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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Lamsoren en l amsoren , een verwarrende geschiedenis. Op de schorren groeien o.a. 

Statice limonium — Limoenkruid of Lamsoor, de plant die hele vlakten zo prachtig paars kan 
kleuren in Augustus, en Aster Tripolium, de Zulte. 

De bladeren van Statice limonium zijn leerachtig, hard en bitter, oneetbaar, de mensen 
van de schorren noemen ze „bittere blaeren", dat zegt genoeg. Dus, als ge „lamsoren" eet, zijn 
dat niet de bladeren van deze plant! 

Echter, de bladeren van de Zulte, worden wèl gegeten, en dan onder de naam „lamsoren" 
langs de huizen uitgevent. De groente, die we lamsoren noemen, zijn jonge zulte-bladeren, 
die jonge blaadjes hebben de vorm van schapenoortjes. Deze naam draagt de Zulte alleen als 
groente, dus tijdelijk. Ik heb deze „ontdekking" een paar jaar geleden gedaan, na eerst zelf 
natuurlijk ook in verkeerde waan geleefd te hebben, dat de Statice-bladeren de groente leverden. 
Maar tot mijn verbazing heerst deze verkeerde mening zó algemeen, ja, stuit men op ongeloof, 
als men ze bestrijdt, zodat ik hier een poging wil doen, om ieder tot het juiste inzicht te brengen. 
Kijk nu maar eens op de schorren (eind April), de Zulte wórdt al volop gesneden, eh is groen 
van kleur, de nog maar pas uitlopende Statice is road of tenminste roodachtig. De bladvorrrt. 
van jeugdige Statice-bladeren lijkt echter bedrieglijk veel op die van jonge Zulte-bladeren, wat 
ook al tot vergissing aanleiding geeft. Het Statice-blad draagt echter een scherp puntje aan de top. 

Borssele. JOH. A. M. WARREN. 

Tringa totanus robusta? Op de Noordnol te Borssele vond ik 5 Maart 1942 de resten 
van een door een Slechtvalk geslagen Tureluur. De maten van de vleugels waren: linkervleugel 
178 mm, rechter (wat beschadigd) nog 174 mm (Maximum T. t. totanus = 162 mm). Wel
licht behoorden deze vleugels dus aan een vertegenwoordiger van bovengenoemde subspecies. 

Borssele. JOH. A. M. WARREN. 

Eikelmuis nestroover. Op 24 Mei 1941 vond ik op de Ambyerheide bij Maastricht een 
nest jonge eikelmuizen {Eliomys quercinus). Enkele weken later heb ik (vermoedelijk van dit 
nest) 2 exemplaren gevangen in mijn nestkastjes, die op genoemde hei werden uitgehangen, 
en waarin deze „moordenaars" een moordpartij hadden aangericht. Ook in voorgaande jaren 
heb ik waargenomen, dat deze muizensoort tamelijk veel schade aanricht onder de vogels. 
Daar mij uit ervaring is gebleken, dat de eikelmuis steeds in de buurt blijft, waar zij haar „kroost" 
heeft opgevoed, of waar zij geboren is, bestaat de mogelijkheid, dat (al komt ze zeldzaam voor), 
mijn nestkastjes het volgend jaar zoo'n soort winkeltjes worden, waarin ze af en toe een echt hartig 
brokje kunnen bemachtigen. 

Op 8 Nov. j.1. heb ik er een in slapende toestand gevonden, ook in een nestkastje. 
In verband met bovenstaande zou ik U willen vragen, moeten deze muizen in verband met 

de schade die ze aanrichten vernietigd, of beschermd worden, vanwege hun zeldzaamheid. 
Maastricht. J. SCHOENMAKERS. 

Vooreerst zeker beschermen en nauwkeurig de levenswijze bestudeeren alvorens een oordeel 
uit te spreken! RED. 

Sneeuwvlo. Op 1 Jan. '42 ving ik te Een (gem. Norg) een manlijk exemplaar van de Sneeuw-
vlo {Boreus hiemalis L.), dat rondhuppelde op het mos van een walletje, begroeid met loofhout 
en grenzend aan een weiland. Een karakteristieke beschrijving met een afbeelding van het 
interessante dier is te vinden in het Novembernummer van 1931 van dit tijdschrift (Jaargang 36) 
van B. E. Bouwman. Volgens Bouman is de sneeuwvlo nog slechts op enkele plaatsen in ons 
land aangetroffen: Velp, Wageningen, Bilthoven, 't Gooi en Baarn; ik kan hier dus nog een 
Noordelijke vindplaats aan toevoegen. 

Groningen. H. H. EVENHUIS. 

Erratum. Verder wil ik U opmerkzaam maken op een klein drukfoutje, dat in mijn artikel 
van het Maartnummer is geslopen (D.L.N. 46, blz. 205), nl. bij fig. 3 staat een vergroting 
opgegeven van 2 x , dit moet zijn 20 X. H. H. EVENHUIS. 
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