VRAGEN

EN KORTE M E D E D E E L I N G E N .

alleen aan den binnenkant zouden de korrels door een
kleverige plek tegengehouden worden: het stuifmeel uit de
hokjes kan dus nooit op den atempel van dezelfde bloem
worden gebracht. Bezoekt nu daarentegen het dier een
andere bloem van deze soort, „dan likt (schreef de heer
Heimans in zyn opstel) om zoo te zeggen de stempelslip
het stuifmeel er weer af en slikt het in."
Uit rechtatreeksche proeven, door Darwin en anderen
genomen (zie byv, de boekjes van dr. Calkoen, „De bloem
en hare geheimen", en van prof. Hugo de Vries, „Het
leven der bloem") weet men dat zulk een kruising voordeeliger voor de plant is, dan andere vormen van bestuiving.
Rotterdam.

C. EDSTON.

Vervormde Anemonen.
Als antwoord op de vraag van J. B, Bernink: „Komt het
meer voor?" deel ik mede, dat ik in de Paaschvacantie
van 1900 in de buurt van Heerlen (Limburgi een tiental
vervormde anemonen gevonden heb. De kleur der ingesneden bloemdekbladen was by twee exemplaren groenachtig, by de andere normaal. In de Paaschvacantie van
1901 bloeiden op dezelfde plaats weer vele anemonen maar
toen heb ik geen vervormde exemplaren kunnen vinden.
Rotterdam.

E. ZWANENBURG.

Gij schreeft mij in de L. N. dat schoon water voor niets
en voor niemand voedsel is, doch ik kan u berichten dat
een vriend van mij een meeraal heeft, die al 3U jaar alleen
op pompwater leeft, ofschoon 't diertje erg dun is. Zelf
heb ik er twee, die al ongeveer'^ jaar op slootwater leven.
Cothen (U)

JOHS, DE KRTTTP.

Vervormde anemonen.
Naar aanleiding van den vondst van een pelorische
bloem van Anemone nemerosa, deel ik u mede, die ook
by Wageningen een jaar of drie geleden herhaalde malen
gevonden te hebben. Later er nog eens naar zoekende,
kon ik ze niet meer vinden. Soms was maar één bloemblad, soms meerdere overgegaan in gewone bladeren.
Wageningev..

Verleden jaar vond een my'ner vrienden in één nest
eenden eieren en fazanten eieren en naar vorm en kleur te
rekenen nog wel van twee verschillende fazanten. Is UEd.
dienaangaande ook iets bekend van tureluurs, daar ik eens
een nest met 6 eieren vond, waar 4 eieren bij de moerasvogela als regel als grensgetal voorkomt.
Haarlem.

J. VIJVERBERG.

Lag uw tureluursnest in een bewoonde of als jachtterrein
goed verzorgde streek, dan kan een menschenhand het
eieren-aantal vergroot hebben; evengoed als de collectie
in 't andere nest op een menschelijke proefneming wijst,
Ook van Mej. v. Schermbeek te Breda ontvingen wij een
teekening van een nest met een heele verzameling verschillende eieren.
H.
WeideMoem.
In antwoord op een vraag van den heer G J. Riewer,
Steenstraat 65, Arnhem, diene dat weidebloem — Bellis
perennia = fennebloem, grasbloem, koeiebloem, kransje,
landjebloem, liefkruid, maagdelief, madeliefje, meliefke,
margeriet, meizoentje, meizoetje, achapebloem.
Arnhem, Boulevard 86.
OUDEMANS.

C. J. PEKELHARING.

Indische Vlinders.
Ik heb een vriend in Indië, die in de gelegenheid is, de
prachtigste Indische vlindersoorten te verzamelen, sommige
met ruim 2 dM, vlucht. Weet u misschien iemand, die een
dergelyke verzameling zou willen koopen? Of die misschien
voor bepaalde soorten iets over heeft?
Harlingen.
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P. CAIAND.

Hagedis met twee staarten.
Zeker stelt u er belang in te weten, dat ik hedenmiddag
in de duinen een wyfjeshagedis ving met twee staarten.
De 2e staart steekt ongeveer op de helft van den eerste
schuin naar boven en is ± 3 c.M, lang.
A. A. v. H E U R N .

