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Eeno mooie raugst eu iets over liag-odisson. 

Eenige dagen geleden, 't was warm, ging ik weer eens 
naar mijn hagedissen plekje. Hagedissen, zullen vele lezers 
zeggen, zijn overal in de duinen. Ja, dat is waar, maar toch 
zijn er enkele plaatsen, waar ze niet zoo sporadisch, maar 
bij geheele troepen huizen. Mün bijzonder plekje is aan 
't water. Dat is het vreemdste van 't geval, want men zegt 
dat hagedissen bang zün voor water. Dit is, geloof ik, niet 
waar. Het is eene duinhelling met jonge dennetjes begroeid, 
en die door de middag- en avondzon beschenen wordt. Onder 
aan die helling loopt een breede heldere sloot, die wemelt 
van kikkers en padjes. Toen ik nu aan 't vangen was, zag 
ik plotseling een prachtig groot wijfje voor mij uitrennen 
een struikje in, Veel had ik er niet van gezien, maar wel 
genoeg om op te merken, dat ik niet met een alledaagsch 
dier te doen had, want de zandkleur van 't vlugge reptiel 
was me zeer opgevallen. Ik trapte van boven in 't struikje, 
en jawel, mevrouw schoot er uit en bleef toen plotseling 
zitten kijken. Dit duurde geen minuut, want binnen eene 
minuut was ze eene gevangene en gedoemd om haar leven 
verder te slü'ten in 't gezelschap van eene massa andere 
gevangenen. 

Thuis gekomen, kon ik haar goed bekijken, en ze was de 
moeite waard bekeken te worden, 't Was een wijfje, wat 
dadelijk te zien was aan de eieren, die zo bij zich heeft, en 
doordat ze niet groen was (de zekeie kleur van de manne
tjes). Ze was van boven zandgrijs zonder één vlekje, egaaL 
van onderen hel geel. Kykt men haar langs den rug dan 
ziet men een prachtig rose weerschijn, en langs de zijden 
een lichtgroene, terwijl 't beest gewoon van boven bekeken 
effen grijs is en langs de zijden eveneens, 't Grijs is echter 
zoo licht, dat men het wit zou kunnen noemen. Ik heb 
maar 2 maal zoo'n soort wijfje gehad; ééns een effen groen 
mannetje, leder, die er belang in stelt kan dit voorbeeld 
van kleur afwijking zien. Ze eet verbazend van de wurmen, 
die ik haar geef. De andere heeren en dames eten ook 
best, dit doen ze meestal wel, als 't terraruim ruim is en 
prettig ingericht. De laatste 2 jaar, dat is nu ik dit plekje 
heb, heb ik geen last meer gehad van die ellendige para
sieten, die ik vroeger steeds had. Toen ving ik mijne 
hagedissen geregeld bij aardappelvelden, zoo langs de randen, 
nu nooit meer. Zou 't misschien er mee in verband staan. 
Zeker weet ik, dat ik ze er mee ving, en dat ze er niet 
thuis opkwamen. Ze hebben ze in de duinen dus al. Dezelfde 
vorm van parasiet heb ik ook gevonden in de huid van eene 
op spiritus staande Indische slang, veel grooter maar 
precies eender. Hier zijn ze over 't heele lichaam, bij de 
hagedissen echter achter de pootjes en in degohoor-openingen. 
Ook bij Zuid-Europeesche landschildpadden zijn ze in massa's 
aanwezig (niet bij deGrioksche en bü do waterschildpadjes.) 
Nooit heb ik ze bü do kleine-, muur-, en smaragdhagedis 
gezien. Van middag hebben de hagedissen gezelschap 
gekregen van een Arnhemsche hazelworm, een mooi lang 
wijfje. Ze is echter niet in den smaak gevallen, want ze 
werd eerst voor wurm aangezien, en een der hagedissen 
wilde haar dan ook voor middagmaal gebruiken. Ze kroop 
echter spoedig in een gang, en ik heb haar nog niet 
weergezien. En nu tot besluit nog even nog eene waar
schuwing aan de terrarinm liefhebbers, n.1. deze, dat in de 
Korte Molenstraat alhier A, B. Sciaroni weer allerlei be
woners voor terraria, groot en klein, te zijn. Vraagt maar 
eerst eene prijscourant, dan zullen de liefhebbers zien, dat 
Mj bar goedkoop is. Na hartelijken dank voor de plaats
ruimte, leg ik de pen neer, en raad ik allen teTrarinnihouders, 
om steeds van kleine bijzonderheden bij hunne lievelingen 
opgemerkt, aan de L. N, kennis te geven, opdat ook andere 
jonge beginners er aan denken, en men zoodoende meer 
te weten komt van de interessante kruipende bewoners 
van ons landje. 

M. v. SANTEN. 

Authocyaaii. 

