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Zoowel G r a y , D a r w i n , als Z a b e l hebben op dit 
dimorphismus gewezen. 

D1 p p e 1 heeft er by het samenstellen van zijn dendrologie 
niet op gelet; zijn determinatie en classificatie is dus onjuist. 

Spreker had medegebracht bloemen van: 
Forsythia viridissima (langstylig). 

I intermedia (kortstyiig). 
„ Sieboldü „ 

Daarna nam de heer Ten Napel het woord. Hij toonde 
den leden een kaart van wat de Haarlemmers gewoon zyn 
te noemen „Elswoud om". 

Op deze kaart waren aangegeven de vindplaatsen van 
vele planten, niet de overal voorkomende als paardebloem, 
madeliefje, pinksterbloem, e t c , evenmin die, welke met zz 
of zzz geteekend zy'n. 

Laatstgenoemde toch moeston naar sprekers oordeel 
volstrekt niet aan iedereen bekend worden uit vrees voor 
uitroeien. 

Het doel, dat spreker met deze kaart beoogde, was, het 
den leden, die niet veel tyd hebben om de natuur in te 
zwerven, te vergemakkelijken. Ook voor vreemdelingen was 
het z. 1. zeer gemakkeiyk een botanische kaart te kunnen 
verkrijgen. Dit zou een wandeling zeer veraangenamen 
en — wil iemand b.v. Aristolochia of Adoxa, hy stevent, 
met de kaart in de hand, recht op het doel af. 

Om zulke kaarten, waarvan spreker zich voorstelde van 
Haarlems omstreken er een 6-tal te vervaardigen, zoo vol
ledig mogelijk te maken, was srmenwerking der leden 
noodzakelijk. 

Dan zouden er, na eenige jaren, mogelijk wel stappen 
gedaan kunnen worden door de vereeniging - zoo luidde 
sprekers wensch — om zulke kaarten in den handel te 
brengen. 

Op de kaart was o. m. aangegeven de vindplaats van 
Eranthis hiémalis (Winteraconiet), Anemone ranunculoides, 
nemorosa en Pulsatilla, Petasites off. (Gr. Hoefblad) en 
Tussüago farfara (KI. Hoefbl.) Bryonia, Ajuga en Batrachium, 
Nymphaea alba. Chrysanthemum, Adoxa moschatellina, 
Scilla Sibirica, Corydalis, Orni thogalum. Primula, Caltha, enz. 

Staande de vergadering werd door de leden nog menige 
vindplaats opgegeven. 

Met Corydalis bovengenoemd wordt bedoeld Corydalis 
solida; spreker toonde eenige exemplaren van Corydalis 
cava, door hem uit Vollenhove ontvangen; ook liet hij zien 
Ornithogalum nutans (bij Beverwyk gevonden) ter verge
lijking met Orn. umbellatum. 

Met een woord van dank aan de sprekers en aan de 
aanwezigen sloot de voorzitter deze welgeslaagde eerste 
vergadering. 

J. STURING, Ie Secr. 

Verslag van de vorgadoriug van de Jfatunr-historische 
Vereeniging te Haarlem op Dinsdag 28 Mei 

in de „Vereeniging". 

Het kleine vergaderzaaltje was spoedig geheel gevuld, de 
voorzitter opende de vergadering en wijdde allereerst enkele 
woorden aan de nagedachtenis van den grooten Haarlem-
schen botanicus F. W. van Eeden, wiens naam steeds bij 
alle botanici in aandenken zal blyven. Onze vereeniging had 
dan ook gemeend den afgestorvene hulde te moeten brengen 
in de vorm van een krans, bestaande uit „het onkruid", dat 
hem zoo lief was. De voorzitter brengt den heer Sturing dank 
voor zyne bemoeiingen in dezen. Een paar foto's doen de 
rondte onder de leden. 

