

{Mededeeling van (je Ned. Phaenologische Vereeniging). 

Oproeping tot medewerking! In verband met een uitgebreid onderzoek van de Phallineae 
(Stinkzwamméh) voor wat betreft phaenologie, geografie, oecologie, sociologie, ontwikkeling, 
verspreiding' en kieming van de sporen roep ik hierbij de hulp in van de lezers van „De Levende 
Natuur". 

Speciaal nu is het van belong om ook den invloed van de afgeloopen koude periode op den 
verschijningsdatum en het aantal na te gaan. 

Ik zal het daarom ten zeerste op prijs stellen wanneer men mij zooveel mogelijk gegevens doet 
toekomen betreffende vondsten van stinkzwammen waarin dan vermeld wordt: soort, aamal 
(eieren en volwassen, versche of oude, exemplaren), vindplaats (zoo nauwkeurig mogelijk, liefst 
met schetskaartje van het gebied), datum, uur, toestajid van het wfeer, beschrijving van bodem, 
in de nabijheid groeiende hoogere planten en boomen, tenslotte de op den hoed voorkomende 
insecten (zoo mogelijk verzamelen). 

Wanneer men in twijfel is over de juiste soort wordt verzocht om de desbetreffende exem
plaren 'ter determinatie mede op. te zenden. Eventueele portokosten worden op aanvrage gaarne 
vergoed. ledere mededeeling, hoe klein ook, is welkom. 

Adres: W. Kruyt, Julianalaan 83, Overveen. 

AANGEBODEN: 
Flora Batava door Jan Kops, F. W. van Eeden e.a. 24 deelen, mer alphabetisch register op 

deelen 1—18. Minimum prijs ƒ250. 
Adres: E. VAN EEDEN, Van Lumeystr. 15, den Haag. '/ 

. Voor meestbiedenden: De Levende Natuur, jrgn. 1 tot en met 43, geheel compleet, gebonden, in 
uitnemenden staat, met den loopenden jaargang in'afleveringen, vracht voor kooper; en Dr. J. Th. 
Oudemans: De Nederlandsche insecten, uitgave 1900, gebonden, als nieuw, vracht voor kooper. 

Adres: Mr. A. J. M O L L SCHNITZLER, Distellaan 20, Aerdenhout. 


