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hen, van wie men dat niet zou en niet mag verwachten, 
van wie men bescherming der natuur moet eischen. 

Duizenden bloemen worden reeds baldadig of speels 
afgerukt; laten toch de leden van de Natuurhist. Vereen. 
daartoe niet medewerken; juist de natuurhistorische studie 
moest oen spoorslag zyn, om te trachten samen te werken 
tot al wat kan strekken om de rijkdommen dor natuur 
te bewonderen! 

't Is om die reden, dat ik met zooveel instemming las 
het bovenbedoelde artikel, dat alle waardeering en opvolging 
waard is. 

Laten de leden van de Natuurhistorische Vereeniging 
voorgaan met liefde en eerbied te toonen voor de natuur, 
en, waar noodig en mogelijk, het verminken tegen te gaan. 
Zij zelven zullen daarvan de boste vruchten plukken. 

Haarlem, 23 Aug. '02. C. L. F. SARLET. 

Menistenznsjes. 
De naam Menistenzusjes wordt gegeven aan Saxifraga 

umbrosa volgens den Plantenatlas van Dr. Calkoen en 
volgens eene lyst van de planten uit den hortus te Middelburg, 
waar verscheidene namen worden genoemd. Hoe langer hoe 
liever (deze naam is aan velen bekend), menistenzusjes, 
porceleintjes, schildersverdriet (naar de talryke, fraaie, witte 
roodgestippelde, kleine bloemen) en speculatie. 

Te oordeelen naar de personen, die den bewusten naam 
kenden, zou ik zeggen, dat deze in Groningen in gebruik is. 

K. A. H. B. 

Een Spreeuweuwolk. 

Zondagavond 8 Juli, omstreeks 9 uur 45, in den sneltrein 
Bussum passeerende, werd ik een langgerekte wolk 
gewaar, die mü eerst toescheen rook te zyn; ik kon echter 
nergens ontdekken, waar die wolk zyn oorsprong had, 
daar hy vry over het veld zweefde, ter hoogte van circa 
4 a 6 meter. 

Rook verspreidt zich gewooniyk spoedig; deze wolk 
echter verdikte zich aan het einde en splitste zich in twee 
zelfstandige deelen, die geiyk in omvang bleven. Daar het 
helder weder was, kon ik dit duidelyk waarnemen. Op my 
maakte het volstrekt niet den indruk van rook, eerder van 
een ontzettend groot aantal kleine insecten, die in massa 
trekkende waren. Kunnen het een soort muggen zyn 
geweest, waarvan de larven in een of ander water (Naarder-
meer?) geiyktydig tot volkomen insect ontwikkeld zyn? 

Misschien, dat u my wel in het volgend nummer der 
Toevende Natuur opheldering dienaangaande geven wilt. 

ïieist. 

Stellig waren het spreeuwen. 

J. B. 

Te korte tong. 

Een oude ymker verzekerde my dat de honingby nooit 
honing zoog op do bloemen van de gekweekte klaver, zoo
als hy ze noemde, ik geloof dat hy de incarnaat klaver 
meent, hoewel de roode hier ook wel gekweekt wordt, en 
ook niet op die van do meidoorn. In hoeverre is dat juist 
en zyn daarvan redenen bekend? Ongelukkig zyn beide 
uitgeblooid. Beide hebben toch overvloedig honing en de 
meidoorn daarby nog geur, en wilde soorten bezoeken ze 
wel, en druk. 

Nijmegen. E. KEMPÈES. 

De tong van de honingby is te kort om den honing in 
Roode Klaverbloemen te hereiken (in de Witte Klaver wel). 
Er wordt daarom gepoogd een byenras met langen tong te 
kweeken. Van het my'den van meidoorn heb ik nooit gehoord. 

Wy zullen er in 't volgend jaar op letten. 
H. 

Borlepscho Yloermnitmesteii. 