Naar aanleiding van een aanvrage uit Rochefort sur Mer 
verzoekt de heer Calkoen om spergularia-soorten, bloeiend 
en in vrucht. 

De heer Borneman had ter vergadering mede genomen 
het Maandschrift voor bijenteélt 

Nadat de voorzitter den leden nog op de vraagbus heeft 
gewezen, terwijl hy' zich tevens aanbevolen houdt voor te 
houden voordrachten en te geven bijdragen, wordt er be
sloten op Dinsdag 2 Juli een openlucht-vergadering te houden 
buiten Haarlem. 

Na lezing der notulen, ontvangt de hoer Leonard A. Springer 
het woord, die aan de hand van Heukel's schoolflora enkele 
geslachten van boomen bespreekt. Voor zoover betreft de 
Coniferen waren ter vergadering aanwezig tel van kegels 
en takjes. Na deze komen aan de beurt tal van geslachten: 
I'ferocarya, Salix, Ulmus, Quercus, Mahonia, Acer, Calycan-
thus, Colutea. enz. 

Uit een en ander blykt duidelyk, dat Heukel's schoolflora 

vooral wat de ingevoerde betreft, verre van geheel juist ls« 
Van sommige geslachten komen veel te weinig soorten 
voor, terwyl van andere soorten genoemd worden, die óf 
hoogst zelden, óf in 't geheel niet voorkomen. Spreker wil 
volstrekt Heukel's schoolflora niet veroordeelen, hy verkiest-i.it kU-^s 
die boven andere, juist omdat ze zooveel gekweekte planten 
bevat, alleen wyst hy op de groote moeilykheld in dezen 
en op het vele, dat er nog te verbeteren valt. Hij, die 
dagelijks met duizenden boomen en struiken in aanraking 
komt, die maar al te goed weet, op welke wyze op sommige 
kweekoryen met de namen wordt omgesprongen, moest 
zich tot de opgenoemde geslachten beperken, daar de ty'd 
verstreken was en ook anderen als 't ware hunkerden om 
een en ander te laten zien. 

De heer Backer vertoont een en ander uit Haarlems om
geving, waaronder vele zeldzame, o.a. Hyoscyamus niger enz. 

De heer Geevers heeft voor de liefhebbers eenige eieren 
van de zyderups mede gebracht, die gereeden aftrek vinden. 

De hoer Greshoff wyst op het verschil in uiterlijk van den 
kelk bij de $ en cT koekoeksbloem. Lychnis diurna. 

De hoeren Schouten en Ten Napel deelen verder een en 
ander mede over de onderlinge excursies, die vrij geregeld 
eiken Zondagmorgen door clubjes worden ondernomen. Van 
het gevondene wordt aan de vergadering veel getoond, 
waaronder we opmerken eene aardige bandvorming by de 
paardebloem. De heer Ten Napel deelt een on ander mede 
over de excursie naar de Ankeveensche plassen, waaraan 
door enkele Haarlemmers werd deelgenomen. Een der van
daar medegenomen Calla palustris groeit thans welig in 
een der vijvers van een buiten achter den Hout. 

Uit zijn rijk herbarium heeft de heer Leonard A. Springer 
nog een en ander mede genomen, wat wel bezienswaardig 
is. We noemen daarvan bladeren in allerlei vormen van 
onzen gewonen elk, vooral toch aan het eiken hakhout 
vinden we daarvan een verscheidenheid, die gerangschikt, 
zooals de heer S. dat vermag, het hart van menig natuur
onderzoeker doet popelen. Daarnaast worden takken met 
bladeren getooid van eon eik, die zich op de hoogste duin-
toppen onderscheidt door krachtigen, gedrongen groei, enz. 
die zich juist voor die gronden heeft aangepast, waarvan 
dan ook door de zorgen van den grooten architect massa's 
jonge planten ter duinbeplanting zyn gekweekt. Verder 
werden vertoont de bij de hybrleden van Mahonia's zoo 
vaak voorkomende overgangen van enkelvoudigen tot samen
gesteld geveerde bladeren z-ie VAz.Us 

Eindelijk nog een aardige door de beharing zilverkleurige 
zeer constante variëteit van Salix repens en bladeren van 
den gewonen gouden regen, die we by klaver klaver-4 -5, 
enz. zouden noemen. 

