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afteekende tegen het homellicht, in een donkere kleur of 
lichter, naarmate het licht viel op hunne vleugels; maar 
dat was in de maanden Februari of Maart. Zou het zachte 
winterweer hen in de war brengen? 

Verbazende zwermen van genoemde vogels ziet men dan 
aan de door my genoemde kusten van de Noordzee. Ziet 
men dit ook gebeuren aan de kusten der Zuiderzee? 

Naarden, Dec. 1900. Z. 

Tulpenbollen boren den grond. 
Ik moet u even meedeelen, dat de eigenaardige bol

vorming by tulpen in de oksels der bladeren, van welk 
verschynsel u gewag maakte in D. L. N. IV, blz. 59, ook 
is waar te nemen aan een mooie „Due van Tol", die in een 
bloempot binnen het schoollokaal werd gekweekt en nor
maal bloeide. 

Leerdam. S. W I J N G E N . 

Wild Zwyn. 
Misschien kan ik u van dienst zyn met een klein berichtje 

voor Be Levende Natuur. Ik heb n.1. dezer dagen op het 
buitengoed „De Bannink", bij Golmschate (gem. Diepenveen), 
een wild zwyn gezien. Ik was in de gelegenheid, het beest 
gedurende eenige minuten van vry dichtby te kunnen 
waarnemen, zoodat ik u voor de juistheid van deze mede-
deeling in kan staan. Hy stond op den rand van dicht 
dennenkreupelhout, en liep een zandweg over juist naar 
my toe; toen hy my zag, ging hy denzelfden weg terug; 
het was 2 uur 's middags. De streek is daar ryk aan dicht 
dennenhout, een zeer geschikte schuilplaats aanbiedend. 
Vorige jaren hoorde ik meermalen by geruchte, dat zich 
onder Diepenveen wel eens wilde zwynen ophielden. In de 
winter '90—'91 werd er op het Joppe te Gorsel één ge
schoten. Zeker heeft de strenge winter hen hier gebracht 
uit Duitschland. 

Deventer. C. J. ENKLAAR. 

Alopecurus (Vossestaart). 
Ondergeteekende verzoekt beleefd toezending (niet franco) 

van planten uit het geslacht Alopecurus met opgave van 
vindplaats, hetzy versch, hetzy in gedroogden toestand, 
zooveel mogeiyk met de onderaardsche deelen. Indien het 
mogeiyk is, zyn buitenlandsche exemplaren ook zeer welkom. 

Voor hen, die niet met dit grassengeslacht bekend zyn, 
voeg ik er het volgende by. De grassen van dit geslacht 
hebben een rolronde aarpluim van ± Va cM. lange aartjes. 
Ieder aartje is éénbloemig en bestaat uit 2 aan den voet 
vergroeide kelkkaQes en verder is de eenige bloem (3 meel
draden en een stamper) omgeven door een evengroot kafje 
(kroonkafje), dat een naald in of onder het midden van 
den rug draagt. Vooruit bedank ik hen, die mü aan 
exemplaren helpen. 

ANDRÉ C. J. VAN GOOR. 

Vyzelstraat 61, Amsterdam. 

Orixa Japonica. 

Dezer dagen vond ik in een stadstuin een mannelijk 
exemplaar van de weinig bekende struik Orlxa japonica 
(Thunb). Wie kan my een vrouwelijk exemplaar bezorgen? 
Zy bloeien in Mei. 

Haarhin. LEONARD A. SFRINOER. 
Tuin-architect. 

Vertakte Orchis Moris. 
Van den heer De Moor te Amsterdam ontvingen wy een 

merkwaardig exemplaar van Orchis Morio. De bloeistengel 
vertakt zich in drieën en elk deel nog eens, zoodat de 
bloeiwyze een zeer vreemden indrukt De stengel heeft drie 
knollen, doch or is geen bandvorming te bespeuren, de 
stengel is alleen wat dikker dan gewoonlijk.' 

f m a.4.Kt 

dele Doovenetel. 
Daar ik niet weet, of deze vindplaats u reeds bekend is, 

meld ik u dat Galeobdolon lutêum Huds (Gele doovenetel) 
door my aan de Hamersfeldschen weg by Amersfoort 
gevonden is in vry groot aantal op den 12den Mei. 

C. f. Q. C. BALFOUR VAN BURLEIOH. 

Bandvorming by Paardebloemen. 
Op de wallen van Naarden vond ik een vergroeide paarde

bloem, die my curieus genoeg voorkwam, om er een schetsje 
van te maken, dat ik u hierbij toezend. Toen de bloem zich 

Paardebloem met bandvorming. 

gesloten had, kon ik er duidelyk drie knopvormen in onder
scheiden, zoodat dit exemplaar een drieling moet zyn. De 
steel is breed en plat. H. N. DE FBEMKBY. 

Ie Luitenant der Artillerie. 

In de jongste aflevering van Be Levende Natuur vond ik 
eene afbeelding van een Ficaria ranunculoides met twee 
volkomen bloomen op één stengel. Ofschoon ik vroeger 
een dergelyke afwyking niet had waargenomen, wilde het 
toeval, dat ik hedenmiddag (8 Mei) hetzelfde feit constateerde 
by een Taraxacum officinale, ja zelfs vond ik verscheidene 
exemplaren op een betrekkeiyk kleine oppervlakte, waarvan 
één zelfs eene vergroeiing van drie bloemen vertoonde. 
Myn vraag is nu, of dit by de gemelde plant veel voor
komt, of dat ik hier voor eene zeldzaamheid s ta? 

J. L. BULT, 
Onderwyzer te Oudehorne. 

Er is dit jaar weer zeer veel bandvorming by paarde
bloemen op te merken. T. 

Hoe diep gaat oen pad? 
Myn tuinman was bezig in het najaar opgepotte Mar-

guerieten te verplanten; in een dezer kleine potten vond 
hy onder op den bodem een volwassen pad. Wy mogen 
gerust aannemen dat deze in het najaar er niet ingestopt 
is. De wortels waren boven het dier normaal ontwikkeld 
en vulden het potje, zooals het behoort. Hy moet dus zich 
spoedig na het oppotten zich daarin gewerkt hebben. 

Een andere pad werd by het verplaatsen eener zware 
Acacia (pseudo) ongeveer een meter diep in den grond 
gevonden; zelf was ik er niet by, dus kan de diepte wel 
overdreven zyn, maar 75 c.M. was het zeker, daar het gat 
ruim die diepte heeft gehad. 

Bussum. J , P O M P . 

tierraagd : 
één gladde slang; één ringslang (groote exemplaren); twee 
liazelwormen; 2 hagedissen en 2 kleine schildpadden. 

L. DE VRIES, 
Oldenbarneveldtstraat 93, Amsterdam. 

Aangeboden: 
Eenige prachtige manneiyke en eierdragende vrouwelijke 

exemplaren van Lacerta agilis, duinhagedis; in ruil tegen 
kleine exemplaren van: muurhagedis, landsalamander (S. 
maculosa) vuurpad, knortookpad, groene pad, hazelworm, 
ringslang, gladde slang en heikikker (R. arvalis). 

Monster b/d Haag. Dr. J. A. VAN DEN BRINK. 


