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en lucht is, maar weinig zon en dan nog slechts des zomers tegen den avond. Ik herhaalde 
die bewerking telkens on daardoor ben ik nu in het bezit van een reuzen bosch in een groote 
porceleinen bak van 1 meter L3 omvang; terwijl de plant of de omvang der grasstengels 
tezamen 2 meter 50 bedraagt en de lengte der stengels of grassen 1 meter. Er zijn er 
bij die 15 ;"i 17 groote blaadjes hebben. 

Door telkens aankweeken heb ik nog twee kleinere bakken vol. In den ecnen reeds stengels 
van 1/2 meter, in den anderen mijne laatste stekken. 

Nog zij vermeld, dat deze grassoort steeds op vochtige plaatsen, en meest in moerassen 
en sloolen groeit, zo staan bij mij dan ook steeds als het ware in den modder. 

Den Haag. Dr. W. BROES VAN HEEKEREN. 

Pitardckiistiinje met bloemen aan den voet. — Dezer dagen in Aerdenhout wandelende, 
zag ik bij een dikken kastanje, hoc een der uitloopers, die aan den voet van den slam even 
boven den grond Ie voorschijn kwam, behalve bladeren ook (i of 7 bloemen droeg, zooals op 
de afbeelding te zien is. (De foto was niet voor reproductie geschikt.) Komt zoo iets meer voor'.' 

Ivnige dagen later was de bloeiwijze at'geplnkl. zoodat niet meer is waar te nemen, of 
het tot vrucht vorming gekomen zon zijn. 

Itaarlem. 11. J. CALKUEN. 

CORRESPONDENTIE. 
Bruine Beuken, In hel Vondelpark staan verschillende bruine beuken, welke DU al aardig 

in het blad komen. Dit is tenminste zoo met de onderste takken welke al volop in blad staan, 
wat honger beginnen de knoppen pas te zwellen, aan de bovenste ten slolte is nog niels 
waar te nemen. Knnl n misschien eene verklaring van dit verschijnsel geven. 

Dit is een vaak waargenomen verschijnsel bij vele boomen in parken. Zeer waarschijnlijk 
is het verschil in belichting de oorzaak; de toppen ontvangen meer lucht en licht; daar het 
lager gedeelte in de schaduw van Andere boomen, soms van de huizen staal. II. 

Veldloclit tegen de muggenl «Welk afdoend middel is er tegen den overlast van de gewone 
steekmug (Culex piplcns en anniilatus) in een boschrijk terrein nabij sloolen... 

Den vrager heb ik dadelyk al geantwoord, dat hij, die een afdoend middel tegen den 
orerlasl vindt, zijn verdere dagen in rust en weelde slijten kan, indien hij of zij daar lust en 
aanleg toe beeft; en dat, als die gelukkige eindelijk het leven verlaat, sender ooit weer lasl 
van muggen gehad te hebben, hij zich Imoslen kan mei de zekerheid, dat hij der menschlieid 
die na hem komt, een der grootste weldaden heeft bewezen, di • Ie bewijzen zijn. Inderdaad! 
Het is wanhopig strijden tegen muggen en toch, tie mensch heeft zoo vaak al mei opzei en 
succes het evenwicht in de natuur verstoord, dal hel niet beslist onmogelijk is, dat ook eens 
het middel ter verdelging van alle sleekmnggen wordt gevonden. Lokale kleine middeltjes 
als: pelrolenm gieten op plassen, hel dempen van moerassen, het beschermen cn fokken van 
zwaluwen en andere mnggenelers onder de vogels, het uitzetten van salamanders in de 
sloolen, die niet met petroleum behandeld mogen worden vanwege hel vee, hel beschermen 
van kikvorschen en last nol least het destnfecteereu van alle open riolen, regenbakken 
en dergelijke haarden, het is allemaal best, nuttig en noodig. Maar dat helptaUeenplaatselijk 
en de eene mensch werkt uit domheid of eigenbelang den ander tegen. 

Misschien zon het mogelijk zijn een vereeniging op Ie richten tot verdelging der sleek
mnggen evenals tegen de ratten. Misschien ook is hel mogelijk een parasiet in het groot 
te Kweeken, die de larven aantast. Dal is tegen de muizenplaag ook gebeurd. Fr zijn landen 
waar de veldmuizen linaal uitgeroeid zijn. Denk er eens over; ons tijdschrift slaat open voor 
ernstige pogingen. II. 

Mrinrr spélUngf Is het. geoorloofd in uw tijdschrift de «vereenvondigdea te gebrnikon'? 
Zondt n me daarop in de rubriek «(Jorrespoiidenlie.. willen anlwoorden'.' 

Vlaardingen. W. II. I'ADMOS. 

Een enkel klein stukje hindert niet. Persoonlijk is noch de redactie, noch de uitgever er 
tegen. Wij hebben inderlijd al eens een aanloopje er heen genomen, maar de tegenstand was 
groot; vooral omdat zoo velen jongelui, die D, /.. A. lezen, nog examens II. B. S. e. a. moeten 
doen en door twee spellingen de kluts kwijt raken, is het voorloopig niel aan te bevelen, H. 

Ds. P. de II., Leeuwarden. Uw planten zijn geheel juist gedetermineerd. Over Inearvillea 
zijn prikkelbare meeldraden vindt n een arlikel van mijn hand in deel X, bit. 97. 


