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een kweekery, waar men lang pleizier van heeft. In de
broeikas en onder glas zal 't wel vlugger gaan.
Ik had gewild, dat m'n vrouw zelf het door haar behaalde
succes, waarop ze wel een beetje trotsch is, in Be Levende
Natuur wereldkundig gemaakt had; maar we zitten midden
in de voorjaarsschoonmaak... en dan weet je er alles van.
Amsterdam.

t. t.

J. STAMPEBIUS.

Ook van Mevr. B. v. II. te R. o. a. ontvingen wy een
dergeiyke mededeeling. In 't volgend nummer komt een
opstel over Clivia door een bloemist.

^/^J^u^r
't Komt meer voor, maar toch zeldzaam.

H.

Konijn enteelt.
Een myner kennissen las in een werk over konijnenteelt,
dat als voeder werd opgegeven: de Ganzendistel. Een distelsoort onder dezen naam is my echter niet bekend uit onze
Flora's. Kunt U of een der lezers van de Levende Natuur
my wellicht aan den Latynschen naam helpen?
Haarlem.

H. G. DE BOER.

Zeer waarschyniyk is uw bron een Duitsch werk. Wat
wy Melkdistel (Sonchus-soorten,) noemen, heet by de Duitschers veelal Gansedistel, en dat is werkeiyk goed konijnenvoer.
H.
B. te K. U hebt gelyk. Anadonta in Afl. 12 v. d. vorigen
jaargang moet Anodonta zijn; 't is een schryffout.
H.

Merkwaardige planten in den omtrek van Utrecht.
In de L. Nat. komen onder de opgaven van merkwaardige
planten van 1898 ook soorten voor, door my gevonden;
daar ik eenige daarvan reeds eenige jaren achtereen op de
groeiplaatsen, zoover ik weet nog alleen maar door mij
bezocht, heb kunnen waarnemen, dacht ik, dat U er wellicht belang in zoudt stellen, in 't kort iets naders daaromtrent te vernemen. Mogeiyk vindt U 't volgende van genoeg
belang, om er in de L. Nat. do aandacht op te vestigen.
In 1890 vond ik op een graswal aan den Ezelsdijk bij Utrecht
een plant, die ik niet goed thuis kon brengen, maar die by determinatie bleek te zyn; Dianthus Carthusianorum: belust door
die mooie vondst, en in de hoop nu meer zeldzame planten
te vinden, bezocht ik die plaats meermalen, en vond zoo
na elkaar Salvia sylvostris en verticillata, Potentilla inclinata
var. virescens en Bunias orientalis. Sedert hield ik het oog
er op, maar heb tot nu toe, de planten alleen maar gevonden op een beperkt gedeelte van den minstens 16 min.
gaans langen wal, ofschoon zij zich in dien tyd wel meer
verbreid hebben, vooral de Potentilla; maar Bunias heb ik
tot nog toe niet meer gevonden. Voor verspreiding is de
standplaats niet gunstig, daar de wal dikwijls door vee
wordt begraasd, zoodat er in sommige jaren weinig te
vinden is, behalve eenige beschadigde planten.
Eigenaardig, dat in gezelschap van genoemde planten
(behalve natuuriyk de gewone) ook nog eenige andere nu
juist geen zeldzame soorten groeien, maar die ik in den
omtrek van de stad byna niet aantrof als juist op die
plaats, ze zijn Pimpinella saxifraga. Silene inflata; Medicago
falcata (deze drie veel) Potentilla argentea, Farsetia incana,
Artemisia Absinthium, Reseda lutea (die veel op het terrein
b.d. Staatsspoor groeit) en Anthemis tinctoria (ook aan
den wal van het Spanjaardoord.)
Over de andere groeiplaatsen het volgende. Omstreeks
1892 vond ik een graswal in de nabijheid van de Biltstraat
byna geheel begroeid met Tragopogon oriëntale; verleden
jaar groeide deze daar nog overvloedig: in de morgenuren,
wanneer de bloemen geopend zyn, is de oranjekleur daarvan
al in de verte waar te nemen.
Half Mei bloeit deze soort met groote bloemhoofdjes; voor
de tweede maal in Augustus bloeiend, zyn deze kleiner en
ook niet zoo mooi oranje, ook de planten minder forsch,
ze doen dan op 't eerste gezicht meer denken aan Tragopogon
pratensis. Dan nog trof ik omstreeks dien zelfden tyd langs
den Oosterparkweg b.d. Burgstraat een tamelyke uitgestrektheid aan, met Hieracium
aurantiacum begroeid ; deze is
er nog te vinden, jammer dat
door 't omwerken van den grond
voor aardappelland, 't grootste
gedeelte daarvan is verloren gegaan. De graswallen waarop
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Dianthus enz. en Tragopogon
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groeien bestaan voornameiyk
uit klei, en behooren tot de
zoogenaamde bedekte wegen,
waarvan de toegang eigeniyk
verboden en ook voor een deel
is afgezet; langs den Ooster, parkweg is de grondsoort voori namelyk zand.
ƒ
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W. O. VAN E M B D E N .

J. B. te Haarlem. Ge hebt
juist gedetermineerd. Uw plant
is werkeiyk Achillea rtarmica,
ofschoon een bijzonder klein
exemplaar.
H.
l)e Voorjaars-Crocus in 't wild.
Hierbij een teokeningetje van
de Wilde Crocus.
Deze komt hier veel voor, n.1.
in een weiland naby 't Seminarie
vlak by Nieuw Upelaar, een
buitengoed aan den Bavelschen
straatweg. Verder op een weiland aan de andere zyde van

