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reinen in Nederland: Zuid-Limburg, de Veluwe, de Achterhoek, Twente, Drente, de Duinen 
en geeft daarbij de grondbegrippen van Geologie en Palaeontologie. Aardige, maar nog al 
sobere illustratie. Hier en daar een klein slordigheidje, b.v. het aantal soorten van insecten, 
dat hij eventjes op 10.000.000 stelt. Goed verzorgde uitgaaf in de Serie Van Eigen Erf van de 
firma Scheltema en Holkema. 

D. A. S. OORTMAN en Dr. G. BROUWER: Biologie voor U.L.O. II Menschelijk Lichaam en Dier
kunde. (Groningen, J. B. Wolters Uitgevers Mij, 192 p.p., 251 illustraties). 
Naast de gebruikelijke leerstof heeft dit boekje een paar aardige paragrafen, gewijd aan prik

kels, reflexen, instinct, associatie-handelingen, verstand, jeugdreacties en ten slotte het leerstuk 
van de strijd om het bestaan. De Dierkunde kon beter verzorgd zijn, heeft nog al veel slordig
heden en onjuistheid. J A C P. THIJSSE. 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Weer een vrucht van Proboscidea. In de December-aflevering van 1938 (D. L. N . 

X L I I I , afl. 8, p. 253) vermeldde ik de eigenaardige vondst van een vrucht van een Proboscidea-
soort door een visscher in een van de weteringen in de omgeving van Leiderdorp. Het toeval 
wilde, dat mij voor eenige dagen wederom zoo'n Proboscidea-VTnchx. gebracht werd, geheel 
gelijk aan de vorige en weer opgevischt uit het water in de omgeving van Leiden, deze keer bij 
Hoogmade. 

Was het, zooals ik in 1938 schreef, toen nog een raadsel hoe dat stekelige ding in het water 
bij Leiderdorp terecht gekomen was, het vinden van een tweede exemplaar bracht mij er toe 
de kwestie nog eens nader te onderzoeken en hier en daar eens te informeeren. Met het resul
taat, dat een der bekende Leidsche dekenfabrieken mij meldde, dat het nogal eens voorkomt, 
dat in partijen wol, die afkomstig zijn uit Zuid-Amerika of Australië, min of meer stekelige 
vruchten van verschillende soort worden aangetroffen. Deze, bij de verwerking van de wol zeer 
hinderlijke voorwerpen, worden met den algemeenen naam van „klitten" betiteld. 

Het is nu naar men mij mededeelde heel goed mogelijk, dat bij het wasschen der wol derge
lijke „klitten" met het afvalwater in de Leidsche grachten belanden. Daar sommige soorten, 
en zeker de Proboscidea-wtnchKn, als gevolg van hun resistentie vermoedelijk jarenlang kunnen 
blijven bestaan, is het zeer aannemelijk dat ze ook wel eens op de een of andere wijze in de 
wateren om de stad terecht kunnen komen. 

Leiden, Rijksherbarium, 5 November 1942. Dr. S. J. VAN OOSTSTROOM. 

Kraanvogels. Gisteren passeerde over het station te Ede op grote hoogte een vlucht 
van meer dan 60 kraanvogels, hetgeen hier bij ons op de Veluwe nu niet bepaald een alledaagse 
gebeurtenis is. Ze vlogen in pal Zuidelijke richting en waren, ondanks hun hoogte duidelijk 
tegen de heldere lucht te herkennen. 

Ede, 27 Oct. '42. G. GERRITSEN. 

Jonge Tuinfluiter prooidier van Grauwe Klauwier. Dat de Grauwe Klauwier zijn prooi 
niet slechts kiest onder kevers en spinnen of andere insecten doch bij voorkomende gelegenheid 
ook jonge vogels niet versmaadt, bleek mij weer eens tijdens een excursie tusschen Boxtel en 
Vught op 18 Juni j.1., waar mijn aandacht werd getrokken door een tweetal druk alarmeerende 
zangers die bij nadere beschouwing Tuinfluiters bleken te zijn. Ook een Merel deed dapper 
mee aan de scheldpartij. Naderbij gekomen bleek de oorzaak der agitatie een grauwe klauwier 
te zijn die temidden van een wirwar van elzen en bramen langs een slootkant, uit alle macht een 
prooidier zat te bewerken, dat hij met zijn pooten op een tak geklemd hield. Hij hakte er op in 
met een ijver als we dat wel van Koolmeezen op wintervoer gewend zijn. Toen ik echter te dicht 
naderde vloog hij weg en liet zijn prooi in den steek, die een jonge Tuinfluiter bleek te zijn 
waarvan het veerenkleed reeds geheel volgroeid was. Dat de Klauwier het dier danig onderhanden 
had gehad mag blijken uit het feit dat kop en hals reeds geheel verslonden waren. 

