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Allicht zijn er nu personen, die een vorig jaar 
niet konden medewerken, doch nu lust en tijd daartoe 
hebben. Mag ik hen uitnoodigen zich bij mij op te 
geven ? Ik zal hun dan een circulaire zenden, waarin 
opgegeven is, welk deel der flora in 1901 zal worden 
onderzocht, terwijl er tevens verdere mededeelingen 
in worden gedaan. 

Ik herhaal, wat ik in de oproeping in 1896 schreef: 
Natuurlijk is, om het doel te bereiken, medewerking 
noodig uit alle deelen in ons land. Laat niemand, 
die overigens lust gevoelt, zich onthouden in de 
meening: er zullen zich wel anderen aanmelden. 
Ieder, die wil, kan een steentje bijdragen, om het 
gebouw te helpen voltooien. 

H. HEUKELS. 

Amsterdam, Weesperzijde 60. 

Drie botanische merkwaardigheden. 
If. G. te A. Uw merkwaardig augurkje vindt u hierby 

vereeuwigd. Zooals u terecht opmerkt is de zonderlinge 

bloem opgegroeid op de vrucht en wel op de plaats waar 
waarschyniyk de bloemsteel met de vrucht was saamge-
groeid en zich een knop had gevormd. 

S. te G. Zoo'n goudsbloem ziet u niet eiken dag; de bloem
pjes vormen gedeelteiyk gesloten buizen, gedeeltelijk zyn 
zy uitgegroeid tot goudsbloemhoofdjes in miniatuur; 't ge

heel lykt wel iets op een kip met kuikens-madeliefje maar 
't is een heel andere wyze van vergroeien. 

J. J. te H. Eindeiyk hierby uw bandvorming van de els; 
de kromming is bepaald mooi, zeer goed geeft de teekening 

de samengroehng der talrijke twijgjes aan. Wij maken door 
de plaatsing onze lezers nog eens op 't verschijnsel op
merkzaam. En meteen nemen wij de gelegenheid waar, te 
verzoeken dergelijke fasciaties niet meer af te snijden en 
op te zenden, wij hebben er al een goede honderd ont
vangen, maar ze in de natuur te blyven observeeren om te 

zien, of ze doorgroeien en hoe. Ook kunnen deze bandvor-
migen gestekt worden; in het artikel van C. H. J. Raad 
in deze en in de volgende all. wordt hierover het een en 
ander gezegd en verleden week ontving ik van den heer 
Franken alhier, een gestekte fasciatie van een bonte Evony-
mus, die goed wortelt en gaat doorgroeien. H. 

Do eikolmiiis. 
Onlangs op een boschpad wandelende in het Eifelgebergte, 

werd myne atttentie getrokken door eene muis, die eene 
groote bewegelijkheid ten toon spreidde. Telkens verdween 
zy in een gat om na eenige oogenblikken weer te voor-
schyn te komen en daarna weer in een ander te verdwynen. 

Nadat ik haar opmerkzaam had opgenomen, bleek het 
my, dat het eene eikelmuis was, waarvan de heer Jac. P. 
Thysse eene beschryving geeft in Be Levende Natuur van 
September 1898, en die volgens deze beschryving slechts 
op enkele plaatsen in ons land voorkomt. 

Naderby gekomen, vond ik op verschillende plaatsen 
loopgraven of gangen, die allen van eene opening voorzien 
waren en ieder ongeveer eene oppervlakte van één vier
kanten meter besloegen. In het midden van dezen doolhof 
van gangen vond ik een grooteren gang, waarvan de ingang 
zorgvuldig met dorre bladeren bedekt was. Deze gang 
daalde recht naar beneden, vry diep den grond in, waar ik 
het nest vond en de eikelmuls er in. Zeker is de muis, 
toen ik het onderzoek met myn stok begon door den 
grooten gang in zyn nest gevlucht. Het verdwynen en 


