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de stad tusschen Liesbosch en Prinsenhage en wel nabij 
de uitspanning „de Stoomboot." 

De crocus komt in groeten getale bij elkaar voor, zoodat 
't weiland groote paarse vlekken vertoont. 

Einde Februari is de bloeityd begonnen. 
Breda. Mej. T H . W. VAN SCHERMBEEK. 

Heksonbezein. 
Hiernevens ontvangt u een „Heksenbezem" of liever, wat 

u in No. 11 van de Levende Natuur verzocht, eeno afbeel
ding ervan. 

Deze zit op 't Volkspark te Enschede in een beuk en 
hangt met een aardigen, bijna vertikalen steel aan den 
tak, waarby ik een pijltje zette. Zy is gefotografeerd door 

Heksenbezem aan een beukentak. 

eene kennis van my, die „zich voor dergeiyke opdrachten 
houdt aanbevolen." Ze vertelde my, dat zy er ook een had 
zien zitten in een boom aan den weg van Gronau naar Epe 
(Westfalen) even over de grens by Enschede. Ze wil die by 
gelegenheid ook nog oven nemen. 

Groningen. P. S. L. VAN DEINSE. 

Keldzame afwijkingen hij bloemen. 
Van Ajuga reptans vond ik heden in eenige bloempjes 

5 in plaats van 4 meeldraden. De 5e meeldraad, langer dan 
de 4 andere, stond tegenover de onderlip, en deze was by 
al deze bloempjes diep gespleten, alsof er twee onderlippen 
waren. Het geval is my onbekend en daarom deel ik 't mede, 
misschien is 't een groote bizonderheid. 

Arnhem, 22 April 1899. A. C. OUDEMANS. 
Eveneens in de vorige maand April vonden de heer 

C. A. Backer en ik, aan den Lekdyk by Culemborg, slee-
doornbloemen met twee stampers en het dubbele aantal 
bloemblaadjes. 

De heer O. E. Stark te Arnhem zond my een Clivia-bloem 
met 8 bladeren in plaats van 6, een der overcomplete bladeren 
had een meeldraad. die er byna geheel was mee vergroeid. 

Van den heer P. Beitsma te Roordahuizum onving ik 
een madeliefje, dat een wel niet zeer zeldzame maar toch 
ongewone merkwaardigheid vertoonde. Tusschen de mid
delste buisbloempjes namelyk, zaten op steeltjes, veel langer 
dan de geheele bloem van 't madeliefje zelf, weer kleinere 

madeliefjes; de lintbloempjes van het groote korfje, zoowel 
als van de kleinere, doorgegroeide, waren alle kersrood. 

In Engeland worden deze afwykingen gekweekt, ze zijn 
in den handel bekend als Hen-and-chicken-daisy (kip met 
kuikens-madeliefje) omdat er groote bijbloempjes op lange 
steeltjes en kleinere op zeer korte steeltjes boven op 't 
madeliefje staan. H. 

Zie verder de schetsjes van abnormale tulp en niadeliefje 
in dit nummer. 

F. W. te Middelburg. Over orchideeën vindt U alles wat 
u vraagt in .,Door 't Rietland." Wy herhalen in de L. N. 
zoo weinig mogeiyk wat in onze boekjes staat. Uw plantje 
zal een Water-boterbloem geweest zyn (Batrachium). Speen
kruid verkleurt vaak tegen 't eind van den bloei. Meestal 
zetten wij bij eiken vreemden naam van een plant of dier, 
ook den Nederlandschen. T. 

v. 8. te 's G. Een onzer lezers vraagt, of misschien gebrek, 
aan frisch. koud water de oorzaak kan zyn van de weinige 
eetlust uwer ringslangen. 

Mej. H B. te Rotterdam. De Keizerskroon is al eens 
geteekend in ons tydschrift, 2de jrg. Alleen de bol is ver
giftig. De witte plek scheidt honing, maar geen gift af. 
Of de keizerskroon de mollen op een afstand houdt van de 
overige bloemen, betwyfelen wy, 't is waarschyniyk een 
botanisch sprookje. H. 

Joh. de Bruyn te 's-G. Uw pad is stellig de gewone pad, 
Bufo vulgaris, en uw plant, voor zoover uit de beschryving 
is op te maken, is de Vogelkers, Prunus Padus. Zond ons 
by gelegenheid een takje, als u meer zekerheid wenscht, 
of bepaal ze zelf met een Flora. T. 

R. v. G. te A. Als Ü zoo gelukkig is, de atlas van Prof. 
Oudemans te bezitten, hebt U meer aan een Flora van 
Suringar, Heukels of Oudemans dan aan de onze. Alle drie 
geven ook Nederiandsche namen; Suringar by enkele, 
Oudemans by de meeste, Heukels in zijn laatsten druk 
(de 8ste) by alle. H. 

R. te G. Het adres van den heer Heukels i s : Weesper-
zyde 60. 

F. d. B. te H. Uw vlinder is 't Berkentakje of Wapen
drager {Phalera Bucephala), de rupsen zy'n geel met zwart. T. 

J. L. te R. Op blz. 52 ziet u uw diertje gefotografeerd: 
is 't niet deze Salamander? H. 

Vliegen gevraagd. 
Pouvez vous me faire l'introduction avec un jeune Ento-

mologiste qui m'enverra des diptères de votre pays. Je les 
desire seulement épinglées dans Ie thorax avec les épingles 
Carlsbad — et celles-ci je peux lui envoyer s'il ne peut pas 
les obtenir. En échange je peux lui offrir des coléoptères, 
lépidoptères et diptères. 

Si vous pouvez m'assister dans cette petite affaire je 
serais tres bien oblige. 

Agréez, Monsieur, mes salutations honorées, 
352, Strand, London, England. E. BBUNETTI. 

dlevraagd: 
Aan een vriendeiyk lezer in den Haag: eenige poppen 

of rupsen van de zyde-rups. 
Van Speykstraat 151. F. J. H. DE BOER. 
Levende planten van Myosurus minima, Brederodestr. 1, 

J. P. THIJSSE. 

Geïllustreerde Flora van Nederland. 
By het tweede duizendtal is een blaadje gevoegd voor 

aanvullingen en verbeteringen ons door de gebruikers aan 
de hand gedaan. Ook aan alle bezitters van de eerste dui
zend is het, zooals wy beloofden, toegezonden, wie het per 
abuis niet mocht hebben ontvangen, kan 't by zyn boek
handelaar halen of by den uitgever aanvragen. 

't Is anders om tureluursch te worden met die drukfouten. 
Op blz. 2 van 't verbeterblaadje zelf is van blz. 164, de 6 
weer onleesbaar en blz. 167, No. 12 e, moet zyn 12 a ; de 
meeste drukfouten, in 't lystje aangegeven, merkt ieder 
oplettend gebruiker van de Flora zelf wel op, maar toch 
raden wy aan, alles maar vooruit by te schryven. 

A. d. V. te A. Harteiyk dank voor uw raadgevingen, wy 
hopen er by een nieuwen druk gebruik van te kunnen 
maken, 't Is anders lastig een determineerboek te schryven 
waarmee ook kinderen terecht komen, die nauweiyks lezen 
kunnen. Ons dunkt, 't is zoo al kinderlyk genoeg. 

G. v. H. te M. Probeer het nog maar eens, u hebt over 
' t hoofd gezien, dat in No. 6 b. blz. 73 duideiyk staat: in 
kransen van minstens vier blaadjes. U moet, als beginner. 
steeds b evengoed lezen als a. Zie den wegwyzer. 