R. J. BENTHEM. 

Merel aan het voederen bij jonge Vliegenvangers. In een inspringende hoek van mijn 
t huis was tegen de gootpijp, en beschermd door stengels en bladeren van een Wisteria, een 
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merelnest van verleden jaar blijven zitten, dat een paartje Grauwe Vliegenvangers zich voor 
zijn tweede nest had uitgekozen. Alles ging goed; de stille vogeltjes — het huishoudelijk werk 
wordt niet af en toe door een liedje opgevroolijkt — met hun sierlijke bewegingen, hun vriende
lijke en trouwe samenwerking en hun bewonderenswaardige vliegkunst, waarbij zij voor een heg 
of bloem in de lucht kunnen stilstaan als een Kolibri, gaven ons veel plezier. Tot er op een dag 
stoornis was, door luid gekloek van een mannetjes-merel die hevige emotie's doormaakte en zelf 
blijkbaar niet goed wist hoe en waar zijn plaats was, intusschen heftig in spiegelgevecht geatta-
keerd door de beide Vliegenvangers. Al spoedig bleek, dat de Merel zich met het nest bemoeide, 
en zich daarvan niet door de kleinere vogels liet afhouden; blijkbaar had de voederdrang hem 
onontkoombaar te pakken, en verscheidene dagen konden wij observeeren dat deze merel 
geregeld voedsel kwam aanbrengen, op geschikt gelegen takken een kort stroofje zingende en 
dan naar het nest, waar zorgvuldig elk der drie jongen wat uit zijn bek kreeg toegestopt. Hij 
bracht daarbij geen regenwormen aan, zooals bij zijn eigen jongen van gelijke grootte, maar 
meestal drie tot vijf insecten, torretjes of vliegen, eens zelfs een vrij groote uil. De jonge Vliegen
vangers namen dit zonder bezwaar op; him paketjes nam de Merel niet mee, dit deden de 
Vliegenvangers, die intusschen zelf ook ijverig bleven voeren, maar den Merel wel geregeld 
bij het aanvliegen en het wegvliegen in duikvlucht en onder een krrr-end schrikgeluid trachtten 
te hinderen. 

Dit spelletje konden wij drie dagen — van 24 tot 26 Juli — geregeld waarnemen; toen vlogen 
de jongen uit, en voor zoover wij konden observeeren voerde de Merel toen niet verder mee, 
ofschoon hij nog wel eenige dagen af en toe een klein stroofje zong, zonder, evenmin als op 
vorige dagen, in een jubellied te vervallen. 

Het merelnest was het vorige jaar een laat nest geweest, dat niet tot resultaat geleid had; 
sinds wij het opgemerkt hadden, zagen wij er alleen een vrouwtjes-merel mee bezig, en zeker 
niet deze man-merel, die goed te herkennen is aan een kleine witte bef (wellicht is het een af
stammeling van den Bonten Merel, die eenige jaren geleden in deze tuinen huisde). Hoe de 
voederdrang bij dezen Merel opgewekt werd — of hij wellicht in de Wisteria wilde overnachten 
en zoo het nest ontdekte — en waardoor hij in een toestand verkeerde dat de voederdrang zoo 
makkelijk actief werd, is ons niet gebleken. 

Gaarne zouden wij vernemen of dergelijke gevallen meer voorkomen. 
Groningen, Juli 1942. O. DE VRIES. 

De bescherming van den Sint Pietersberg. De ruïne Lichtenberg en de oostelijke 
bergwand geheel behouden. 

