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D£ LEVENDE

NA TUUR

Informatie gevraagd. De Nederlandsche Phaenologische Vereeniging vraagt medewerking
voor de beantwoording van een speciale phaenologische vraag, waaromtrent met eenvoudige
waarnemingen gegevens verkregen kunnen worden. Het gaat om het verzamelen van gevallen
waarin hel afvallen of verkleuren van de bladeren in de omgeving van straatlantaarns wordt
vertraagd. Gaarne verneemt zij aan het adres Dr. M . PINKHOF, Plantage Muidergracht 27huis,
Amsterdam
i. Naam van boom of heester.
2. Aard van lichtbron.
3. Omvang van vertraagde tccmgedeelte.
4. Afstand van lichtbron.
5. Data van bladerval, resp. verkleuring, bij normale takken en bij vertraagde.
Een drieling paddestoel. Op 27 September j.1. vond ik
in het Heerenduin bij Velzen een doorgegroeide Russuia, de
Geelplaat {R. alutacea). De heer H. Calkoen was zoo vriendelijk bijgaande afbeelding te maken.
Velzen, Sept. '36.
P. v. DELDEN.

Barmsijsjes op Texel in den zomer. In Ardea (1936,
afl. 2) komt een mededeeling voor van Ferd. Lieftinck en
G. A. Brouwer over het voorkomen van Barmsijsjes einde Mei
op Texel en Vlieland. Zij zagen 25 Mei minstens vier stuks
bij het badhotel te Koog. Ik kan hier aan toevoegen dat ik
minstens drie groepjes van twee en drie barmsijsjes op Texel
waarnam in de bosschen bij den Fonteinsnol langs den Bolgrasweg en wel op 5, 6, 7 en 8 Juni. Ze zongen en lokten
heel druk.
J A C P. T H .
Scharrelaar. Den 24sten Aug. des namiddags zag ik
in het bosch van Duindigt (gem. Wassenaar) de Scharrelaar. De vogel was prachtig blauw-groen met bruinachtige
dekveeren op den rug. Wat mij ook opviel was de groote kop.
De vogel was nogal bewegelijk van tak tot tak sprong of
liever vloog hij, maar toch niet schuw. Daar ik de eenige was,
die den vogel zag, riep ik er een man bij die niet ver van mij
af aan het werk was om het te bevestigen, want ik vond het
De drieling Russuia.
niet zoo leuk als ik het alleen zou zien. Zoo samen hebben
we den vogel nog goed kunnen bekijken. Zou het soms mogelijk zijn, dat de vogel uit een dierentuin ontvlucht was?
Den Haag, Zwaardecroonstr.

•

GERRIT DE BEURS.

D e Dennenorchis. In de Schoorlsche duinen heb ik de bosschen, waar nu Goodyera zoo
rijk groeit, gekend, toen er nog geen G. te bekennen viel, ja, toen op vele plaatsen nog pas kleine
dennetjes geplant waren. G. kwam 't eerst voor in de oude bosschen van Staring en Bas, die
± 1870 gepoot zijn. Eerst vond ik ze in bescheiden aantal (bv. 44 of 72 — U weet, ik tel dgl.
planten altijd). Maar een jaar of tien geleden heb ik G. geteld in 't oude bosch langs 'n zijpad
Aan den zgn. „Oude Boschweg": we kwamen tot 1 2 0 0 bloeistengels en zijn toen maar opgehouden! En nu vertoont zij zich ook al sinds jaren in de nieuwere beplantingen (die na | 1895
zijn aangelegd), en daarvan is met absolute zekerheid evenzeer na te gaan, dat die er alleen door
zaad kunnen zijn gekomen, omdat de afstand tot de oude groeiplaatsen veel te groot is (bv. 5 of
10 min. loopens) voor vegetatieve uitbreiding!
Alkmaar.

A. H . BIJLEVELT.

GEVRAAGD:
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