In de Mei-aflevering is onder het opschrift „De Pinkster-
bloem" een vraag gedaan omtrent het verband tusschen 
cyaan, anthocyaan en looizure glycosiden. Daaromtrent kan 
ik het volgende mededeelen. 

De naam anthocyaan wü'st niet op een verband met de 
stof cyaan, doch wil alleen zeggen: het bloemenblauw, 
afgeleid van de Grioksche woorden: anthos = bloem en 
cyanos = blauwgroen. Anthocyaan is bij zure reactie rood, 

bij alkalische blauw, blauwgroen of groen. De samenstelling 
er van is, voorzoover ik weet, nog onbekend. 

Looizure glycosiden zijn verbindingen van glycose (drui-
vensuiker, niet vruchtensuiker) met een looistof. De looi
stoffen, en eveneens de looizure glycosiden, zü'n talrijk en 
zeer verschillend in samenstelling, zoodat een algemeeue 
formule daarvoor onmogelijk te geven is. In geen geval 
echter is er verband tusschen looistoffen en cyaan, doch 
waarschijnlijk wel tusschen looistoffen en anthocyaan, maar 
hoedanig dit verband is, heeft men tot nog toe niet nauw
keurig kunnen bepalen. 

In hoever de proeven van Overton met bladen van 
Kikkerbeet in deze zaak eenig licht ontsteken, kan ik niet 
beoordeelen, zouder daaromtrent meer uitvoerige mede
deelingen gelezen te hebben. 

G. J . S T E A C K E , 

Sproonnenz wennen. 
Ik weet niet, of het wel de moeite waard is, maar ik 

wou u, naar aanleiding van „de zwerm spreeuwen" in afl. 
12 van De Levende Natuur, toch even zeggen, dat het nu 
al het 2de jaar is, dat 's winters (zoowat van 15 Jan. tot 
in Maart) eiken dag om ö uur duizenden spreeuwen in de 
populieren langs de Timorstraat (achter ons huis) neder-
strijken. Het is dan een vreeslijk leven. Telkens vliegen 
er kleine troepjes weg, waar zich dan weer eens een ander 
troepje bij aansluit. Als het donker wordt, vliegen eensklaps 
allen op. Zij gaan dan als een wolk door de lucht en gaan 
den kant van Zorgvliet op, waar zü overnachten. 

Als zü in de boomen zitten, is 't net of de boomen 
bebladerd zijn, zoo vol zit het dan. 

Den Haag. P E I E D T BEUCKEE ANDEEA:, 

Uw spreeuwenzwerm heeft een andere beteekenis dan 
die, waarover Steenhuizen schreef. Dat toch waren jonge 
spreeuwen, terwijl de uwe trekvogels zün, pas terugge
keerd, of troepen die gezellig zijn overgebleven en die nu 
nog tot den broedtijd büeenblüven. Zoo'n gezellig spreeuwen-
schemerunrtje is een bekend voorjaarsverschünsel. 

T. 

Wortelloos kroos. 
Naar aanleiding van Uwe verzoek, gedaan , ln Sloot en 

Plas" omtrent het kroos, ter grootte van een speldeknop, 
zonder worteltjes, meen ik u te moeten mededeelen, dat 
ik vermoedelijk dit kroos in groote hoeveelheid gevonden 
heb bü de Hoornbrug, tusschen Delft en den Haag. Hierbü 
zend ik u een paar individuen. Gaarne zou ik door middel 
van „de Levende Natuur" vernemen of ik werkelük Lemna 
arrhiza Linn. gevonden heb. 

n m T H . J. J, KEEUNEN. 
Delft- Pol Stud. 
Het was L. arrhiza, E. 

Doorgegroeide roos. 
Een rozentakje heeft zich verlengd door een roos heen, 

Komt dit meer voor! 
Udenhout. A. J. C. 
In dit jaar zeer veel, wü hebben ze bij tientallen ontvangen. 

H. 

Kruis Gentiaan. 

Vandaag heb ik bü de Wassenaarsche-slag de Kruis-
Gentiaan in groeten getale aangetroffen in de duinen. Is 
deze plant dan wel zoo zeldzaam. 

W. A. VAN DEN WALL BAKE. 

U heeft tot nog slechts éen vindplaats genoemd en wel 
de van ouds bekende, de plant is werkelijk zeer zeer zeldzaam. 

Een vraag. 
Op blz. 146 „Levende Natuur" in het Juli-Aug. nummer, 

komt onder het opschrift „de koekoek" een kort artikel 
voor van C. Stolk; bü het lezen daarvan deed zich de vraag 
aan mijn vrouw voor: hoe kon de oiide koekoek het ei in 
het nest leggen als de jonge koekoek niet door het gat in 
het mandje kon. 

Laren N. H. D. DE CLEECQ. 