De St. Pietersberg heeft in de laatste maanden weer in de algemeene belangstelling gestaan, 
vooral door de actie voor het behoud van de ruïne Lichtenberg. Zooals bekend is hadden locale 
instanties (Gedeputeerde Staten moeten hiertoe op grond van de provinciale afgravingsverorde-
ning vergunning verkenen) reeds geruimen tijd geleden de ruïne prijs gegeven voor de uit
breiding van de cementfabriek van de E.N.C.I., die aan de oostzijde van den berg een groote 
groeve exploiteert, terwijl tevens de oostelijke bergwand langs de Maas, van de fabriek tot 
halverwege de Belgische grens, mocht worden afgegraven. Als schadeloosstelling had de E.N.C.I. 
o.m. de gemeente Maastricht een aanzienlijk bedrag voor de restauratie van monumenten 
toegezegd. 

Naar wij thans vernemen heeft de Secretaris-Generaal van het Departement van Opvoeding, 
Wetenschap en Cultuurbescherming, vooruitloopende op een definitieve regeling inzake de 
bescherming van cultuur- en natuurmonumenten, door tusschenkomst van den Commissaris 
in de provincie Limburg van de E.N.C.I. een verklaring gevraagd en verkregen, dat voor den 
duur van de door Gedeputeerde Staten verleende afgravingsvergunning deze beide objecten 
gespaard zullen blijven. 

Dit bericht zal ongetwijfeld door het Nederlandsche volk met instemming worden vernomen. 
Het behoud van den berg toch heeft, vooral in vroeger jaren, heel wat pennen in beweging 
gebracht. Het tot stand komen van de merg-exploitatie op groote schaal vormt nog steeds een 
zwarte bladzijde in de geschiedenis van de natuurbeschermingsbeweging. Ook de pogingen, 
die later bij herhaling werden aangewend om bepaalde gedeelten van den berg te behouden, 
zijn steeds zonder succes gebleven. 

Toch mag de berg ook nu nog als een natuur- en cultuurmonument van den eersten rang 
worden beschouwd. Wij denken b.v. aan de historische ruïne Lichtenberg, vanwaar men een 
prachtig uitzicht heeft over het Maasdal, aan het bekoorlijke Slavante, aan de fraaie oostelijke 
boschhelling, aan de vele interessante geologische vormingen en aan de gangenstelsels in den 
berg, die niet alleen uit historisch, doch ook, vanwege de unieke vleermuizenfauna, uit zoölo
gisch oogpunt uiterst merkwaardig zijn. Op botanisch gebied is de thans gespaarde oostelijke 
helling vooral belangrijk als noordelijk bastion van allerlei plantensoorten, die elders in Neder
land niet voorkomen. Ook uit landschappelijk oogpunt is zij, als eenige steile gesteeniewand 
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langs een rivier in Nederland, van de grootste beteekenis en zij heeft dan ook menig kunstenaar 
in heden en verleden geïnspireerd. 

Tegenover een bedrijf als de E.N.C.I., waarmede groote economische belangen zijn gemoeid, 
zou het niet redelijk zijn, wanneer thans niet zoo spoedig mogelijk definitief werd vastgesteld, 
welke gedeelten van den berg in de toekomst wel zullen mogen worden afgegraven en hoe uit
eindelijk het beeld van het landschap ter plaatse zal dienen te worden. Door de gemeente 
Maastricht was met het oog hierop reeds een speciale St. Pietersbergcommissie benoemd. 
Van de zijde van het Departement van Opvoeding, Wetenschap en Cultuurbescherming is 
erop aangedrongen, dat deze Commissie thans ten spoedigste haar arbeid zal voltooien. Nu 
vaststaat, dat de genoemde gedeelten in elk geval gespaard zullen blijven, zal het stellig mogelijk 
zijn, dat in den loop der tijden hier nieuwe schoonheid van een geheel eigen karakter geschapen 
wordt . RED. 

Medewerking gevraagd. Wie kan het Genetisch Instituut te Groningen helpen aan 
levende poppen van koolwitjes, raapwitjes en kleine geaderde witjes? Zendingen liefst in een 
doosje met wat droog mos te richten aan het Genetisch Instituut, Rijksstraatweg 76, Haren 
(Gr.) . Onkosten worden gaarne vergoed. 

