N O G EENS M E R K W A A R D I G E BOOMEN.
zeer onregelmatige beker of kraag, die men in
verschen staat bij deze soorten aantreft.
Bij versche exemplaren, zeg ik, omdat door ouderdom
of bij verdroging die beker wel eens geheel afbrokkelt.
De vorm van het binnenste hulsel van Geaster
triplex is min of meer kogelrond, de kleur is bruingeelachtig of bruingrijsachtig. In plaats van meerdere
mondjes, vindt men slechts een enkele kegelvormige,
fraai vlokkig gewimperde opening en het rust
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zonder steel onmiddellijk op het buitenste omhulsel.
In onze duinen in bosschen groeien nog andere
Geastersoorten, vindt gij die, dan zult gij er nu wel
in slagen, die zelf te determineeren.
Van G. coliformis en triplex heb ik nog enkele
exemplaren in mijn bezit, zoolang die voorraad
strekt wil ik met genoegen, wie er mij in Be Levende
Natuur om vraagt, een exemplaartje toezenden.
Brussel.
CAROLINE E. DESTRÉE.

Nog eens merkwaardige boomen.
In aflevering 8 van De Levende Natuur behandelt
de heer F. de Graaff verscheidene vergroeiingen van
boomen. Een der merkwaardigste gevallen door
hem vermeld is wel de vergroeiing van grove dennen.
Een soortgelijk geval heb ik waargenomen bij twee
groene beuken, die onderaan met elkaar zijn verbonden. Een eindje verder naar boven zijn ze weer
vergroeid, maar hooger op komen ze niet weer bij
elkander. Over de verbinding is midden in een
soort van barst; misschien zijn hier wel takken

den rechter boom komt, maar deze houdt een klein
eindje voor den anderen boom op. Deze laatste heeft
ook een zeer vreemd gevormden stam; ze splitst
zich namelijk in tweeën. De eene helft gaat rechtdoor, terwijl de andere met een boog naar boven
gaat en zich iets hooger weer met de eerste vereenigt. Later splitst ze zich nog eens in drieön. De

Vergroeide Beuken.
Vergroeide Dennen.

van beide boomen tegen elkaar gegroeid en door
verloop van tijd één geworden, maar dit is moeilijk
met zekerheid te zeggen. De beuken zijn ongeveer
van dezelfde dikte, zoodat we mogen aannemen,
dat ze even oud zullen zijn. Onder aan de boom
linksch zit een grotte knobbel, waarover een wortel
gaat. Hoe dit hier in elkaar zat kon ik, jammergenoeg, niet goed nagaan, daar men er dennetakken
overheen gelegd had.
De boomen staan achter een schuur bij het landgoed #het Wooldrik*, aan den Gronauschen Weg te
Lonneker, bij Enschedé. Ook heb ik bij twee grove
Dennen een zeer merkwaardige vergroeiing opgemerkt. De beide boomen hebben twee wortels, die
hen verbinden, terwijl er nog een derde wortel uit

boomen zien er niets florissant uit, maar dat zal
wel komen, omdat de wortels geheel bloot liggen;
het zand er omheen is langzamerhand geheel verdwenen. Een eindje verder stonden meer dennen,
alle langs de kant van een sloot; een paar van
deze laatste waren ook wel vergroeid, maar toch
geen een zoo mooi als de bewuste.
Het kan zijn, dat het bij dennen meer voorkomt,
meer daar de wortels meestal onder den grond zitten,
merkt men het maar zelden op.
Misschien behooren de boomen weldra tot het verleden, men is er in de buurt namelijk bezig met
het bouwen van den spoorweg Enschedé-Ahaus.
Het zou erg jammer zijn als deze vreemde dennen
omgehakt werden.
Enschedé.
M. J. BLTJDENSTEIN.