Toen in 't voorjaar alhier in oen tuin by de vele Berlepsche 
vogelnesten eenige werden by geplaatst bleek er een met 
hommels of ander soort byen bewoond te zy'n, die natuuriyk 
verjaagd werden: na eenigen tyd keek de tuinman eens of 

die bijen weg gebleven waren en ontdekte toen, dat het 
nest in beslag was genomen door vleermuizen van een my' 
onbekend soort n. 1. de grootoor-vleermuizen en wel elf 
stuks in een nest; dat ze in deze streek voorkwamen was 
mij geheel onbekend eif Vernam ik gaarne door uw blad 
of zulks een zeldzaamheid is. Bij nauwkeurige beschouwing 
vooral der ooren die als hoorns van eene steenbok gekruld 
kunnen worden en waarin een extra scherm is, maakt het 
dier een wonderlyken indruk, vooral het kleine hoofd en 
oogen vergeleken by de ooren en de vlucht; deze laatste 
is echter niet zoo groot als die van vleermuizen zooals die 
des avonds hier rond vliegen in de schemering. 

Slikkerveer. A. P. 

D. J. v. R. te Rotterdam. De mosbal is do gal veroorzaakt 
door de rozengalwesp, Rhodites rosae. 

J. S. te Helder. Die witte korreltjes zyn mierenpoppen. 
T. 

S. te V. Zeeschuim, het bekende langwerpige schelp
achtige voorwerp, dat in menigte aan het Noordzeestrand 
wordt gevonden, is de inwendige schaal van de Inktvisch. 
De fijne poreuze kalkachtige stof is gemakkeiyk te snijden 
en te fatsoeneeren. Gevangen vogels krijgen stukken zee
schuim om er hun snavels aan te wetten. Zy pikken er ook 
brokjes af, om hun spysvertering te bevorderen. 

Het is niet noodig, nestkastjes na den broeityd schoon te 
maken. Dat doen de vogels zelf wel, als ze heengaan of 
terugkomen. Alleen wanneer ze standvastig weigeren een 
zeker kastje te betrekken, dan is dat een bewys, dat er 
iets niet in orde is. Onderzoek dan het kastje, wellicht 
zit het dan met ongedierte. T. 

B. te A. Uw Asperge vertoont een verschynsel, datwy in 
ons blad, al vaak, ook al voor andere plant en vermeld hebben 
nl. bandvorming of fasciatie. Ik heb het in Aspergebedden 
zeer vaak gezien, maar ik moet u toegeven, dat de uwe 
een ware reus mag heeten. Let ook eens op elzen, esschen, 
wilgen, lelies, madeliefjes, paardebloemen, distels, streep-
zaad, stokroos en bieten. De oorzaak en beteekenis van 
fasciatie is zooals zoovele andere zaken nog niet voldoende 
bekend. T. 

P. J. L. te N. Klimopbladeren zyn zeer uiteenloopend 
van vorm, vooral die aan de bloeitakken wyken zeer sterk 
af. Let eens op of in 't algemeen dichte, oude planten 
niet in den regel stompe, en jonge yio takken meestal spitse 
bladeren hebben. Verlichting en achtergrond werken hierbij 
stellig mee. T. 

J. v. E. te B. Do tor was werkelyk Prionus coriarius. H. 

A. L. W. te R. Dat aardige paddestoeltje is een Koraal-
zwam. H. 

H. D. R., Valkenswaard. Potentilla inclinata. 

G. A. van P., Naaldwijk. Glaucium corniculatum is in de 
laatste jaren verscheidene malen gevonden. T, 

W. J. K., den Haag. Uw plant is Polygonum oriëntale. 

L. M. te Arnhem. Uw plantje is een zeldzame soort van 
Wolfsklauw Lycopodium complanatum en wel de nóg zeld
zamer vorm, 'die zyn takken in den vorm van een kegel-
op-zyn-punt uitspreidt. {L. complanatum, vorm a. anceps. 

H. 

J. M. te Zwolle. Over 't prepareeren van rupsen is ons 
een opstel beloofd, door iemand die 't dikwyis doet en 't goed 
kan. De door u genoemde afwykingen komen aan zeer vele 
bloemen voor. H. 

Door allerlei tegenspoeden komt deze aflevering ruim een 
week later dan gowooniyk. R E D . 