Groningen, 10 Nov. '42. L. K. BOEREMA 
Huis de Wolf, Haren bij Groningen. 

Vogelnieuws uit Zeeuws-Vlaanderen. A. K r o o n e e n d (Netta rufina (Pali.)). 22 Juni. 
Vlaamse Kreek (Oost Zeeuws-Vlaanderen, niet ver van Hulst), 1 ij in eclipskleed. Det.: Geheel 
helderrode snavel met lichte, smalle nagel, lichtbruine kop en hals met donkerder roestbruine 
schedelkap, rommelig roestbruine rug. In de vlucht brede witte vleugelstrepen, witte vleugel
boeg en witte vlekjes op de schouders. Deze vogel was er op 24 Juni nog. — 26 Juni. Grote 
Gat bij Oostburg 2 <JcJ, 1 ex. in nog vrijwel prachtkleed, 1 in eclipskleed. De vogel in pracht-
kleed had een hoge bruine kop, zwarte borst, buik en benedenrug, en witte vlekken, die duide
lijk uitkwamen op de vleugelboeg, zulks in tegenstelling met de eclipskleed-vogel, bij wie 
vlekken klein, en moeilijk te zien waren. De andere vogel was geheel gelijk aan het ex. uit de 
Vlaamse Kreek. Op 27 Juni was minstens één van deze vogels (de prachtkleed-drager) nog 
aanwezig. 

B. S t e l t k l u u t (Himantopus himantopus (L.)). 23 Juni. Groot-Eiland (Dicht bij Hulst) 
2 exx., beide in prachtkleed, met mooi witte koppen. Waren erg schuw, 24 Juni niet meer 
aanwezig. 

C. K l e i n e P l e v i e r (Charadrius dubius curonicus (Gm.)). 23 Juni. Groot-Eüand. 
Waarschijnlijk 3 exx., waarvan minstens 1 3 baltsvluchten hield, doch heel waarschijnlijk 
waren er twee SS die baltsten. Det. voornamelijk aan het geluid: tr-riélu, tr-riélu, vooral tijdens 
de baltsvlucht, met een scherpe nadruk op de eerste lettergreep, ook plu. (Juist andersom als 
bij de Bontbekplevier). Ook leken de vleugels egaal vrij licht bruin-grijs, zonder dwarsstreep. 
Op 24 Juni waren er nog enkele, wellicht 3, exx. 

D . W i t w a n g s t e r n s {Chlidonias hybrida (Pali.)). 25 Juni. Kreek door de Van 
Remoorterepolder (Gem, Sas van Gent, tussen Sas en Philippine), 4 exx., in prachtkleed. 

Zéér goed kunnen waarnemen, met Visdief er naast als vergelijkingsmateriaal. Det. Hoog 
op de poten, poten helder oranje-geel, donkerrode, vrij zware bek. Grote zwarte schedelkap 
met golvende grens, vooral op de slaap, wangen wit, keel en borst licht blauw-grauw, naar de 
buik toe hoe langer hoe donkerder en haast in zwart overgaand, vleugels licht grauw-grijs 
met (in rust) aan de middelste slagpennen donkerder toppen, staart licht grauwgrijs, haast 
niet gevorkt. 

Vrij forse stern, veel minder slank dan Visdief, in gedragingen, habitus, kleur enz. in staande 
tussen Visdief en Zwarte Stern. Binnenkant snavel helder rood. Roep: een haast klankloos, 
vreemd knarsend: ksrr, rrrit, soms krrè e.d. 

Ze visten telkens boven de kreek, even nippend met de snavel, en rustten vaak op de palen 
langs de kant. 27 Juni waren ze vertrokken. 

E. Verdere vreemde observaties. Z w a r t e R u i t e r s (Tringa erythropus (Pali.)). 
22 Juni . Vlaamse Kreek ± 50 exx., verderop nog enkele tientallen. 24 Juni aldaar wel 70—80 exx. 
Ook 23 Juni op Groot-Eiland veel Zw. Ruiters, en 25 en 27 Juni in de Van Remoorterepolder-
kreek vele tientallen. Het betrof alles vogels in mooi prachtkleed. 

