
40 D E L E V E N D E N A T U U R . 

Onder Pinns had moeten opgenomen zijn de P. Laricio 
austriaca, in 't kort 1'. austriaca — Oostenrijksche of zwarte 
den, die door de enorme aanplant burger is geworden, ook 
reeds in lal van streken als oude exemplaren voorkomt. 

Hoogsl inconsequent is men geweest om voor sommige 
planten, de latijnsche te behouden: Orchis, Zannichella, 
Stunnia, I iuppia,Mont.ia, Lathy rus, llernnninm,Gillia, Ga ndiiiin 
Ambrozia. 

Haarleiu. LEONARD A. SPUING ER. 

Ik ben de Redactie dankbaar, dal zij mij in slaat stelt, 
dadelijk mijne opmerkingen toe te voegen ann bel artikel 
van den heer L. Springer. Ik zal daarbij op haar verzoek 
zoo kort mogelijk zijn. 

De beer Springer heeft verschillende bezwaren tegen het 
werk der Commissie. In het algemeen kan men daarvan 
zeggen, dat zij de bewijzen zijn, hoe moeilijk het, is, eene 
keuze te doen uit, de plantennamen en hoe eenheid van 
inzichten, die, zooals de heer S. terecht opmerkt, ook bij de 
wetenschappelijke namenelaluur ontbreekt, op dit gebied 
wol niet te biereiken is. De Commissie heeft geen moeite 
gespaard en elk geval is zorgvuldig overwogen, m a a r . . . . 
Vielen gefallen ist schlimm. 

1°. meent bij, dat de overige volksnamen, nu vaste namen 
voor algemeeen Nederlandsch gebruik gekozen zijn, behooren 
te verdwijnen. Ik kan dit niet met hem eens zijn, evenmin 
als de dialecten verdwenen zijn, doordat op school de Neder
landsche Uuil wordt geleerd en gesproken. Hij, die zelf zon 
goed weet, tol welke verwarringen al de wetenschappelijke 
synoniemen aanleiding geven, zon, dunkt mij, meer nog dan 
anderen, er voor moeten zijn, dal als In geschriften Neder
landsche namen gebruikt worden, het steeds dezelfde zullen 
zijn voor bepaalde planten. 

'i*'. ïs hij hel niel eens met de keuze der Commissie hij 
verschillende namen. Natuurlijk is de Commissie niet onfeil
baar geweest en zal dan ook g.nirne zijne opmerkingen, 
zoowel als die van anderen, zorgvuldig overwegen, alsover 
eenigen tijd een verbeterlijsije wordt uitgegeven. Datechter 
de Commissie niet maar willekeurig is geweest hij hare 
keuze kan juist blijken uil den naam „klein sorbenkruid" 
voor Poterium Sanguisorba en niet pimpernel. Er is n.l. 
een hiheemsch l'mbellelereu-geslaehl Pimpinella, dat minstens 
gelijk recht heeft op dien ouden naam „pimpernel" of wal 
hetzelfde is „bevervel". De pimpernelwortel der apotheek 
en drogisterij (Had. Pimpinellae) komt dan ook niet van 
Poterium, maar van Pimpinella. Was er dus niet alle reden, 
om, ten spijt der groenlevrouwen, ilion verwarring slich-
tenden naam voor het soberkruid te ontgaan? 

3°. vindt hij de keuze van de planten, waarvoor Neder
landsche namen zijn aangegeven, niel steeds goed. De 
Commissie heeft haar pad echter scherp afgebakend en 
heel'l alleen wüdgroeieude planten en verwilderd gevondtlen 
planten benoemd. Alleen zijn tusschen accolades eenige 
sierplanten met name aangeduid, b, v. de plataan. Feitelijk 
komt dus de zaak daarop neer, dal de heer S. meent, dat 
niet genoeg planten tusschen accolades zijn opgenomen. 
Daarover kan verschil van meening bestaan, maar eens kan 
men het daarover nooit worden, tenzij alle sierplanten en 
^ekweekle gewassen werden opgenomen. 

40. Keurt hij op een paar punten de gebruikte weten-
sehappelije UMinenelntuur af (Prunus Cerasus, Abies alba). 
Mij dunkl, dat deze kwesties niel voor de meeste lezers 
van I). L. A. van voldoende belang zijn en heler elders 
behandeld worden. Alleen wil ik er op wijzen, dal ook onze 
Commissie zich in dit opzicht kan beroepen op autoriteiten 
cfer botanische systematiek, 

II. HEUKELS, 
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voor Nederlandsche Plantennamen. 
Gaarne geefl de Redactie ook andere bevoegde |)eoor-

deelaars gelegenheid voor hun opmerkingen; 'i kan niel 
anders of de eritiek komt het moeilijke en nuttige werk 
van de Commissie ten goede. RKD. 

Vragen en Korte Mededeelingen. 
Rotterdamsche Natuurhistorische Club. 

