VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
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Dooriienkrooii. — lin don afgeloopen winter ontvingen we van een commissionnair in
granen alhier, eenige vrachtjes met de vraag, van welke plant ze afkomstig waren. We
moesten toen het antwoord schuldig blijven, maar nu we in de beide laatste afleveringen van
l). L. N. de opstellen over de Doornenkroon hebben gelezen en de vruchten treffend geiyken
op de afbeeldingen, die hiervan worden gegeven in de nieuwe Flora van Nederland van
Heukels, wil het ons voorkomen, dat het de vruchten van deze plant zijn. Ook de ongestekelde
bolronde behooren zeker aan een Medicago-soort.
Ze kwamen met de vrnchtjes van allerlei andere planten in groote hoeveelheid voor in
boonen, welke van uit Klein-Azië hier in Nederland worden ingevoerd en die in den graanhandel bekend staan onder den naam Smirna-boonen, omdat Smirna de uitvoerhaven ervan is.
Hoewel nu deze boonen niet als zaaizaad, maar als veevoederartikel worden gebruikt,
wordt verspreiding langs dezen weg wel is waar zeer beperkt, maar blijft het toch altijd
denkbaar, dat enkele vruchten of zaden in de stalmest terecht komen en op het land worden
overgebracht. Het verschijnen van Medicago arabica op plaatsen, waar haar voorkomen
vreemd is, zou misschien op deze wijze een verklaring kunnen vinden.
Grij)iskerk.
(iebrs. ,1. FEITSMA.
— De heer Heimans zegt in zijn artikel over de Doornenkroon, atl. I, dat deze op andere
plaatsen zeldzame plant langs de Zeenwsche wateren en in de omstreken van Bergen-op-Zoom
veelvoudig voorkomt. Dat ze ook hier in Vlaardingen geen zeldzaamheid is, was ik juist aan
't onderzoeken toen de vorige aflevering verscheen.
Omstreeks half April vond ik een bloeiend exemplaar aan den spoordijk, waar er bij
onderzoek meer bleken te staan. De toevoeging »z. z. z.« in de Hora van II, H en T. en
«vrij zeldzaain« in Heukels, maakte me nieuwsgierig, of dat van deze streek van toepassing
was en ik zocht, de heele buurt af.
Dit zoeken is juist daarom zoo gemakkelijk, daardat de donkere vlekken op de bladeren
de plant al van ver doen kennen. Het gevolg was, dat ik aan den dijk van Vlaardingen naar
Maarslnis talrijke exemplaren vond. Voorbij Maarslnis waren ze nog talrijker. Ondanks
den vroegen tijd van 't jaar vond ik
daar een paar planten, die aan de z.g.
Sleenendijk (een oude waterkeering)
tusschen de steenen stonden mei al
vier en vijf windingen in de peulen,
en de bruine vlekken ook op de oude
blaren,
Ook aan de Deutsche vaart, aan den
dijk van Vlaardingen naar Schiedam
en in verschillende weilanden heb ik
de plant gevonden, talrijk, om te best niten, dat ze hier geen zeldzaamheid is.
Vlaardingen.

\V. 11. PADMOS.

Een reuzen Cyperus. - - Eenige
jaren geleden kwam ik in het bezit
van een nietig klein plantje, algemeen
bekend onder den naam van Paraplnutje. Het is de Cyperus alternilblins
uit familie der Cyperaceén, Cypergras.
Van de Cyperus Papyrus, een verwante
soort, die aan de oevers van den Nijl
groeit, meent men dat het de oudste
papierplant is. Volgens een oude afbeelding leverde deze plant het riet
voor het Mozes-mandje.
In Zuid-Amerika vindt men een
cypergras, dat bij een dikte van eene
penneschacht de hoogte heeft van een
paar Nederl. el.
Toen zich aan hot uiteinde van mijn Cypergras een nieuw uitbotsel vormde, nam ik het
er af door den grasstengel ter lengte van eenige centim. af te snijden; na de blaadjes rondom
het uitbotsel afgesneden te hebben, plantte ik den stengel met onderste gedeelte van het
uitbotsel in een potje met aarde Hel kreeg een plaats in mijn serre, waarin heel veel licht