23Juni. Groot-Eiland: 2 Groenpootruiters (Tringa nebularia (Gunn.)) en 1 Oeverloper 
{T. hypoleucos (L.)). 

25 Juni. 3 T a f e l e e n d e n {Aythya ferina (L.)) 2 <J<J, 1 9, nog in prachtkleed in een 
plasje dicht bij de Axelse Kreek, bij Zwartenhoek. 

Al deze waarnemingen werden gedaan in gezelschap van mijn vriend Chris Kamermans. 
Een volledig verslag van onze zéér interessante ornithologische excursie door Zeeuws-Vlaan-
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deren in Juni 1942, hoop ik spoedig in een van onze Nat. Hist, tijdschriften te kunnen publiceren. 
JOH. A. M. WARREN. 

Zeldzame zangertjes op Zuid-Beveland. Dit voorjaar, heb ik weer een paar aardige 
bouwstenen bijeen kunnen brengen voor de in petto zijnde Avifauna van Z.-Beveland. En wel 
een aantal zangertjes, die ik er nog nooit had gehoord. 

Het zijn: Braamsluiper {Sylvia curruca (L.)) op 2 Mei 1942 in Coudorpe; 10 Mei bij Borssele 
onder de zeedijk, 12 Mei verscheiden exx. onder Ellewoutsdijk. 

Dan: Nachtegaal (Luscinia megarhyncha (Brehm)), in de Van Hattumtuin te Ellewoutsdijk, 
op 12 Mei, waar hij door een landbouwer aldaar vorig jaar (dus 1941) reeds is opgemerkt, en 
zelfs schijnt te broeden. 

Het Zwartkopje (Sylvia atricapilla (L.)), ook op 12 Mei in de Van Hattumtuin, en de Bos-
rietzanger (Acrocephalus palustris (Bechst.) op 21 Mei in de heg rond onze tuin, zeedijk Borssele. 

Dit alles betreft zingende SS. Het waren allemaal nieuwe vogels voor Z. Beveland voor mij, 
behalve het Zwartkopje, waarvan mij een paar jaar geleden eens een ? werd getoond, dat dood 
gevonden was bij de H.B.S. in Goes. Ik heb echter verzuimd, die datum te noteren. Van Nachte
gaal, Bosrietzanger en Braamsluiper schijnen heel enkele waarnemingen van anderen te bestaan, 
doch ik weet niet, of die gedateerd zijn. JOH. A. M. WARREN. 

De enige (nieuwe) roekenkolonie op Zuid-Beveland. Sinds vorig jaar kan Z. Bev. zich 
op een kolonietje van Roeken (Corvus frugilegus (L.)) beroemen, en wel in de hoge iepen op de 
Oostwal in Goes. 24 Febr. 1941 kreeg ik in de gaten, dat ze zin hadden, er te broeden, een 
dozijn exx. zat er te krassen, hield er rondvluchten en rukte er aan de takken. 27 Febr. zag ik 
al een takkenvloertje, 3 Maart zat daar een Roek op, 6 Maart was er een haast volledig nest 
met nog twee in aanbouw, enz., 31 Maart waren er 5 nesten, en er zijn er 7 in totaal gekomen. 
Dit jaar keerden de Roeken terug, tenslotte kwamen er, na afbreken en bijbouwen + 13 nesten. 

JOH. A. M. WARREN. 

Gevuld-bloemige Gele Anemoon. Op 10 Mei 1942 werd de gevuld-bloemige Gele Ane
moon (Anemone ranunculoides L. floribus plenis) door ons wildgroeiend aangetroffen in een 

kreupelbosch onder Heemstede. 
Reeds verleden jaar (4-5-'4i) 

hadden wij daar bloeiende Gele 
Anemoon opgemerkt, echter met 
niet-gevulde bloemen. Een groot 
gedeelte van het terrein was toen 
gemaaid, zoodat over de begroeiing 
niet veel kon worden uitgemaakt. 
De ontdekking was echter voor ons 
aanleiding om dit boschje in het 
oog te houden. 

