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Herfstbloei. 
Den 18 September vond ik een mooi exemplaar van de 

bitterkruid-bremraap, dat pas in bloei kwam. Ongelukkig is 
de plant door de nachtvorsten van '27 en '28 September 
bezweken. Den 30sten A uguslus vonden wij bloeiende duin-
roosjes, 't stofzaad stond den derden September nog mooi in 
bloei en egelantieren op 10 October. JAC. P. TH. 

Makheid van dieren. 

Ik dwaalde in gedachten door de bosschen rond Apeldoorn, 
toen plotseling mijn aandacht werd getrokken door een 
krassend geluid en opziend zag ik een eekhoorn zich snel 
langs een boom — op ongeveer vijf meter afstand — naar 
beneden laten glijden. 

Ik stond stil, getroffen door de zonderlinge wijze, waarop 
het diertje telkens stil hield, naar mij keek en dan weer 
zacht brommend zijn weg naar beneden voortzette. Aan den 
voet van den boom gekomen bleef het stil zitten, staarde 
mij aan en doorliep vervolgens brommend den afstand 
tusschen mij en den boom op een wijze, die den indruk 
maakte, als kwam het vol vreugde en vertrouwen naar mij toe. 

Ik bleef doodstil staan; vlak voor mij bleef het stil zitten 
en staarde mij met zijne groote, nog eenigszins dofte oogen 
strak aan, en terwijl ik nog overlegde wat te doen, sprong 
liet op mijn schoenen en klom tegen mijn broekspijp op tot 
halverwege den knie; toen keerde het, blijkbaar tevreden 
met deze kennismaking, met kleine sprongen naar dan boom 
terug. Nu kreeg ik lust het te vangen en snelde naar den 
boom, maar op echte eekhoorn-manier klom het, altijd aan 
den anderen kant als waar ik mij bevond, naar boven; 
toch greep • ik het en nu bleek het geen vertrouwen meer 
te stellen in den mensch, want met een doordringend ge
piep beet liet me geducht in de vingers en verbeidde met 
gesloten oogen toen zijn lot. 

Bij nadere beschouwing bleek het een nog zeer jong 
exemplaar te zijn, nog vochtig van 't nest, met ineenge
schrompelde ooren, maar volkomen behaard. Ik zette het 
diertje weer op een boom en bliksemsnel school het naar 
boven, de menschenhand ontvluchtend, waarin het, na de 
uitgestane angsten, wel zal zorgen niet weer te geraken. 

Is dit geen aardig voorbeeld van het feil, dat een dier, 
voor 't eerst een mensch ziend, daarvoor in 't geheel geen 
angst gevoeld'? Of vergis ik me soms hierin'? 

Apeldoorn. C. G. P. MORAK. 

Zeldzame planten. 
Naar aanleiding van een plant, die ik deze week vond, 

ben ik zoo vrij u te schrijven. Misschien dat deze vind
plaats niet algemeen bekend is en u daarom interesseert. 
Op een fietstochtje zoekende naar do flora bij llavelte vond 
ik in een dennebosch een orchis, die ik niet kende. Thuis 
gekomen, zocht ik in de Ueïlltistrrcnlc Flora haar op en 
vond den naam «deimen-orchis» Goodyera repens z. z. z. 
De wortelstok was zeer duidelijk (geen knollen) terwijl de 
habitus iu de plant overeenkomt met uw teekening, en ook 
de stengel van boven behaard is. In dat dennenbosch 
komt zij in groot getal voor, maar was uitgebloeid op een 
zeer enkel exemplaar na (en deze nog bijna). 

En nu ik toch schrijf over vindplaatsen van zeldzame 
bloemen (misschien dat ook deze bekend zijn), wil ik er nog 
een en ander aan toe voegen. 

lilz. 198 ileillustr. Flora (1899). 
Lenteklokjes of Lejite-Leucojam. In groote menigte in een 

boschje te Haamstede op Schouwen, 
Uriiifjes-liiiaciiil/i in een boschje te Haamstede op Schouwen. 
Wilde hyacinth in bel bosch van het slot te Haamstede 

op Schouwen. 
Gele narcis vrij talrijk bij Nijeveen (bij Meppel). 
Mcppel. Dr. A. W. BROUWER. 

Pinguicula in menigte. 
Of het een bijzonderheid van dit jaar is, weet ik niel, 

maar nooit heb ik nog zoo veel van het vetblad (Pinguicula) 
alhier gezien als thans. In het Windmolenbroek, Ambl-
Almelo, zijn enkele plekken te vinden, waar duizenden ex. 
bijeenstaan. De plantjes zijn uitgebloeid en een deel bevat zaad. 