Door de zeer geanimeerde discussie, de vele vragen enz. 
was het een recht gezellige avond, waar veel geleerd en 
genoten werd. De voorzitter wees y in zyn sluitingswoord 
gan ook op, dat aldus voortgaande de Haarlemsche N.H.Y. 
in bloei zal moeten toenemen, eindelyk nog een woord van 
dank aan de sprekers, inzonderheid aan den heer Leonard 
A. Springer, die uit zijn schat van kennis ons zooveel heeft 
geleerd. 

De Iste secretaris 
J. STUEING. 

Verslag van de excursie van 2 Juli. ouder leiding van 
don heer Leonard A. Springer, door het 

Bloemendaalsteho Park. 

Het theoretische, op onze vorige vergadering gegeven, 
werd hier thans nader toegelicht. Een 26-tal leden on eenige 
introducé's, die zich trouwens ook al weer als loden opgaven 
(het aantal leden bedraagt thans 61), bevonden zich onder 
zijn gehoor, 't Was een aardig gezicht, dien groep over den 
weg te zien laveeren, nu naar deze dan naar gene struik 
of boom te zien turen, luisterende naar de verklaringen van 
onzen leider. Mogen de meesten ook al de finesses er niet 
van onthouden, bij allen werd het oog geopend voor het 
vele schoons, dat er te zien en op te merken valt by de 
sierlijke bloemheesters, die in den laatsten tyd zijn ingevoerd, 
of gewonnen. We laten met opzet de namen uit ons verslag 
weg, aan eene dorre opsomming met enkele kenmerken 
heeft men toch niet veel. Honderden vragen werden gedaan, 
en beantwoord. Dat ook daarenboven nog vele andere zaken 
ter sprake kwamen, spreekt van zelf. Zoo werden ons 
boomen getoond, die met hun' stam i 5 M. in het zand 
stonden, zoover was de grond opgehoogd, aanplantingen 
van varen ter verwildering werden getoond, enkele leden 
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drongen eiken al aardig donker te worden, ook de in de 
verte aangestoken lichten van Zandvoort herinnerden ons 
aan den tyd en slingerende langs de smalle boschpaden 
bewoog zich de lange stoet weer omlaag om een oogenblik 
te vergaderen in de open lucht by het hotel „Duin en Daal". 
De Vice-voorzitter was dan ook de tolk van alle aanwezigen 
toen hy in prachtig gekozen woorden den heer Leonard A. 
Springer dank zeide voor zyne moeitevolle, maar schoone 
taak, die hij had gehad, de Haarlemsche N. H. V. in een 
van zyn schoonste, geniale scheppingen rond te leiden. 

Per Electrische Tram was men in ommezien in de stad 
terug, en na elkaar een tot weerziens na de vacantie te 
hebben toegewenscht, begaf leder zich huiswaarts. 

De Ie secretaris, 
J. STURING 

:REENIGING TE GRONINGEN. 

vonden spinnon met eieren, soms te-eamen met poppen in 
hetzelfde opgerolde blad, anderen weer raapten exemplaren 
op van de Neushoorn kever; elders vond men de bolderik 
Agrostemma Oithago, enz. enz. De hooge duinweg krioelde 

f van massa's kleine kikvorschjes, die uit den vele M. lager 
gelegen vyver waren omhooggeklauterd; totdat, wy, hun 
voorbeeld volgend, ook gingen stygen tot op den top, langs 
den meuwen pas geopenden weg. Prachtig vergezicht, ver
koelende zeewind na een warmen dag, en langs den weg 
tal van planten, o. a. Solanan dulcumara die ons de vraag 
ontlokten, hoe het mogelyk is, dat deze hier groeiden, ja 
op het allerhoogste punt een Epilobium, die toch anders 
langs de slooten thuis behoort. Na nog een kleine les over de 
Ptmts-soorton en een paar Safe-soorten, die speciaal geschikt 
zijn voor duinbeplantingen, begon het onder de lage, ge-

