
•Jo D E L E V E N D E N A T U U R . 

Pantoffeltjes. 
In 't laatste nummer van De Levende Natuur komt eeu 

bericht voor van de Heer Uphof over Calceolaria scabiosae-
folia. In de aflevering van Deo. goetl de Heer Scholten uil 
Den Raag oen tamelijk juiste afbeelding. Alleen de bloem 
is wat grootte betreft wat geflatteerd. 

De Heer Uphof zegt terecht, dat deze plant al sinds (i 
jaren niet werd gekweekt. Ik geloof dat het kweeken van 
Cal. Scabiosaefolia al sedert veel langoren lijd uil de modo 
is, omdat er veel fraaiere Calccola^iia's zijn, met grootere 
en meer sprekende bloemen en tevens bloemrijker. 

De meeste ttiinlieden kjinnen haar dan ook niot. Zij komt 
zoo nu en dan verwilderd te voorsc,hij4.*Ntt eens hier, dan 
eens daar en schijnt gaarne en zeer gemakkelijk te verhuizen 

Ik ontving zaden uil Loenon a/d Vecht on Berg en Dal 
on tal van berichlen uit andore plaatsen, doch 't eigen
aardigst is, zij komen meest in moestuinen voor, wal zij 
met de oven wispelturige Mariailislel gemeen hoett. Ook 
dozo verschijnt plotseling daar, waar zij nooit gekweekt was 

L E O N . A. S P R I N G E R . 

Vergroeiins. 

IK- vergroeiing van een braambloem volgens nevonstaand 
schetsje vond ik oon poos geleden bij Hilversum. 

De kelkbladen waren enorm uitgegroeid en van kleine 
doorntjos voorzien. Misschien is 't geval voor botanisten 
van belang, daarom vorzochl tk or oen plaatsje voor. 

s. LEEFMANS. 

Stinkzwam op vlsch gegroeid. 

Vorig jaar, in Mei of Jimi, liep ik bij Waalsdorp duin op 
duin af, toen ik in het mulle, eng droogo zand, tusschen 
twee duintjes, een door mij voor een soort paddestoel aan
gezien grooisel ontmoette, dal vóór ik or bij dacht, met 
mijn ; stok door midden was geslagen, 't. Ding bekijkende 
bleort het eng te slinken. 

Uw teekening van do stinkzwam bracht mij tlie vondsl 
weer in herinnering. Hol was precies uw teekening. geheel 
wil van stengel pi. m. ;{0 cM. boog, en 't kopje ook als 
van stamien-gaas doch geheel rond zonder platte punt, 
stengel ter dikte van een kwartje en de bolle in het niidtloii 
oon pijpstoel dik of liever open. 

Het moet wel een stinkzwam geweest zijn. Maar 't fraaie 
komt nog. Nieuwsgierig hoo zoo iets ttit of In het mulle 
zand, na weken droogte, kon zijn ontstaan, ging ik don 
oorsprong ontgraven met mijn stok on vond toen pi. m. 
5 cM. onder de stuifzand oppervlakte, een lapje viscfihuid 
waarop nog de schubben, maar dun en slechts zoo groot 
als een halve briefkaart. Dit juist is oorzaak, dat Ik l' er 
kennis van goei'. 

Di'n Haag. .1. v. EEKHOF. 

Van de Domburgsche duinen en een vraag over een vogeltje. 
De Heer De Buck zegt iu do laatste aflevering van D. L. A'. 

dat de duinen bij Domburg zoo verbazend tegen vielen en 
hü er «geen spoor van al die prachtige duinplanten van 
Zwanenburg» vond. De Domburgsche duinen zijn nu wol 
niet precies rijk aan zeidzaamheden, maar zoo erg, dat er 
niet veel meer dan helm en rendiermos groeit, is 't toch 
ook niet: de duinplanten van Zwanenburg heb ik ook bij 
Domburg gevonden, en nog meer, bijv. ook Walstroobrem-
raap (Orobanclie Galii), Heggerank (Bryonia dioica). Muur
peper (Sedum acre). Gehoornde Rolklaver (Lotus cornicu-
lalus), Kpipactis lalifolia. Bij een vroegere boondot-fokkerij 
vond ik in de duinen Slachys annua. Salvia vorticillala, 
Salvia sylvestris, zo zullen (laar wel met kippenvoer zijn 
gekomen. Op Westhove vond ik dit najaar Bolotus para
siticus in vrij groot aantal. Een aardige vondst was ook 
oen wilg mot mannelüke en vrouwelijke katjes door elkaar 
aan de twijgen, sommige katjes waren ook tiools mannelijk, 
deels vrouwelijk. Ton slotte nog een vraag. Te Lochom is 
eind Mei 1905 eon vogeltje gezien, dat opvallend zebraftcht'g 
gestreept was; kan 't een gestreepte grasmusch geweest 
zijn of wat anders? 

Middelburg. I'. .1. v. n. KEEN .In. 

Vlug er bij. 
Ik weel niet, of het een merkwaardigheid is dal ik heden 

4 April in deu tuin oon vlug jong van den Zwarten Luster 
gezien neb, hetwelk door zijn moedor gevoerd word. Ol' er 
nog andere jongen zijn kan ik niot mot zekerheid zeggen. 

Itaar ik in 't opstel «Uit ons Vogoldagboekw over de maand 
April niets hiervan vond, dacht, ik dat het V misschien kon 
kon interesseeren, 

llotlerdatn. G. .1. VAN OORDT. 

Aspedistra. 

Gaarne zag ik dat ü nevensgaande vraag ter beant
woording in Di1 Levende Natuur opnaamt! »\Vat is de 
oorzaak dat do punten der bladeren van de Aspidistra 
bruin worden-.' En hoo dit te voorkomen'?« 

/.'. .1. A. 
Wij wpten geen afdoend middel. Red. 

Broeikas. 
Aangezien ik van plan bon een kleine broeikas lo maken, 

ongeveer ter groote van oen kubieke meter, zou ik zeer 
gaarne van I' willen welen hoe ik dozo op de boste tnanior 
zal verwarmen. Ik hoop dat l' zoo vriendelijk wilt zijn 
in oon volgende aflevering van /te Levende ATatuur dal eens 
te vertellen? 

Utrecht, v. Alphenstraat 9. 11. P. van Anieijden. 
('ii/innasiast. 

Wie wil dat eens voor mij overnemen? Ik zelf heb er 
geen ervaring van 

II. 

Nu weer zijn de Nestkastjes ol Vogelwoningen volgens 
systeem van den Heer .Marius Loijds, te Stratum, bekroond 
met den eersten )trijs op do Groote Internationale Tentoon
stelling V. 1'. N, te Zulphen, op 14, 15 on l(i Februari jl. 

In hot laatst verschenen nummer van Eigen Haard (No. 11) 
komt o.a. een belangwekkend artikel voor van Dr. A. .1. M. 
Garjeanne over «Korstinossoiw, goillttstroord met 8 afbeel
dingen, waarop wij gaarne de aandacht van onze lezers 
vesligon. In dit nummer komt ook voor een bijzonder mooie 
afbeelding van den Niagara Waterval in bevroren toestand; 
hel bevat trouwens weer tal van illustratién, zoowel van 
portretten als van belangrijke onderwerpen. 

II. 


