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Paarse Bosch-anemoontjes. 
Door een der leden van de afd. Zwolle en Omstreken der 

N. N. V. werd op een vindplaats van anemonen (Anemone 
memorosa) te midden van een groote menigte normaal ge
tinte bloemen een 6-tal paars-gekleurde gevonden. Niet 
paars aangeloopen, doch beslist jjaars van kleur. De eene 
wat mooier dan de andere, doch alle kwamen ze hierin 
overeen, dat ' t paarse anemonen waren. Met de witte normaal 
getinte aan 't begin en de donkerste aan 't eind der reeks 
vormden ze samen een trapsgewijze overgang van wit naar 
paars. Een paar wortelstokken hel) ik in mijn tnin gezet, 
om te zien, wat ze een volgend jaar zullen leveren. Zal 't 
met deze gaan als met m'n roode lelietjes'.' en weer wit 
worden'? Zijn al eens eerder exemplaren gevonden, die deze 
afwijking in de kleur vertoonen'? Opmerking verdient nog, 
dat bedoelde planten zeer weinig de paarse kleur vertoonden 
in 't loof, en tevens dat de beharing minder sterk was. 

Zivolle. B. G. RUTTINK. 

In een boschje bij mijn huis staan een menigte anemoontjes 
die gedurende den bloei langzamerhand geheel paars worden. 
Ik denk dat 't met de uwe ook zoo gegaan is. T. 

Witte Orchis. 

Blij met mijn vondst meld ik u, dal ik zooeven in de 
«Koedood*, buiten Gharlois, waar door llotlerdamscheplanten
liefhebbers veel gebotaniseerd wordt, midden tusschen 
wollegras en moeras kartelblad en zeer veel gewone Orchis 
incarnata, ook een zuiver wit cjremplaar van de laatste heb 
gevonden. In «Door het Riellandv wijst u op de hooge zeld
zaamheid hiervan. 

Rotterdam. JAN G. SLOFE, Gymnasiast. 

Nog eens Boomklever en Pimpel. 

Naar aanleiding van mijn vorig stukje over bovenstaande 
vogels in dit blad, kan ik thans melden, dat de boomklevers 
de overwinning behaald hebben. Den Uden Mei zag ik hem 
n.1. verscheidene keeren zijn jongen voeren. Het mannetje 
reikt daarbij het wijfje, dat in de neslholte zit, het voedsel 
aan. Het drukke verkeer onder hunne nestplaats heeft dus 
tot nu toe geen nadeelige gevolgen voor het paartje te weeg 
gebracht. Ónder den hoom staande, kan men de jongen 
duidelijk hooren piepen. Zelfs wanneer de tram, op een 
meter afstand, voorbij komt, gaat het verzorgen der jongen 
nog zijn gewonen gang. 

Wacjeninqen. W. 

Correspondentie. 

CA. T). W. H. te R. Onze sterrekroossoorten zijn in hoofd
zaak windbloeiers; bij Herlst-sterrekroos schijnt 't stuifmeel 
op 't water te kunnen drijven, zonder Ie bederven en zoo 
de stempels te bereiken. Ze bloeien ook veel onder walm-, 
maar zetten dan geen vrucht, zooals ook bij Waterviolier 
gebeurt. Uw larven zijn rupsen van vlinders en wel van 
Hydrocumpa, Parapoynx, Cataclysta of Acentropus. Zie 
Oudemans pag. 493 en Levende Natuur. T. 

P. F. te L. Geum rivale en Listera ovata komen beide 
zeer dikwijls in kleiige bosclislrekon voor. Er zijn trouwens 
meer boschplanten, die zoowol op zand als op klei groeien 
b.v. Aaronskelk, Maagdepalm, Sleutelbloemen, Bosch-botor-
bloem, Bobbertskruid. 

D. A. G. R. te Gr. De keep broedt bij ons nooit, maar 
zeer dikwijls worden in Mei en zelfs nog in Juni nablijvers 
bij ons waargenomen. Dat geval van roodstaarten klauwier 
is, zooals u dat zeer juist uitdrukt «vrees voor nestbodreiging 
met hinderlijk volgen van roodstaart's kant. 

Zeer zeker moet een plant ten gronde gaan, wanneer 
ieder keer de stengels met al hun bladeren worden afgeplukt. 
Dat ondanks het wandalisme de Harener kievitsbloem zich 
nog handhaaft bewijst dat vaak het onderste deel van den 
stengel met een of twee bladeren niet, wordt afgeplukt of 
dat sommige exemplaren geheel ontsnappen en zaad kunnen 
voortbrengen. De klistervorming is gedurende den bloeitijd 
al begonnen, het zaad rijpt omstreeks den maaltijd. 