Misschien weet u al dat dergelyke verdubbeling by reptielen meestal een gevolg is van regeneratie by verwonding;
zelden is het dier met de afwyking geboren.
H.
Van een zwarte mees £
In het moa, op den grond, vonden we wel eena een
nestje, waarop een kapje, dat dichtviel als het vogeltje er
af vloog. De eitjes waren wit, met bruine, ronde spikkeltjes.
Vindplaats een bosch. Gaarne wenschte ik naam en zoo
mogeiyk nadere inlichtingen omtrent dat vogeltje.
J O H . VIJVERBERG.

Neen, dit is zeer zeker het nest van den fluiter. Zie
„In het Bosch," daar iö de vogel geteekend.
T,
P.S. Als een curiositeit m.i. kan ik mededeelen, dat ik
op 10 April van Haarlem naar Leiden rydende, in den
apoorsloot al een wilde eend met jongen zag Rekent men
een maand voor het broeden en een verloop van 12 dagen
van het leggen van het eerste tot het laatste ei, dan heeft
dus die eend reeds in de eerste dagen van Februari het
eerste ei gelegd,

A. G. te St. Annaland. Uw tulp, die bloemen in de bladoksels voortbrengt is de eenige niet, In D. L. N. is het
geval al vaker vermeld; toch blijft het buitengewoon. Ik
heb indertijd een dergelijke tulp, die my als curiositeit
gezonden werd, zorgvuldig uitgeplant en in 't volgend jaar
vertoonde de excentrieke plant twee bloemen aan den topstengel maar geen okselbloemen.
H.
D. Th. H; C. D. en Joh. L. den Helder. Een drievluchtvalk is de verhollandsching van het woord tiercel, waarmee
in de valkerij bedoeld wordt het mannetje van den slechtvalk
in volwassen kleed (2e of 3e jaar).
De Ammophila, die geen rupsen maar spinnen doodt, is
waarschijnlijk toch wel Ammophila hirsuta.
ï.
Dat uw stekelbaarsje een nest maakte in een stopflesch
is stellig een buitengewoon geval. Jammer, dat het wijfje
stierf, geef hem een ander, misschien begint de nestbouw
opnieuw, al is 't wat laat in den tijd.
Uw opstelletje is wel wat zwak, maar misschien krygt
het nog wel een plaatsje, anders moet u maar weer een
ander sturen,
H.
J. P. J. de J., Hilversum. Uw kevera zy'n Junikevers
(net miniatuur-Meikevers met groenbrons borstschild). Het
eenige middel er tegen is alle wegvangen, maar als u dit
antwoord leest, zyn ze alle al „vanzelf" verdwenen; de
larven leven in den grond.
H
C. B. te Meerkerk. Uw paddestoel waa een Polyporus
squamosus, wel een groot exemplaar, maar nog niet reusachtig in zijn soort. U zult er nog wel grooter vinden, H,
A. W. Uw Orchis was noch O. mascula noch O. maculata,
maar Orchis morio, de harlekynsorchis. De beide ronde
knollen hadden u dadelijk op weg moeten helpen.
H,
Dr. P. te Orouw. Uw plantje ia toch niet andera dan
Viola canina.
H,
P. L. Alblasserdam. Uw boterbloem met dubbele bloem
en blid en daarby sterke bandvorming is goed opgeborgen,
het is een aardig ex. voor de collectie.
H.
N. v. d. M. ter Neuzen. Aquariumvischjes voedert u het
best met kleine wormpjes, stukjes eiwit of geraspt vleesch
en versche miereneieren. Het gevraagde boekje moet nog
geschreven worden.
H.
W. v. d. M. Apeldoorn. Uw hagedis zal als 't geen alpensalamander was, een kleine hagedis (Lacerta vivipara)
geweest zijn.
H.
R. G. v. d. L., Den Haag. Uw plant is zeer waarachynlijk
Bartonia aurea. een vroeger veel gekweekte aierplant. H.
T. G., Bussum en M. K., Nijmegen, 't Is een goudgele
Rhamnus-zwam.
H,
Te koop aangeboden:
Jaargang VII van de Levende Natuur.
Helder, Hoogstraat 43.

C KIKKERT.

