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De Roos van Jericho. 

Naar aanleiding van 't stukje over de Roos van Jericho 
in de vorige aflevering ontvingen wy verscheidene brieven 
om nadere aanduiding of een teekening van deze merk
waardige plant. Ik dacht, dat de Roos van Jericho veel 
meer bekend was, anders had ik er wel terstond oon tooke-

Roos van Jericho (Anastalica hierochuntica) droog en gesloten. 
Op halve grootte. 

ning bijgegeven. Gelukkig was het exemplaar door de heer 
v. E. gezonden nog teekenbaar. 

Aan het slot van dat stukje noemde ik de naam van een 
andere woestijnplant, die iets dergelijks vertoont als do 
Roos van Jericho. Zooeven werd ik aangenaam verrast 
door de ontvangst van vier exemplaren van deze mij onbe
kende Asteriscus pygmaeus. De heer Fiet, Hortulanus van 

Roos van Jericho; bevochtigd en geheel open. 

do Botanische tuin te Groningen, was zoo vriendelijk ze 
my' te zenden, met do mededeoling, dat ze o. a. op do 
tentoonstellingen van 1879 te Pary's door Arabieren ver
kocht werden; ik betuig hem hiervoor nog eens myn dank. 

Asteriscus pygmaeus, die ik meteen even voor belang
stellenden geschetst heb, is, dunkt my, wat het openen en 
sluiten betreft nog merkwaardiger dan de Roos van Jericho. 

Byna onmiddeiyk na ' t indompelen (in lauw water) van 
de doode en verdroogde plant opent zich de bloem, of 
juister gezegd de omwindselbladeren, die 't binnenste van 

Een gesloten vrucht (hauwtje) 
van de Roos van Jericho. 

Ken half-geopende vrucht, waarin 
nog één zaadje te zien is. 

de bloem verbergen door er over heen te buigen, strekken 
zich uit en wyken naar buiten, 't Is iots als he t openen 
en sluiten van ons raadeliefjo, maar 't gaat veel vlugger, en 
ons weidebloempje sluit alleen 's avonds en bij regenweer 

zoolang het, gezond en frisch, met zyn wortels vocht uit de 
aarde kan zuigen; deze merkwaardige woestynplanten leven 
schijnbaar na hun dood. 

Wie dit plantje en de Roos van Jericho zelf eens wil 
zien en laten werken, moet ons maar een briefkaart sclirljven, 
ik zal dan de alfabetische lijst van de vragers in de Levende 
Natuur zotten en het plantje zelf zenden aan de eerste A: 
die zend het aan de volgende door in 't zelfde zakje met 
hetzelfde opschrift dit kost 21/0 cent. 't Adres alleen behoeft 
overgeplakt te worden. Mocht er eentje zoek raken of 
breken, dan schryft ons de liefhebber, die 't ongelukje had, 

Asteriscus pygmaeus, met 4 bloemen. De groote bloem (rechts) is 
bevochtigd en bijna geheel open; die er naast begint; de beide bloemen 

rechts zijn droog gehouden en bleven gesloten. 

wel even; ik houd er daartoe een paar in reserve. Do laatste 
ontvanger Van de lyst zend alles aan 't adres van het 
tijdschrift terug. We kunnen elkaar op deze manier wel 
meer merkwaardigheden laten zien. 

Als ieder vrager op do briefkaart, aan ons gericht, zijn 
naam en adres duidelyk schryft, zal or niet licht een 
exemplaar zoek raken. 

Onze lezers zullen wel zoo fijngevoelig zyn de heer Fiet 
niet lastig te vallen met brieven om toezending; de drukte, 
die wij hem zoodoende zouden bezorgd hebben, ware wel
licht geen aanmoediging, om ons weer van dienst te zyn. 

Ik zal hem, voor 't geval er zooveel vragers zyn, dat de 
heele winter met de rondzending gemoeid werd, nog wel 
eenige exemplaren ter leen vragen; zoo hy' er nog heeft, 
zal hy zo zeker wel tijdelijk willen afstaan. 

E. Hs. 

Naar aanleiding van 't „Dagboek." 