Niet alleen de tureluur maar ook andere moeras- en 
zwemvogels houden de vleugels na 't neerkomen een korte 
poos omhoog gestrekt. 

Uw sternenvraag vindt u in dit nummer. T. 

M i s v o r m d e m u u r b l o e m e n . 
P. de R. te L. De muurbloem is bekend om de velerlei 

vergroeiingen en misvormingen, die zij kan vertoonen. Uw 
bloemen vertoonen vergroening van den stamper, die zeer 
mooi bladvormig is geworden, met bladachtige nervatuur 
en beharing incluis. 

De Sneeuwklokjes die u op 8 Mei zag bloeien, zoudon wel 
rijpe vruchten kunnen vormen; ik heb al veel vruchtjes 
toegezonden gekregen maar nog geen enkele rijpe. De mijne 
zijn allemaal mislukt. T. 

M e e k r a p v l i n d e r . 

S' te U. Het feit dat de rups van de meekrapvlinder zich 
voedt met de bladeren van allerlei walstroo-soorten heeft 
met de immigratie van deze vlinder niets te maken. Deze 
rupsen verpoppen zich in 't najaar en komen meest nog 
voor den winter uit. De vraag is nu maar of die vlinders 
en de niet uitgekomen poppen met succes overwinteren. 
Juist als bij de Doodshoofdvlinder, en als ik mij niet vergis 
bij bijna alle Sphingiden. T. 

E n g e l s c h e v o g e l n a m e n v e r t a a l d . 

W. te W. Ziehier uw vogeltjes: Twite — Fratertje, 
Woodwren — Fluiter, Willow wren — Fitis, Lesser While-
throat — Braamsluiper, Siskin — Sijsje, Lesser Redpole — 
klein Barmsijsje, Marsh Warbler — Bosch-rietzanger, Wheatear 
— Tapuit, Greater Whitethroat — Grasmusch. 

De Hartford-Warbler(Melezoplnlusundalns) is een zangertje 
dat bij ons niet voorkomt en ook in Engeland door de ver
zamelwoede van zoogenaamde liefhebbers dreigt uitgeroeid 
te worden. T. 

W. C. de V. te Br. Die twee puntjes aan de roltong van 
het vlindertje dat uitkwam waren eenvoudig de uiteinden van 
de beide onderkaken, waaruit die roltong bestaat. T. 

Raron v. D te Amersfoort. Ook de blauwe monnikskap komt, 
hoewel zelden, verwilderd in Z. Limburg voor. Overigens 
heeft u gelijk, onze wilde en de meeset gewone van Midden-
Duitschland is de gele (Aconitum lycoclonumj. H. 

Te koop voor de meestbiedende: 
1. „Hel leven der dieren" van Brehm, 3 dl., fraai geb. 2. 

„De levende dieren der wereld" van Cornish, 2 dln., fraai geb., 
prachtwerk. 3. „Het Vogeljaar" van Jac. P. Thijsse, in all. 
4. „ite Levende Natuur", de 13 jaargangen in massa of 
afz. 5. „Planten-atlas" van Dr.' Galkoen, geb. Alles volledig, 
zeer net en ongeschonden. 

Ënkhuizen. il. HOFF. 

Ruilaanbieding. 

In ruil voor Nedorlandsche goed gedroogde gallen, heb 
ik beschikbaar: goed gedroogde planten van Java met naam 
en vindplaats. 

't Liefst stel ik mij in verbinding met een of meer be
paalde personen en kan ik dan over een on ander coi-res-
pondeeren. De planten zijn gedroogd op het formaat 55 x 30, 
om ze per postpakket te kunnen verzenden. Voorloopig zijn 
nog alle gallen welkom, gewoon als plant in de pers ge
droogd. Eventueel kan ik ook gallen van Java in ruil geven 
en enkele vlinders en kevers. De gallen behoeven niet op 
naam te zijn, do planten, waarop ze voorkomen, wel; des-
gewenscht kan ik den naam aan den zender later mededeelen. 
Dengene die van plan is met my te ruilen, wordt verzocht 
reeds in dezen zomer te willen verzamelen. 

Samarmng. ' Dr. W. DOCTERS VAN LEEUWEN, 
leeraar H. B. S. 
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