VRAGEN

EN K O R T E

een voetpad, aan weerskanten weer met koren, totdat we
aan een weiland kwamen waarin veel Thym, Verfbrem
(Genista tlnctorla) en Stalkruid (Ononis repens) stonden.
Weldra werd 't al boschryker door de dennonboschjes, die
hier en daar verspreid lagen naast 't kreupelhout. Al dadelyk
zag men een anderon plantengroei, want hier stonden de
Heide (Calluna), Dopheide (Erica Tetralix) en vele andere
heiplanten. Een eind verder zagen we een veld Lupinen.
Wat steekt zoo'n veld mooi af tegen de dennen.
We volgden maar altyd ons voetpad en zagen in de verte
de toren van Didam en een prachtige heuvelrij op de achtergrond. Wat een mooi gezicht hadden we hier. Maar weldra
zagen we iets anders. Witte klokjes stonden hier tusschen
blauwe (Campanula rotundifolia.) Dat was een mooie vangst.
Wat later vonden we ook Weideklokjes (Campanula patuia)
tusschen eenige heideplanten. Maar weldra zien we iets
anders: over eenige Callunastruiken ligt 't als bedekt met
roode draadjes; we hadden 't warkruid voor ons: Cuscuta
Epithymum, een echte woekerplant, die op de hei nog al
eens te vinden is. Hy bloeide nu ook mot zijn kleine roodachtige bloempjes.
Toen we 't voetpad afgeloopen waren, maakte 't kreupelhout plaats voor korenvelden en weldra stonden we voor
mooie exemplaren van de gele Ganzebloem (Chrysanthemum
segetumi. Wat zijn dat mooie bloemen en wat zyn de
lintbloemen prachtig oranje.
Weldra staken we den spoorweg over, loopende van
Doetinchem naar Zevenaar en weldra kwamen we aan een
hofstede, waar we ^raag heen wilden. Na hier wat uitgerust
te hebben, zijn we naar kreupelbosschen gewandeld en hier
vonden weer heel wat planten b.v. aan eenige greppels
stond nu prachtig in bloei 't Duizendguldenkruid (Erythraea
Centaurium). Later vonden we de Wolfsklauw (Lycopodium
clavatum) met prachtige groote slingers. Ook stonden hier
veel Stronkvarens (Polypodlum vulgare).
Alzoo voortwandelende kwamen we aan een dennenbosch
en nadat we hier wat rondgeloopen hadden, vonden de blauwe
Gentiaan (Gentiana Pneumonantbe) die hier prachtig in
bloei stond. Ook hier stond 't weer vol van do Dopheide.
Ook vonden we aan den zoom van dit bosch boschbessenstruiken waarvan er nog een enkele bloeide (Vaccinium
Myrtillus).
Weldra waren we, na een wei overgestoken te hebben,
weer op de boerderij gekomen en na nog een praatje gemaakt te hebben, gingen we weer op huis aan maar zonder
planten te zoeken, daar 't wat onweerde en 't op eens heel
hard begon te regenen. Alleen wierpen we nog een blik
op 't Stillerwald en na een flinke bui gehad te hebben
kwamen weer thuis, terwyl we weer heel wat planten meebrachten en nu hoop Ik dat velen, die de Achterhoek eens
mochten bezoeken, van die tochten ook eens zullen maken,
daar 't zoo'n mooie streek is voor plantenliefhebbers,
o a. ook by Keppel en Hummelo waarvan de heeren Heimans
en Thysse u heel wat van kunnen vertellen.
Leiden.
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terwijl de andere onderste bladen alle min of meer bruin
en verschrompeld waren. Wortels waren er nog niet aan
te zien.
De toekomst zal leeren of 't my gelukt hieruit een zelfstandig Droseraplantje te verkrygen.
Is de knopvorming op de bladeren van Cardaminapratensis
dikwijls waargenomen, van een geval bij Drosera heb ik
nog nooit gehoord; misschien heb Ik wel iets waargenomen
dat minder bekend is.
Amsterdam.
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Een mooie vondst.
In den laatsten tyd is het onze gewoonte geworden, op
onze tochtjes naar den Hoek van Holland even uit te stappen
te Vlaardingen, om daar een terrein te bezoeken, waar
aardige planten te vinden zyn.'
Zoo vonden wy dit jaar vóór Juni Arabis arenosa, Ery-
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Bladknoppen by Drosera rotundifolia.
Terwijl ik thuis een Drosera kweekte, kwam ik tot de
ontdekking, dat zich op één der onderste bladen een klein
Droseraplantje had ontwikkeld. Dit had reeds drie kleine

Droserablad met adventiefknop.
blaadjes, die alle nog dicht waren. Het blad. waarop het
plantje zat, was nog groen en vleozig, tenminste in den
omtrek van de hoofdnerf, waar de knop was ontstaan;

Euclidium syriacum.
simum, Camelina microcarpa, Lepidium Draba, Anthemis
ruthenica en Matricariadiscoïdea.
25 Mei hadden wy juist een mooie fasciatie van laatstgenoemde plant gevonden, benevens een nog in knop staand
ex. van Brassica armoracioldes, toen wü eenige plantjes
bemerkten, die wy niet dadelijk konden thuisbrengen.
De vruchtjes wezen op een crucifeer, en by nader onderzoek de uiterst kleine bloemen ook; maar welke kon
het zyn?
We zonden een ex. dr. L. Vuyck, die ons meedeelde,
dat het Euclidium syriacum R. Br. was.
Merkwaardig is het, dat de witte bloempjes niet alleen
in ijle trossen staan, maar tevens alleenstaand aan den
stengel voorkomen.
Het zeer kortgesteelde hauwtje is iets behaard, en daardoor r u w ; het heeft een elgenaardigen, kegelvormigen
snavel, waaraan het in Duitschland den naam „Schnabelschötchen" te danken heeft. De blaren zijn lichtgroen en
ruw behaard, maar worden spoedig geel.
Euclidium syriacum ( = Soria syriaca) is éénjarig en
komt voor in Hongarije en om Weenen, langs wegen en
akkerranden; is eenige malen in Duitschland ingesleept en
is ook al waargenomen in Nederland, want op een desbetreffende vraag schreef ons de heer H. J. Kok Ankersmit,
dat hy haar ontdekt had in 1898 te Deventer.
Rotterdam.
F. J. en W. H. W.