Vergadering gehouden op Dinsdag, 7 Mei 1901. 
Op deze vergadering, welke geleid werd door den voor

zitter, den heer Dr. H. Burger, waren 19 leden en 4 intro-
ducees aanwezig. 

Op de tafels, waar de aanwezigen aanzaten, waren een 
collectie afbeeldingen van planten en eon groote verzameling 
vlinders tentoongesteld. 

De voorzitter deelde mede, dat de platen betrekking hadden 
op de planten, welke op de excursie van 28 April gevonden 
waren. 

Daarop vertoonden eenige van de leden een fasciatie van 
een guldenroede (Solidago), een klemdraai van een kaarde-
bol (Dipsacus) en een tulp waarvan de bovenste helft van 
een gewoon stengelblad in een rood bloemblad was over
gegaan. 

Hierop hield de heer R. de Boer een zeer belangwekkende 
voordracht over het verzamelen van vlinders, waarvan de 
korte Inhoud ongeveer als volgt was: *) 

Wil men vlinders bemachtigen, zoo kan men hierby op 
4 verschillende wyzen te werk gaan: 

1° kan men de vlinders zelf verzamelen; 
2° kan men poppen verzamelen; 
^ kan men rupsen verzamelen en deze opkweeken; en 
4° kan men eitjes verzamelen en deze opkweeken. 
De heer de Boer behandelde eerst het vangen van dag

vlinders door middel van een net en vangdoosjes, en zette 
daarop de methode van smeeren en vangen met licht uiteen, 
welke men toepast by het vangen van avond- en nacht
vlinders, en noemde ten laatste nog de methode van lokking, 
welke hierop neerkomt, dat men een wy'fje van de een of 
andere vlindersoort in een doosje op don grond plaatst. 
De mannetjes van dezalfde soort komen dan op het doosje 
aanvliegen. 

Het verzamelen van poppen komt natuurlyk hier op neer, 
dat men ze langs veld en wegen gaat zoeken en inzamelen. 

Het opkweeken van rupsen geschiedt in een z.g. rupsen-
kast. Dit is een houten kastje, welks wanden, bodem en 
zoldering uit houten ramen bestaan, waartusschen tule of 
yzergaas is gespannon. De bodem is tevens van latjes 
voorzien, waarop potjes en fleschjes met de voedingsplanten 
der rupsen geplaatst worden. 

Het opkweeken van eitjes vereischt nog al eenige zorg, 
doordat de jonge rupsjes zeer teer zijn. Komen de eitjes 
uit, zoo brengt men de rupsjes met behulp van een penseel 
op de voedingsplant. Het is echter zaak, de rupsjes zoo 
weinig mogelyk van de eene plant op do andere over te 
brengen. Men moet daarom trachten zyn voedingsplanten 
zoo lang mogelyk frisch te houden. 

Een zeer geschikt middel hiervoor is, dat men takjes van 
de voedingsplant in een lampeglas doet, en dit dan aan 
beide zyden met een stukje tule afsluit. Zyn de rupsen 
groot, zoo worden ze in de rupsenkast overgebracht. 

Hiermede eindigde de heer do Boer zijn voordracht en 
verkreeg de Heer H. Kooi het woord, die het conser-
veeren van vlinders behandelde: 

De heer Kooi ving aan met een uiteenzetting te geven hoe 

*) Daar vele jonge natuurvrienden die biykbaar geen 
vroegere jaargangen van ons tijdschrift of andere lectuur 
er over bezitten, ons herhaaldelijk om inlichtingen vragen, 
plaatsen wij do voordracht van de heeren De Boer en 
Kooi ook in' extenso. (RED.) 

men verschillende vlinders op de meest geschikte wyze 
kan dooden. 