Op 26 April 1942 troffen wij daar 
danook de Gele Anemoon volop 
bloeiend aan, echter met niet-ge
vulde bloemen. Thans konden wij 
ons ervan over uigen, dat de A. 
ranunculoides daar over een uitge
strektheid van ca. 75 meter op on-
gecultiveerden grond voorkomt, 
zoodat wij hier zonder twijfel met 
wildgroeiende planten te maken 
hebben. Wij merkten ook eenige 
exemplaren op van de Boschane-
moon (A. nemorosa L.) en Helm-
bloem (Corydalis solida Sw.), beide 

goede bekenden in het binnenduin en natuurlijk veel Speenkruid. 
Een minder goed geslaagde foto, bij onze excursie in April jl. van de Gele Anemoon genomen, 

was aanleiding de plek op 10 Mei 1942 nog eens te bezoeken. En bij die gelegenheid zagen wij 
tot onze verrassing tal van exemplaren met gevulde bloemen, waarvan er eenige op de gevoelige 
plaat werden vastgelegd. Ze stonden temidden van de planten met de gebruikelijke 5 kelkblaad
jes. Wij merkten gevulde bloemen op bij planten, die zeker 5 Meter van elkaar verwijderd groei
den en dus waarschijnlijk niets met elkander te maken hadden. Zaten twee bloemen bijeen in 
één omwindsel, dan waren beide gevuld, hoewel de eene dan grooter was dan de andere. Alleen 

Foto H. Prell. 
Gevuld-bloemige Gele Anemoon. (Twee bloemen bijeen 

in één omwindsel). 
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planten op goed door de zon beschenen plekken hadden gevulde bloemen en wij vonden geen 
enkele gevulde bij de in het lommer staande. Ook de gevuld-bloemige planten hadden vrucht-
aanzetting. 

Op i4-5-'42 had nog maar één plant een gevulde bloem, terwijl bij een bezoek op i9-5-'42 
de bloei van de Gele Anemoon ter plaatse aan het afloopen was. De laatst bloeiende planten 
waren weer niet-gevuld en deze stonden reeds diep in den schemer van Fluitekruid, Zevenblad 
en Groote Brandnetel. HANS H. PRELL. 

Het geheimzinnig Vogelmelkje. Het „nakende mannetje" is geen mysterie meer. De 
heer Gerard Lewin te 's-Hertogenbosch maakt mij er op opmerkzaam, dat de plant nog al 
duidelijk vermeld wordt in de Flore de France van Bonnier & Layens onder den naam van 
Ornithogalum tenuifolium (Gussone). Nadere bevestiging vind ik uitvoerig in de Synopsis 
van Ascherson en Graebner, ook dat deze plant sinds lang als sierplant was gekweekt. We 
zullen hem dus in de Flora als derde soort van vogelmelk te vermelden krijgen en er nu op 
letten, welke soort het meest voorkomt. Voor zoover ik kon nagaan zijn ze beide even algemeen. 

Bloemendaal, 6 Juli '42. J A C P. THIJSSE. 

Merkwaardige nestplaats van de Zilvermeeuw. In Juni 1942 heeft een zilvermeeuwen-
paar genesteld op een plat dak van een huis in den Helder. Alles scheen goed te gaan; begin 
Juli kwamen de drie eieren goed en wel uit en de jongen scharrelden al een dag of wat rond over 
het platte dak, toen op n Juli de storm losbrak, gepaard met voortdurende zwaren regenval, 
waardoor de jongen op 12 Juli tenslotte het leven lieten. Dit merkwaardige broedgeval is dus 
mislukt. Er zijn geen foto's van gemaakt, daar dit onmogelijk was in verband met het verbod 
van fotografeeren daar ter plaatse. 