J. P. S. te Bergum. U heeft gelijk; Véspa sylvatica 
(blz. 109) is een lapsus calami; de werkelijke naam voor 
do boschwesp is Vospa sylvestris Scop. Met „toevlucht" 
bedoel ik alle mogelyke schuilplaatsen die de insecten 
opzoeken by gebrek aan nesten, daaronder nemen de bloe
men en wel voornamelyk de hangende een eerste plaats 
in. Vindt u niet, dat iedere nieuwe aflevering weer de 
bewyzen met zich brengt, dat wij uitstekende medewerking 
genieten? T. 

J. N. v. d. L. te Rosmalen. Het insect, waarover u schryft 
hebben wy niet ontvangen, maar afgaande op uw mededee-
ling, dat het de kreeftengang ging, zonden •̂ ye zeggen dat 
het een larve van de mierenleeuw geweest is, oen insect, 
dat op onze zandgronden niet zeldzaam is. T. 

X. F. te Utrecht. Vannessa lo komt tamelijk veel voor, 
maar 't wil mij lijken, dat ik er een jaar of vijftien geleden 
meer zag dan tegenwoordig. Het wijfje is grooter dan 
't mannetje. T. 

Vogolnaineii. 

J. B. te Kolhorn. „Steg" (boter „stóag") is de Texelsche 
naam voor „stag" meer bekend onder den naam van 
„Tapuit" (Saxicola oenanthe). Welke vogels bedoeld worden 
met „stuit" en „dubbele stuit," weet ik niet. De namen 
zijn in Mr. Alberda's lyst niet te vinden. Misschien kan de 
een of ander onder onze lezers ons wel vertellen, of uw 
gissing, dat er plevieren mee bedoeld zouden worden, 
juist is. 

Jaap Kever. Laren. Uw mooie beervlinder (Arctia caja) is 
goed overgekomen; harteiyk dank. 

Merkelbach. 

In de laatste weken trekt in de welbekende winkel van 
de firma Merkelbach een aardige uitstalling ieders aan
dacht: een terrarium, een aquarium, een heel arsenaal van 
hulpmiddelen voor botanicus en insectenverzamelaar en 
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daartusschen fraaie skeletten, opgezette vogels, waarvan 
enkele zeer goed zyn, insecten opgezet in verschillende 
üntwikkelingsstadiën on nog voel meer. Wy brengen de 
wakkere firma gaarne hulde voor wat zy op een haar tot 
dusverre nagenoeg geheel onbekend terrein nu reeds tot 
stand gebracht heeft en wenschen van harte, dat zij van 
de meerdere ontwikkeling der natunrsport veel profyt en 
genoegen boleven mag. 

Oenothera biennis. 
Gaarne wil ik den schryver van het opstel over Oenothera 

biennis {Levende Natuur '97, blz. 6) van dienst zyn, door 
hem eenige vindplaatsen op te geven. Wanneer de heer L. 
den Kranenburgerweg verder en dan den Westduinweg 
gevolgd had, 'dan zou hy op het stations-emplacement van 
den stoomtram aan de Duinstraat Oenothera in tamelijk 
groot aantal vertegenwoordigd gevonden hebbon. Bovendien 
heb ik in '9G haar ook aangetroffen in do duinen tusschen 
den Ouden Schovoningschenweg en den stoomtram H.IJ.S.M. 

Ri/Hwijk bid Haag. H. R. HOOOENKAAD. 
20 8 '97. 

De w iele waal. 
Waarde Heer VAN THIEL. 

Toen ik uw artikel las in de vorige aflevering, heb ik 
dadelijk het Ie deel van Brehm over de vogels uit de kast 
gehaald, en nagegaan, wat deze groote kenner van het 
dierenleven op blz. 402 over het geluid van den wielewaal 
vertelt. 

Volgens Brehm zou zijn lokstem luiden, als een helder: 
„jack, jack," of een kryschend „krack;" angst drukt do 
vogel uit door een wanluidend „querr;": en een zacht: 
„bülow" is do toon, waarmede hy zyn gade teeder toespreekt. 

Het bewuste krassende geluid, dat mon nu en dan hoort, 
kan dus even goed van het mannetje als van 't wijfje 
afkomstig zyn. Confiteor me poccasso. Ook in een ander 
opzicht beken ik gedwaald te hebben. Niet in Tbüringen. 
maar in Noord-Duitschland is het dat de boeren don roop 
van don wielewaal overzetten in woorden, waarmee do 
vogel zoo tot bierdrinkon aanspoort. 

