
VRAGEN 

BLOEMEN AAN DEN WATERKANT. 
Onlangs zond de phütografe Mej. Marie Bijl te 

Steenwijk mij eenige foto's van planten uit de 
omgeving van haar woonplaats. Een er van leek 
mij zoo mooi van groepeering, en was tegelijk zoo 
scherp, dat ik Mej. Bijl verzocht het negatief tijdelijk 
af te staan voor een reproductie in D. L. JV, 

Daar de ruitjes op een zinco evenwel afbreuk 
doen aan de scherpte, en de tint van drukinkt 
voor een foto niet altijd voordeelig is, heeft de 
uitgever er in toegestemd een vergrooting van een 
der heliogravuren te geven. Deze kan niet in den 
tekst gedrukt worden, maar de groote kosten worden 
rijkelijk vergoed door de veel getrouwere afbeelding 
van de foto, al is er hier en daar wel iets verloren 
bij het vergrooten en reproduceeren, veel is het niet. 

Nog zijn bijna alle blaadjes en bloempjes te 
determineeren. Heel mooi is vooral de groep zwane
bloemen en pijlkruid in den linker hoek, met een 
achtergrond van bladeren en wilgenroosjes. 

In 't midden en aan de waterkant liggen overal 
de groote keisteenen verspreid waaraan Steenwijk 
zijn naam dankt en die eens deel hebben uitgemaakt 
van de Scandinavische granietrotsen; in den ijstijd 
zijn ze met de gletschers uit het Noorden naar 
ons land gevoerd en bij het smelten van het 
landijs hier achtergelaten. 

In 't midden staan de lisschen al in vrucht en 
de moerasspiraeas er achter hebben ten deele afgedaan. 
Vlak aan 't water rechts staat de waterweegbree 
met zijn kleine lila bloempjes. De rest moeten de 
plantenkenners maar eens zelf determineeren. 

Konden wij zoo iets mooi's maar in kleur 
fotografeeren! E. HEIMANS. 

Vragen en Korte Mededeelingen. 

Zie voor V a c a i i t i e - a d r e s , blz. 81. 
Muggen in liet boscli. 

Van verschillende kanten komt een klacht lot ons met 
bede om hulp. Ontzettend was met de Pinksterdagen in 
sommige bosschen de massa steekmuggen; de ringmug 
(culex annulatus) en de gewone steekmug (culex pipiens), 
maar in mindere mate, bleken het te zijn. Men zond ons 
een foto van een planten vriend, die er zoo van gelust had, 
dat handen en gezicht een en al roode pukkel waren ge
worden, „onherkenbaar" stond er onder. 

't Ie zonder eenigen twijfel in de laatste jaren erger dan 
Troeger, ook de vliegenplaag op de heide en in de duinen 
neemt toe, schijnt het. Ik ben verleden jaar meer dan 
eens de duinen bij Castricum uitgedreven door een aller
lastigst soort vliegen, waarvan de larven naar ik meen 
opgemerkt te hebben, in konünenmest leven, van 't jaar 
hoop ik 't nader te kunnen onderzoeken. 

Waaraan deze werkelijke of schijnbare vermeerdering 
dezer lastige insecten toe te schrijven is ? Misschien aan 
het verminderen van het aantal insectenotende vogels My 
althans komt ' t voor, dat waar weinig vrije vogels huizen, 
veel muggen en vliegen voorkomen. Mijn steekvliegen bij 
Castricum kwamen vlak by het dorp niet voor, waar veel 
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insectenetende vogels nestelden; zwaluwen en vliegen-
vangertjes ruimen er geducht in op; vooral deze twee 
hielden mijn buurt schoon, maar in de duinen zag men 
verleden jaar bitter weinig kleine vogeltjes; alleen mus-
schen, het nestjes uithalen is daar nog niet afgeschaft, 
maar dat kan de oorzaak alleen niet zyn. Eerder geloof ik 

• aan de sterke uitbreiding van het musschengeslacht een 
deel der schuld te moeten geven; die verjagen heel wat 
nuttige vogels. 

Een afdoend middel tegen het steken, weet ik niet. De 
huid van gezicht en handen insmeren met een onschade-
lyke sterk riekende stof helpc een poos tegen muggen 
soms heel goed. Hiertoe worden met afwisselend succes 
teerzeep, azyn. vaseline met eau de cologne e. d. gebruikt. 

Tegenwoordig zijn er ook „Insectenstiffen" in Roode 
Kruiswinkels te koop (10 et.) 

E. Hs. 

Eon eenTOudige Waterfllter. 
Wie in den zomer een vacantiereisje wil ondernemen en 

ergens te land komt waar slecht drinkwater is, kan dat 
laatste op de volgende wijze verbeteren. 

Men n e e m t . . . . Neen, laat ik u niet het enkele recept 
geven, maar vertellen, wat mijn eigen wedervaren was. 

Ik was (met mijn familie n.1.) een zomer naar een dorpje 
gegaan. By onze aankomst merkten we al (wat we natuurlijk 
verwacht haddon), dat er geen waterleiding, maar een pomp 

was. Een dag later bemerkten we, dat het met het water 
ook niet pluis was; want het was groen van de algen, en 
als men hard pompte, kwamen er groote slakken en meer 
zulke griezelige dieren uit. Zoo weinig mogelyk drinken 
dacht ik. „Maar zoo weinig mogelyk" was ook al te voel, 
want het water was gewoon ondrinkbaar en onbruikbaar 
voor iets anders. Aan een filter dacht niemand. Nu maalden 
we onze huisvrouw net zoo lang om een nieuwe pomp op 
eene andere plek te laten maken, tot deze besloot toe te 
geven. „Het was nog goed voor eene andere keer," dacht zy. 

Nu waren we vol hoop, dat het andere water beter zou 
zyn. Maar bij de eerste onderzoeking bleek, dat onze hoop 
ijdel was geweest. Maar niet alleen onze pomp was zoo 
slecht, want toen we een buurvrouw vroegen of we eens 
wat water van haar mochten hebben, bemerkten we, dat 
er daphnia's iwatervlooien) in ronddansten. Dat was dus nog 
erger dan ons water. De boer, die over ons woonde, was 
zeer geërgerd, toen we hem zeiden, dat het water in de 
buurt zoo slecht was, want hy zei: „het water is hier 
best, want de koeien lusten het ook." 

EN KORT 