Daarna behandelde spreker het opspelden en drogen van 
de vlinders, en gaf vervolgens een zeer uitvoerige beschry
ving van de inrichting der vlinderkastjes. Vooral raadde hy 
aan de kastjes met watten te beleggen, waardoor de vleugels 
gesteund worden, iets wat in de meeste verzamelingen niet 
wordt toegepast. 

Tenslotte gaf de heer Kooi nog een middel om vlinders 
te onttranen. Hy raadde hiervoor aan de geheele vlinder 
in benzine te bezetten, daar deze stof de eigenschap heeft 
vetten op te lossen. 

Hiermede besloot de heer Kool zyn voordracht, waarop 
de voorzitter, na nog eenige punten, welke sommige der 
leden gaarne beantwoord zagen, ter sprake gebracht te 
hebben, onder dankzegging aan de heeren Kool en de Boer, 
voor hun genomen moeite, de vergadering sloot. 

de Secretaris: 
G. MEIJER. 

Vergadering op 7 Mei 1901. 
Voordracht van de hoeren Kooi en De Boer. 
Onderwerp: Verzamelen van vlinders. 
De heer De Boer, welke het eerst het woord verkreeg, 

deelde mede, dat by het geven van oen toelichting by 
bovenvermeld onderwerp men twee zaken voorop moest 
stellen en wel: i. Hoe verkrijgt men vlinders, en 2. Hoe 
conserveert men ze. By het eerste gedeelte, zei spreker 
zelf, een toelichting te willen goven, terwyl de heer Kooi 
het tweede gedeelte voor zyn rekening wenschte te nemen. 

De heer De Boer deelde daarop mode, dat men by het 
verzamelen van vlinders op vier wyzen te werk kan gaan 
en wel: 

1. Het vangen van het volkomen Insect. 2. Het zoeken 
van poppon. 3. Het vangen en opkweeken van rupsen, en 
4. Het zoeken en opkweeken van eitjes. 

1. Vangen van het volkomen insect. Wenscht men dag
vlinders te vangen, zoo gaat men liefst op een zonnige 
dag uit, gewapend met een vlindernet, eenige vangdoosjes, 
insectenspelden, een doos met een turfplaat en een lleschje 
aether. Het vlindernet is het meest practisch als het ingericht 
is als volgt: Een ronde stalen hoepel, door middel van 
scharnieren opvouwbaar in vieren, mlddeliyn 2ScM. Hieiacan 
is bevestigd een net van zwarte tule, p. m. 10 c. de el, 
hetwelk een lengte heeft van 21/!1 a 3 X 28 cM. Het net 
moet eindigen in een stompe punt. Het net wordt met de 
beugel van den stok geschroefd. De lengte van den stok 
is van die van een gewonen wandelstok tot een halven 
meter. Vangdoosjes zyn ronde doosjes met glazen bodems. 
Is men op het vangterrein aangeland, ging spreker voort, 
zoo jaagt men niet dolzinnig achter de vlinders aan,, doch 
nadert zo behoedzaam, en tracht ze door een vlugge slag 
in het net te vangen. Zooveel mogelyk moet men togen 
de wind trachten in te slaan. Mislukt de slag, zoo loopt 
men niet achter de vlinder aan. doch biyft op dezelfde 
plaats staan, daar zeer vele vlinders de gewoonte hebben 
op de plaats, waar ze opgejaagd zyn, ook weer terug te 
keeren. Is men een geoefend vanger, zoo kan men ook op 
donkere dagen op de jacht gaan. Men zoekt de vlinders 
dan in hunne schuilhoeken op, van en in boomen, etc. 
Hierbij gebruikt men by" voorkeur zyn vangdoosjes, waar 