Eenige jaren geleden heb ik al eens gezinspeeld op de mogelijkheid, dat de zilvermeeuwen 
in de toekomst wel eens zouden kunnen gaan nestelen op de daken van de huizen in den Helder 
of Amsterdam. Ik meende dat te mogen voorspellen, naar aanleiding van het gedrag van de 
zilvers in Den Helder en Amsterdam. Mede ook in verband met alles wat ik van de zilver
meeuwen zag op de Shetlands in 1933 en 1937 op de Fame Islands in 1937 en 1938. De zilver
meeuw is daar namelijk niet alleen moorlandbewoner, maar ook klifkustbewoner en nestelt 
er regelmatig en in flink aantal op de rafelrandjes, plateautjes en nisjes van de steil uit zee op
rijzende klifkust en op de zelfde wijze als drieteenmeeuwen, zeekoeten en alken. Vroeger scheen 
dat niet zoo veelvuldig voor te komen, maar de laatste jaren kwam deze broedgewoonte van den 
zilvermeeuw al meer en meer in zwang. Ook in verband met het nestelen van drieteenmeeuwen 
in de raamnissen van ongebruikte pakhuizen en gebouwen, zooals ik dat in den zomer van 
1939 in Aalesund, Bodö en op de archipel Rost langs de Noorsche kust en de Lofoten zag, 
achtte ik het niet onmogelijk, dat de zilvermeeuwen op den duur bij ons ook wel eens op de 
geschikte platte daken van gebouwen en woningen in de buurt van de zeehavens zouden kunnen 
gaan nestelen. Sinds bijna 10 jaren nestelen verschillende kleine zeemeeuwen in de Berger-
duinen elk broedseizoen in boomen, (kreupel eiken, berken en meidoorns). In elk geval wijst 
het broeden op een plat dak in den Helder op het groote aanpassingsvermogen van de zilver
meeuw. Het is te voorzien, dat in de toekomst meerdere zilvermeeuwen dit voorbeeld zullen 
volgen. JAN P. STRIJBOS. 

Kleine Zilverreiger. Van verschillende zijden mocht ik dit voorjaar berichten ontvangen 
over een waargenomen zilverreiger, welke zich ophield in het Noorden van Noord-Holland. 
Op 24 Mei werd de vogel gezien door den heer M. Kool. Mzn. te Broek op Langendijk. Het 
dier bevond zich op een hekje, midden in het dorp en vloog pas op, toen de heer Kool tot op 
korten afstand genaderd was, zoo dat alle kenmerken duidelijk te zien waren. De heer Kool 
vermoedde, dat het een zieke vogel was, ofschoon hij goed op de wieken kon komen en normaal 
vloog. 

Later werd de kleine zilverreiger gesignaleerd in de Zaanstreek. Nol Binsbergen wist de 
reiger te fotografeeren (zie de Telegraaf van Maandag 6 Juli 1942, waarin deze foto gerepro
duceerd werd). Of het hier een uit gevangenschap ontvlucht exemplaar betreft is niet recht 
duidelijk. De geringe schuwheid zou misschien daarop wijzen. 

Op 8 Mei 1940 ontving ik van een gemobiliseerd sergeant bericht over een kleine zilver
reiger, welke geschoten werd in de aalscholverkolonie van Staelduyn. Ik schreef onmiddellijk 
terug, dat het zaak was, deze vogel onmiddellijk op te zenden naar 's Rijks Museum van Na
tuurlijke Historie. Mijn brief bereikte de sergeant intusschen niet meer, zoodat ik nimmer te 
weten ben gekomen, of het hier inderdaad een kleine zilverreiger betrof. JAN P. STRIJBOS. 

Het vingerhoedskruid in Friesland. Bij het nazien van oude aantekeningen trof ik nog 
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2 vindplaatsen van het vingerhoedskruid in Friesland, die wellicht als aanvulling van het artikel 
in Jaargang XXXII blz. 116 kunnen dienen. 

De eerste ligt in de nabijheid van het Lyklemabosch in Gaasterland (K 5, 26, 33) en dateert 
van Mei 1934; de tweede bevindt zich aan de Groningerstraatweg tussen Leeuwarden en 
Tietjerk langs de wegkant, nabij de Schanzerbrug (H 6, 52, 14), deze is van November '35. 
Deze laatste groeiplaats is vermoedelijk door aanvoer van zand voor wegverbetering ontstaan. 

Omtrent kleur der bloemen had ik niets aangetekend. In het 2de geval zagen wij slechts 
rozetten. 

Apeldoorn, Boschweg 42. D. KOOPMANS—FORSTMANN en A. N . KOOPMANS. 

