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afsluitboom aan de rechterhand de laan ingaan en de eerst
volgende laan aan de rechterhand inslaan. Ongeveer een 
honderd meter verder aan de linkerzijde van den weg be
vindt zich de den. 

Amsterdam.. H. A. Kuyper. 

Kikvorsch en Hagedis. 

In mün terrarium had ik o.a. twee kikvorschen en een 
hagedis. De jongens op school brachten vliegen mee, welke 
gretig werden verorberd. Een der kikvorschen scheen niet 
dan met tegenzin te zien, dat ook de hagedis in den buit 
deelde. Na eenigen tüd op de loer te hebben gezeten, sprong 
hü eensklaps op de hagedis los. Deze wist evenwel te 
ontsnappen. Een tweeden keer kwam zü er minder gelukkig 
af. De kikvorsch hield zün vü'anden stevig vast met de 
voorpooten en slikte haar in. Toen ik trachtte de hagedis 
te verlossen, door èn kikvorsch èn hagedis van elkander 
to trekken, scheen de kikvorsch nog woedender te worden. 
Hü slikte en slikte tot eindelük nog slechts de staart te 
zien was. Met geen mogelükheid kon ik het dier vrü 
krügen, tot de kikvorsch, na ongeveer een kwartier half 
met den bek open te hebben gezeten, versuft scheen. Toen 
was hot evenwel te laat. Ik trok de hagedis, die waar
schünlük gestikt was, want wonden zag ik niet, er leven
loos uit. 

Scheveningen. A, GRAAF. 

Fasciatio van Inula inacrocoplmla. 
Bügaande foto, die meteen bewijst, dat hardgele bloemen 

wel degehjk zijn te fotografeeren, stelt een bandvorm voor 
van Inula macrocephala. Duidelük zün er 3 bloemhoofdjes 

tenminste wat de schüfbloemen betreft, het pruikje straal-
bloemen boven op zit er een beetje raar tusschen. 

Op Linnens was ook een fasciatie aan een wünstokindo 
kas, maar deze is spoorloos verdwenen, zeer verdacht. 

J. A. HONING. 

Een nieinve plant voor onze flora. 

Den 29en Juni vond ik op een pothoofdterrein bü Arnhem 
een mü onbekend plantje. Na determinatie bleek de plant 
te zün Oilia achillaeifolia Bent,, eene Polemoniacee uit 
Californië. Den 6en Juli vond ik weer een exemplaar, on 
heden, den 8en Juli nog een. Als ik er nu meer vind, laat 
ik ze staan, om het volgend jaar te zien, of zü zich ver 
menigvuldigd heeft. Ook vond ik verscheidene exemplaren 
van de voor onze flora niet meer nieuwe P/iaceiiatanaceW/bi/a 
Bent., eene Hydrophyllacee uit Californië. 

A. C. OUDEMANS. 

E N A T U U R 

Tropaeoluni speciosuui. 

Hierbü zend ik u een paar merkwaardige bloemen van 
Tropaeoluni speciosum, die ik ontdekte aan een van mün 
plantjes. Aan de 2 anderen, die ik tot mijn beschikking 
had, kon ik geen dergelyke vorming vinden. Ik ontving in 
de lente de wortels van de kweekerij Tottenham bij Deventer. 
die ze in „De Kampioen" geannonceerd had. De plant is 
overigens normaal, alleen deze 2 bloemen wüken af, door
dien meeldraden en stamper vergroeid zün tot kleine blaadjes. 
in een geval zelf tot een volwassen bloem met zeer langen 
stengel. 

Voor eenigen tüd las ik toevallig in „De Levende Natuur" 
van een dergelüke vergroeiing bü andere planten, maar ik 
weet met of het van eenig belang is, dat ze ook bü deze 
soort voortkomt. 

De uitgedroogde blaadjes op tamelijk langen stengel ztia 
de kroonbladeren geweest. 

C. M. BEAUJON. 

Deze merkwaardige bloemen van Tropaeoluni specio
sum vertoonden gedeeltelük een vergroening, gedeeltelük 
een doorgroeien. De abnormaliteit was heel sterk bü een 
der bloemen, waar uit de g r o e n e spoor een tweede 
gekleurde bloem met groene blaadjes stak inplaats van den 
stamper. JJ 

Mutilla onropaea. 

Ik vond Mutilla europaea, wüQe, in 't laatst van Juli, op 
het landgoed te Utrecht, terwül ze over de bovenzüde van 
oen bijenkorf heenliep. Een ongemakkelüke por, was ook 
mün deel, voor het te overhaast grüpen van het voor mü 
onbekende diertje. In hoeverre ze hier toevallig aanwezig 
was is niet uit te maken, maar eigenaardig is het toch, 
dat ze in de onmiddellüke nabüheid van de veronderstelde 
hospitalen werd aangetroffen. 

Helvarenbeek. SISSINQ. 

/war to iSperht in Nederland. 

Zondag 20 September is in de Watersteeg bü Zwolle een 
Zwarte Specht (Picus martins) door verschillende personen 
waargenomen. Het dier was in 't geheel niet schuw. 

Daar ik geloof dat dit een zeldzaamheid is, zal dit u 
misschien interesseeren. 

Zwolle, 30 Sept. '04. p. HENS. 

IngesiKMlen Kaniperfoelie. 
De heer Wiersma, onderwüzer alhier, bracht ons ver

scheidene keeren kamperfoeliebladeren zoo ingesneden, dat 
ze werkelük veel van eikeblad hadden en telkens werden 
die door hem gevonden aan planten die onder of tegen 
eikenboomen groeiden. 

Nu is het ingesneden blad van kamperfoelie op zich zelf 
geen zeldzaamheid, maar de vraag werd ons gedaan of met 
eenigen grond kon geloofd worden, dat er eenig verband 
bestaat tusschen eiken en 't sterke gelold zün van kamper
foelie die in zün schaduw groeit. 

Mogelijk is 't dunkt ons, dat de schaduw invloed heeft, 
maar of 't juist eikenschaduw moet wezen, valt sterk te 
betwüfelen. H . 

De heer K. Püper, te Hoogwoud, zond insgelüks abnor
male bloemen en wel van radüs. Ook hieraan gaf een 
vervorming van meeldraden tot groene bladeren het vreemde 
aanzien. 

Verder zün in de vacantie nog tal van rariteiten bezorgd, 
die helaas lang hebben moeten wachten voor ze bekeken 
werden en toen was er niet veel meer aan te zien. Ook 
zün er eenige adressen zoek geraakt. Wie iets gevraagd 
of gezonden heeft zonder antwoord te ontvangen per brief
kaart of in D. L. N. moet in 's hemelsnaam nog maar eens 
vragen. JJ 

Bespreking of aankondiging van ingekomen boeken in 
't volgend nummer. 
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