Almelo. Dr. A. v. VELDHUIZEN. 

Nog een vondst van wortelloos Kroos. 
Bij deze meld ik u, dat ik heden in een sloot achter onze 

woning het wortelloos kroos heb gevonden. 
Geldermalsem. 1. v. DUIST. 

Trientalis. 
Trientalis europaea waarvan in alle flora's staat dat het zeld

zaam is, vond ik gisteren bij honderden ex. op liet terrein van 
den Heer Teixeira de Mattos bij Beekbergen, tegen de 
hellingen dor heuvels en tusschen afgehakt hakhout (eiken-
akkermaalshoul). 

Haarlem, LEONARD A. SPRINGER. 

Steenthym. 
De vorige maand vond ik in de duinen bij den watertoren 

te 's-Gravenhage een lila-lipbloempje met witte vlek op de 
onderlip en korte lancei-vormige bladen. Weel u ook wat 
dat is. Ik hoop dat deze kleine uitlegging voldoende is. 

Is «HultentuU een bloempje, iets groeier dan Zeil walstras'? 
Bij Den Haag bloeit dit in menigte, in de verte lijkt het 
precies op Walstroo. 

Ardo fDr.J. ANNA K. 

Heel waarschijnlijk is het S t e e n t h y m , Calamentlia acinos. 
Huttentut heeft kleine bleekgele kruisbloempjes, en lijkt 

wel wat op Walstroo, maar dan op een afstand, want de 
bloemen zijn veel grooter en er is geen kransstand van de 
bladeren. 

Het popje is een overblijlsel van hardkelk en de vlinder-
bloem is Vierzadige Wikke. H. 

Bleekgele Ossetong. 
Deze plant van Anchusa ochroleuca vond ik diep in het 

duin van Wassenaer, en komt daar volgens een jager die 
daar jaar in jaar uit vertoeft, in een alleenig exemplaar 
voor. Het is ecu groot exemplaar wel '2 Meter in omtrek. 
Soder 4 jaar komt zo daar voor, wordt steeds grooter, maar 
zaait niet uit. 

Den Haag. Dr. G. AALBERSBERG. 

Doodshoofdvlinder. 
Woensdag 3 Juli wandelde ik op 't eilandje tegenover 

Hoek van Holland en vond ik daar oen fraai vrouwelijk 
exemplaar van de doodshoofdvlinder (Acheronlia atropos). 

Rotterdam. G. J. VAN OORDT. 

Voor Vlinderverzamelaars. 
If you should happen to know of any young man, or boy, 

who is interested in Mollis and Butteflies, and would like 
to exchange specimens from his country for specimens from 
the United Slates, please ask him to correspond with 

Sturgeon Bay, msconstn, U.S.A. OEORGEK. PINNEY. 

Aangeboden: 
Melanargia galalhea, Limenitis sibilla, Lycaeua euphemus, 

L. argus, Melithca aurinia, Spilosoma mendica, Hybeniia 
aurentiiiria, Venilia macularia, Orrhonia vau-puuctata, Ar-
gynnis ino, Dianthoeeia enuipbi, Marnes! ra chrysozoma e. m. a. 
Deze zijn alle inlandsch, in aantal aanwezig en te bekomen 
tegen andere soorten. 

Kerkradc. Il, LATIERS, leeraar. 

Een vrij mooie vlinderkasl van antiek eikenhout, hoog 
1.80 M., breed 1.40 M., en diep 0.35 M. Deze kast bevat 88 
laden, allen met glas gedekt en meerendeels met kurken-
laag van onderen. Voor een gedeelte zijn de laden met 
opgezette insecten voorzien, ook uit Indiê, waarvan ik de 
waarde evenwel niet kan beoordeelen. 

Apeldoorn. .1. I!. lluiiENHOLTZ Ju. 

Correspondentie. 
IV. v. V. Uw heesters zijn sierplanten, stellig heeft er 

een groote tuin of een buitenplaats met serres gestaan. 
Die met die groote lila-trossen van fljne bloempjes, als blauw 
walstroo is Ceanothus caerulea. 

'2°. Die met de prachtige hyacianthachlige trossen en braam-
kleurige vijfdeelige vruchtjes, nog mooier gemaakt dooi
de roode restantjes van de vruchten, is de Zuid-Europeesche 
l'/ii/hilaoca decandra, welke in Italiaansch-Zwilserland ver
wilderd voorkomt; de vrucht wordt gebruikt om er wijn-
kleursel uit te maken. H. 

Door omstandigheden is deze afl. wat later dan gewoonlijk 
verschenen. Als de St. Nicolaas-drukte ons niet weer fopt, 
komt de November-aflevering op tijd. H. en TH. 