Papaver Rhoeas L. x P. dubium L. ( = x P . exspectatum Fedde). Hegi IV—1, 
pag. 36. 

In mijn tuin had ik het genoegen deze bastaard aan te treffen. Het vorige jaar stonden daar 
verscheidene Rhoeas-planten bijeen en i 20 m verder één dubium-ex. Op dezelfde plaatsen 
stonden thans de afstammelingen en tussen de Rhoeas-planten vond ik nu twee bastaarden. 
Hun 9 genen zijn dus van Rhoeas, hun S van dubium. Daar slechts weinig kenmerken van 
deze bastaard 1.1. gegeven worden, vermeld ik deze gaarne. Het melksap is als bij Rh. wit (dub. 
geel). Het vruchtbeginsel en de vrucht zijn langer dan bij Rh., maar veel korter dan bij dubium; 
de welving van de stempelschijf is bolvormig (Rh. kegelvormig, dub. plat). De stempelstralen, 
9 — n in getale (Rh. 11—13, dub. 7—9) zijn slechts peripheer voor 1 mm purper, centraal 
4—6 mm geel (Rh. geheel purper, dub. geheel geel), de zijlobben der stempelstralen bedekken 
elkaar op deze wijze, dat één onderliggende door beide nabuurstralen aan weerszijden bedekt 
wordt (als bij Rh.; bij dub. zijn ze alle onbedekt; ze raken elkaar juist). De kroonbladen hebben 
bij het ene bastaard-ex. zwarte, witgerande vlekken (als bij de moederplant, Rh.), bij het andere 
aanduidingen van een zwarte vlek (dub. is zonder vlekken). De bloemstelen (van het hoogst-
geplaatst blad af dus) hebben afstaande haren, evenals Rh. (bij dub. aanliggend). De bladen 
houden in vorm en kleur het midden tussen de ouders. 

Oude Pekela, Juli '42. J. MART. DUIVEN. 

„ ' n Wijfje in herenkleding". Mijn vriend was in zijn tuin de vogels aan 't verjagen die 
maar telkens neerstreken in een kerseboompje met zijn eerste kersen, 't Geduld van mijn vriend 
liep ten slotte ten einde — en hij schoot . . . . een mannetjes-musch die U hierbij ingesloten 
vindt. Ze was niet geheel dood, zodat ik ze dadelijk tusschen mijn vingers nam en haar de borst 
indrukte om haar lijden te doen ophouden. Haar onderlijf werd hierbij zo dik, dat dit mijn 
aandacht trok, en toen tot de ontdekking kwam, dat er een eitje aanwezig was. 

En toch was deze musch naar haar uiterlijk een mannetje. 

Mijn vraag is thans: Komt zo iets in de natuur meer voor? Is zo iets al vaker opgemerkt — 
ook bij andere dieren? Mag ik dan van U misschien vernemen of mijne opmerking de moeite 
waard is, om U hiervan in kennis te stellen. 

Gaarne mocht ik ook op de door mij gestelde vragen van U een klein antwoord ontvangen. 
Tot verdere inlichtingen, en andere diensten in 't natuurleven gaarne bereid, teeken ik 

F R . LEMMENS. 
Beek (L.), 9 Juni '42. 

Het komt zeer zeker meer voor dat een vogel van het vrouwelijk geslacht, het verenkleed 
van een mannetje aanneemt. 

Het is o.a. bekend dat dit bij Zwarte Roodstaart nog al eens geconstateerd is. Het verschijnsel 
is als z.g. „Gynandromorphie" bij ouder wordende hennen bekend. R e d . 

De , ,onvindbare" Snor. Gedurende mijn verblijf 1.1. Juni is op de Raay bij paal 8 een 
prachtige weg, die zich tusschen de Vuntus plassen en het z.g.n. Hol Slingert, dat de daar 
veel voorkomende snor gedurende het zingen zijn kopje zuiver draait in een halven cirkel. 

Ik meen hiermede het mysterie van de geluidsrichting der snor opgelost te hebben. 
Ik verzoek allen natuurliefhebbers dringend het volgend jaar hun aandacht daarop te be

palen en mijn waarneming te bevestigen. (GERARD SIRKS, Diergaardesingel 74c, Rotterdam). 
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