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Een stukje hei in het Noord-Hollandsch laagland. — Dezer dagen voor liet eerst van mijn
leven eens naar Vollendam fietsende, werd ik golrolTen door een eigenaardig stukje landschap
Links van de weg even voor men den zeedijk opgaat, zag ik lage, moerassige plekken, die
me even deden afstappen, maar die zoo vroeg in het voorjaar toch nog niets bizonders te
zien opleverden. Een klein eindje verder echter was de grond bedekt met een zoo vreemde,
ruige, bruinachtige vegetatie, dat ik opnieuw van de hels moest en nu tol mijn verbazing
zag, dat hier te midden van de Noord-llollandsche graswoestijnen een stukje/tfi lag. Dopheide,
Kraaihei, varens en een enkel strnikje (gagel ?). Verder veel Sphagnum en nat. zonnedauw.
Is dit misschien niet een klein natuurmonumenlje? De instandhouding er van zou niet
veel last veroorzaken, daar het een lange, smalle strook van ik denk 10 minuten gaans is,
langs den weg, waardoor de palenrij van de telegraaf loopt en die dns mogeiyk rijksgrond is.
Amsterdam.
.1. !•'. Otto.
Merken van Vogels. — Een van de vogels, door mij hel vorige jaar met ringen van
Witherby, High Holborn, Londen (Redactie van hel maandblad i?ci<isA WtVds) gemerkt, werd
den 223ton Maart j.1. dood opgeraapt bij hel tennisveld, liehoorende tot de buitenplaats van den
heer Ingermans, op den Keyenberg, bij Bennekom. De vogel [een groene specht, gemerkt met
No. 0500), had zich blijkbaar tegen de afrastering doodgevlogen. 't Is bemerkenswaardig, dat
de plaats waar ik haar ('t bleek een wijfje te zijn) als even-uitgevlogen merkte, hoogstens
een kilometer van genoemd tennisveld is verwijderd, zoodat het schijnt, dal deze vogels in de
huurt van hun nestboom blijven rondtrekken, 6f er wellicht tegen den broedtijd naar terugkeeren.
Wageningen.

G. B. WIGMAN.

CORRESPONDENTIE.
(.'. .1. ƒ., te Haarlem. 0 heeft de geschiedenis der vijgenbevruchting gelezen in een opstel
van mij in de Groene Amsterdammer. Veel uitvoeriger en wel zoo goed vindt u het in bel mooie
werk: «Naar Californiö.a van Prof. Hugo de Vries, dat u in elke bibliotheek kunt vinden.
Uw roos had een bandvorming of fascialie; de oorzaak dezer abnormaliteit is nog niet liekend.
H.
./. S., te Gouda. II heeft de ziekte met uw stekelbaarsje binnengehaald. Dat is mij ook
gebeurd. Probeer het met kopersnlfaat (1 op 1000) en dat bij scheutjes.
H.
B. de ƒ., te AoorrfiooWc Daar is geen kruid legen gewassen. Wil killijm of een andere
glaslijm van de apothekers of drogist niet houden, dan zit er niets anders op, dun het met
cement te prolieeren; maar dat staat leelijk.
II.
./. /,., Urn Hang. Uw planten zijn: Overblijvende Hardbloem, en Schijnspurrie.
II.
Mevr. C. V. te V. Sisyrinchium angustilbliiim, Blue eyed grass van de Eigelschen is een
sierplantje van de Lisschenfamilie, afkomstig uit Noord-Amerika. Voor dergelijke plantjes is
het beste adres de firma Van Waveren uil Hillegom, die verleden jaar, op de bloemenlentoonslelling te Haarlem, zoozeer de aandacht trok door haar buitengewoon interessante
inzending van minder gewone en toch zeer mooie sierplantjes. Het verslag was heel aardig.
maar die jongens moeten hun drukproef beter corrigeeren. Zijn al die planten die u noemt,
daar echt wild?
T.

AANGEBODEN»
idlel Album der Naliiur,« jaarg. I0O2 in all. voor / 1.20; 11. Henkels, «Schoolflora,» 9e
dr., ƒ 1.75; II. Boon, «Kamerplanten in school en huis,» ƒ O.MO; Dr. E. Ciillay, «Planlenleveiu,
2 deeltjes, te zamen f 1.80, nu ƒ 0.75; V. .1. v. Uildriks en Dr. Vitus Hriiinsma, «Onzo Bloemen
in den tuin,» f 5.50, nu voor ƒ 2.25; K. .1. v. Uildriks en Dr. Vitus Bruinsma, «Planlenselial,"
ƒ 5.50, thans voor f 2,25. Heide» boeken in prachth., met ieder IliO gekt. platen; «Crundriss
der vergloichenden Analomie der Wirbelthiere,« door Prof. Dr. Hob-VViedershehn, 4e druk,
1898, 559 hl/... f 0,10, nu voor slechts f ;{,90.
Alles in zeer netten en schoonen sljiat. De zendingskoslon voor koopers. Br. Ir., lelt. F,
aan de Adininistratie van IJ. L. V
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