Hoogachtend 
J. J. FESCH. 

Rericlit. 
Do opgave van do namen der in do lysten van den Heer 

T i d d o F o l m e r behandelde rupsen komt later. 

S. S. te Arnhem. Hot is my niet mogoiyk mot zekerheid 
te zeggen, wat de oorzaak is van do plotselinge sterfte 
onder uw aquarium-dieren. Wel kan ik een gissing wagen. 

Ik heb oon dergelyk geval ook eens gehad. Inderiyd 
zette ik eens een kom met dieren, die ik 's morgens vroeg 
had gevangen en die ik niet dadoiyk in 't aquarium kon 
overbrengen, in do keuken neer. Toon ik tegen één uur 
thuis kwam was alles morsdood. Kokerjuffers, libellen, 
kevers, salamanders, stekelijes incluis. De oorzaak werd 
my eerst bekend, toen ik alles weg wierp. Ik merkte 
naineiyk.dat liet water mot een laagje olio was ovortogon. 
Myn zoontje had, zooals ik nu te weten kwam, met een 
lepel de vischjes pogen te vangen. Do lepel, die hy van de 
rechtbank had genomen, was even te voren gebruikt: er was 
wat slaolie aan blyven kloven on die olie had zich tot oon 
laagje uitgebreid over het oppervlak van 't water. Dit 
laagje, hoe dim ook, sloot de lucht af on in een paar uur 
w.ircn alle dioren gestorven. Naar de byzonderheden te 
oordeelen, die u opgeeft, moet iets dergoiyks bjj u thuis 
zjjn voorgevallen. E. Hs. 

ƒƒ. A. A. i'. d. L. te '.s' drurr nliinir. De plant met eironde 
bladeren, die 's zomers bloeit met lange trossen van mooie 
lichtpaarse bloemen is Fnnkia ovata, een zeer aanbevelens
waardige tuinplant. Vooral de gelukkige bezitters van don
kere tuintjes kunnen van deze plant pleizier beleven; ik 
heb er een gehad in een hoekje van myn tuin, waar nooit 
zon kwam en hy bloeide er jaar op jaar prachtig mooi. 
Alleen moet ervoor gezorgd worden, dat hy niet in al te 
schrale grond staat; voor winterkou behoeft hy geen andere 
beschutting dan een laagje bladoren, want zyn knoppen 
zitten uitstekend ingepakt. 

Uw Potentilla is waarscliijnlijk toch wel Fotentilla pro-
cumbens. Viooltjes kunnen nu gezaaid worden, ' t is volko
men juist, dat cieistogame bloomen weinig anders zyn dan 
vervormde normale bloemen. Uw idee voor de Tentoon
stelling is zeer bruikbaar. T. 

J. A. E. te Elspeet. Als uw varentje Adiantum Capillus 
Veneris was, dan kwamen we met de eerste reisgelegenheid 
bij u, om ons door u dat plantje aan de Z.W. zijde der 
kerk van „zeker Voluwsch dorpje" te laten vertoonen. Maar 
het takje, in uw brief ingesloten is niets anders dan de 
gewone muurvaren (Asplenium Ruta muraria). Galwespon 
uit gallen te kweekon gaat heel goed, als de gallen maar 
eenmaal oud genoeg zy'n. De „mosgal" aan de roos wordt 
veroorzaakt door een klein wespje (Rhodites rosae), ' thars-
galletje aan de pijnboom is van Tortria afkomstig. Uw 
vlindertjes zyn Zygaena filipondula (met de roode vlekken) 
on 't groentje Ine statices. De boktor is de populierbok 
(Saperda carcharias). Hebt ge al eens naar vliegende herten 
uitgezien ? T. 

Mej. M. M. J. te Amsterdam. Uw boom, waarvan de 
bladeren zooveel op een esch gelyken, maar veel grooter 
zyn en die bloesem- en vruchtkatten draagt van wel oen 
halve Meter lang, is de Vleugelnoot (Pterocarya fraxinifolia 
Spach), een lid van de familie der Walnoten (Juglandacae) 
afkomstig uit Klein Azië en Perzie, China en Japan. Op 
blz. 234 van onze vorige jaargang vindt u de merkwaardige 
knoppen van deze boom afgebeeld. In parken en plantsoenen 
langs straten en grachten wordt hy veelvuldig aangeplant. 

T. 
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