V e r g a d e r i n g 2 9 J a n. 19 0 7 i n d e D i o r g a a r d e. 
De voorzitter, de beer Haverhorsl, opent de vergadering, 

waarna de lieer Dr. Rüt. t i k o f e r vertoont een proMcn-oiw, 
Proteus anguinus, die sedert begin September in een der 
miliaria der Diergaarde geleefd heeft, en thans op l'onnol 
bewaard wordt. Na eenige woorden over de Staart-Hatra-
chiërs in het algemeen vertelt hij, dat de grollen-olm inde 
wateren der onderaardsebe grollen en holen van de berg-
streken ten O. van de Adrialische Zee, Krain, Karinthië, 
Dalmatië enz., voorkomt en dat hij na langdurige regens, 
als dus de waterstand zeer hoog is, ook wel in uit deze 
holen komende beken wordt gevangen. Tengevolge van zijn 
leven in de donkere holen is zijn huidkleur wil, krijgt echler 
— na eenigen tijd aan het daglicht te zijn blootgesteld — 
een rose tint en soms zelfs donkere vlekken. Hij bereikt 
een lengte van hoogstens 25 cM., is geheel naakt, rolrond, 
aan den staart, van boven en van onder met een vliezige 
vin omzoomd, bezit vier van het lichaam afstaande poolen 
met slechts onvolkomen ontwikkelde voeten. De oogen zijn 
slechts gebrekkig ontwikkeld en onder de huid verscholen. 
Aan weerszijden van den bals slaan drie korte, vertakte 
kieiiwbuudels. De kop is eigenaardig gebouwd en heeft, een 
langen snnit, die eenigszins aan een snoekekop doet denken. 
De bovenkaak is klein, de bovenkaaksbeenderen ontbreken 
len eenenmiile, daarentegen zijn de lusschenkaaksbeenderen 
sterk verlengd en dragen evenals de onderkaak talrijke 
kleine kegelvormige, naar achteren gerichte tanden. Hij is 
de eenige bekende vertegenwoordiger van de familie iler 
olmen (Proleidne) in de oude wereld. Door den waaier-
salamander (Necturus maculatus), waarvan de Diergaarde 
eveneens levende ex. bezit, wordt deze familie in N.Amerika 
vertegenwoordigd. Naar aanleiding van deze mededeeling 
ontstaat een uitvoerige, discussie over gereduceerde vormen, 
waarbij verscheidene leden hun inzichten hierointrcnl mede-
deelen. 

De heer B u i s brengt ter tafel een aantal minder alge
meene, in l'.HMi door hem gevangen of gekweekte vlinders: 
Aporia Crataegi L. en Notodonta Trepeida Esp (Nunspeet), 
Polyploca Hidens Fabr. (Oisterwijk), Pol. Flavicornis L, 
Xylocampa Areola Ksp. en barenlia Firmata Hbn (Breda). 
Kpirenronia Cespilis Fabr.enPlusia Festucae L,(Laagkeppel), 
Dryobota Protea Bkh (Almelo), Hybernia Marginaria Rkh ab. 
Fuscata Hav. (Rotterdam), 

Di» heer . l a n s e n bespreekt eenige zeer zeldzame planten, 
in 1906 gevonden of door ruiling verkregen. 

De heer De K o n i n g vertoont eenige misvormde hazel
noten. 

De heer W a c h t e r laat zien drie inlandsche Mriplex-
soorien, waarbij de vruchtklepjes niet geheel vrij zijn, zooals 
bij de gewone A, latifolia en A, patuia, maar waarbij ze len 
deele vergroeid zijn: n.l. lo Alriplex tataricaL. (aangevoerd 
Rotterdam); 2o Alriplex laciniata L.. die in de Nederlandsche 
Flora's steeds vernield slaat voor de duinen en zandgronden 
langs de zee als Air. rosea L., maar die door Dr. Vuyck in 
den Prodromus onder dezen waren naam genoemd wordl: 
en llo. de echte Atr. rosea L., die voor hel eerst in ons land 
door spr. is waargenomen, aangevoerd bij Rotterdam Oct. 
liKMi en zich door den bladvorm van de andere genoemde 
twee onderscheidt. Ook in Duilschland komt deze soort op 
a.invoerplaatsen voor. W. H. WACHTEB, SCCC. 

Een afwijking.. 
Dezer dagen merkte ik de volgende alwijkingen op bij een 

(gekweekt) exemplaar van Crocus vermis: bloemstuk H-declig ; 
meeldraden 5, waarvan 2 met elkaar vergroeid; de stijl 
eindigde in 4 stempels; vruchtbeginsel 4-hokkig, 

Misschien komen dergelijke afwijkingen meer voor bij 
Crocus; ik had ze echter nog nooit opgemerkt. 

Den Haag, 22-3-06, G. A. CEHRITSGN Jr. 

Aangeboden. 
Le Roy, Flora van Nederland, van / 1.95 voor /' 0.SO. 

Ter Haar, Handboek Verzamelaars, » g 1.50 » o 0.90. 
Ken mooi houten aquarium, inwendig 30 x 30 x 4'i cM., 
voor /' 2.50. Transportkosten voor koopers. 

Ambt-Doetinchem. A. JOMAN. 
De l ie jaargang der Levende IViilMUT", in losse afleveringen. 

Uden. ,1, .1, HOEF'S, onderwijzer. 
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