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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

't Is moeilijk op 't oog te bepalen. Door de langzame groei op den weinig vruchtbaren grond,
zal dikte-toename ook wel zeer gering zijn geweest. Opmerkelijk is ook de verspreiding
van de wortels. Terwijl aan de linkerzijde lang uitgestrekte wortels te zien zijn, gaan die
aan de rechterzijde als pinnen loodrecht den grond in. Zij toonen prachtig aan van welken
kant de zwaarste wind komt. Aan de zijde der heersehende winden, zijn de boomen meestal
't sterkst geworteld, tenzij andere oorzaken die verandering belemmeren.
De photo Is genomen op het pas ontgonnen terrein der villa «Vinkenbosch» van den Hr.
Mr. J. B. Roelvink te Bosch en Duin.
Er staan meerdere van dergelijke boomen, doch deze is wel een der merkwaardlgsten.
LEON.

A.

SPRINC.ER.

Eekhoorntje. — Een eekhoorntje komt geregeld snoepen van de pas ontloken meeldraadkatjes van een populier, tevens «spreeuweuboom.» Behendig haalt hij de dunne
takjes naar zich toe onder protest, van zijn
bovenburen.
Toen echter later het neslkastje aan
den voet, van den boom bewoond werd
moest hij het veld ruimen.
Enschede.

E. Z. H. SCHOLTEN.

Natuurhistorisch Genootschap in Limburg. —
De, in breede kringen in ons gewest, toenemende belangstelling voor de levende
natuur heeft ondergeteekenden ertoe gebracht, uitvoering te geven aan een sinds
lang overwogen plan: nl., tol de oprichting
legeraken vaneen Provinciaal Nalutir/iistoriüch
Genootschap in Limburg.
In eene te Sittard gehouden bijeenkomst
is dit Genootschap metterdaad tot stand
gekomen en bevestigd.
De bedoeling is: allen te vereenigen in
ons gewest, die iets gevoelen voor de studie
van de levende natuur of van hare historie
en hulpwetenschappen. Ook de beoefenaren
van palaeoNlologie, geologie enz. zullen daarom
in bet genootschap welkom zijn.
De leden zouden tweemalen por jaar
op eene telkens te bepalen plaats eene algemeene vergadering kunnen houden, waarin,
behalve gelegenheid tot persoonlijke kennismaking, het wisselen van gedachten, het
doen van mededeelingen leder op eigen studiegebied, het inleiden en bespreken van belangrijke onderwerpen aan de orde zou kunnen zijn.
Het ligt in de bedoeling ook een jaarboekje uit te geven en gezamenlijke excursies te
organiseeren. Voorts zou het Genootschap kunnen aanmoedigen of bevorderen: hel lot standkomen van een rondgaande portefeuille of boekerij; het vergemakkelijken van den aankoop
van meer kostbare boek- of plaatwerken voor de leden ; het bevorderen van de — elders
reeds zoo nuttig beoefende — fotografie der levende diereu in den natiiurstaal; het bezorgen
van natuurkundige uitgaven, door de leden geschreven; het gepast verzamelen van natuurhistorische voorwerpen; het totstandkomen van een provinciaal Museum voor Nat. Historie, enz.
't Zou op den weg der Vereeniging liggen, te waken tegen de uitroeiing van nuttige
dieren en zeldzame planten.
Bij voorkomende gelegenheid zou de aandacht der Vereeniging tot. Behoud van Natuurmonumenten in Nederland kunnen gevestigd worden op de ev. mogelijkheid lot behoud van
eenig met slooping bedreigd stuk natuurschoon in onze, onder dit opzicht in Nederland vooraanstaande, provincie. Speciale vereenigingen als de Entomologische, de Ornithologische de
Mycologische en dergelijke zonden onzerzijds, waar doenlijk, tegemoetkoming kunnen vinden.
De contributie moge voor niemand uit den beschaafden stand een beletsel zijn om als lid
toe te treden en zal dus voor de gewone leden niet hooger worden vastgesteld dan ƒ 2.50 per jaar.
Voor buitengewone leden en voor leerlingen van sttidie-inrlchllugen zal gelegenheid zijn
tegen lager contributie toe te treden.
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DE LEVENDE NATUUR.

Voor hel lidmaalsehap kan men zich bij elk der ondergeteekenden aanmelden:
Jos. Cremers, Breust-Eijsden ; mr. Frees, Heerlen5 Jac. P. van Term, journalist, Maastricht;
Dr. De Wever, arts, Nuth; vormende hel voorloopig comité. L. iiackhuys, leeraar, Rolduc;
Dr, A. Erens, Houthem; Ern. Gadlot, Sltbird; Dr. A. ,1. M. (larjeanne, leeraar, Venlo; Eug.
Hupperelz, apoth., Weert; L. De Jong, leeraar, Roermond; .1. Kaufmann, leeraar, Echt;
S, Kentjens, ondei'W., Sittard; W. G Klein, m.-l., dlstr.-geoloog, Heerlen; II. bailors, leeraar,
llolduc; Dr. Schoenmaeckers. arts, Sittard; B. Zwart, leeraar 11. B. S. en gyinn., Maastricht;
Dr. P. Tesch, dlstr.-geoloog, Venlo; Dr. Willemse, Well.
Boomklevers. — Als een bewijs hoe mak deze vogel kan worden, deel ik u mede, dat er
sedert eenige dagen een op tafel komt eten in een tuinhuisje, waar ik altijd hg. Wanneer ik
m'n arm uitstrekte zou Ik hem kunnen grijpen. Het voedsel is eigenlijk voor een roodborstje,
dat zeer mak geworden is en dat, ik bizonder graag zie, omdat 't zulk een lief en kalm diertje
is. Het is dol op kaas, trouwens de klever ook. De laatste heeft al jongen, maar het nest
kan ik niet zien omdat Ik niet wandelen kan. Voor eenige dagen bracht hij een van de
jongen mee, hetwelk aldoor schreeuwde en gaapte, en toch was het al flink volwassen. Nu
zie Ik het niet meer; zeker al de wijde wereld lu. Vele vogels, maar vooral de boomklever,
hebben heel wat, vroolijkheld gebracht In den langen, stillen winter. Hij was altijd liet eerste
bij 't voer on wat luisterde ik graag naar dit; grappige geluiden en genoot ook van hel
stukhakken van een nootje in een spleet van een boomstam, zooals de lieer Thijsse beschreef
In /). ƒ.. N. van 15 April. Dikwijls bleef er wat zitten, waar het boomkruiperlje z'n voordeel
mee deed. Dal wist precies de gaatjes waar de klever geweest was. 't Is wel een merkwaardige
vogel. Vlak achter m'n tentje zingt de nachtegaartreilend mooi. Men zei mij: ik moest er
niet naar kijken, dan verstoorde Ik ze.
Huil ter Heide (Utrecht).
Mevr. VERSCHOOR.
Maar met wat voorzorg er bij hindert dat niet,
II.
Iets over het gebruiken van onwetenschappelijke plantennamen. — Toen de Ned. NatinirIHslorische Vereeniging haar naamlijst voor Nederlaudsehe plantennamen samenstelde eu
uitgaf, heb ik er op gewezen, hoe onzhinig die manie kan wezen en hoeveel verwarring er
uit kan ontstaan. Ik wees toen op den naam van een onzer toekruiden, die reeds eeuwen door
huismoeders, groententelers eu groentenverkoopers, maar ook door erkende botanie! werd
gebruikt en die men nu maar in eens aan eeu andere plant heeft gegeven, die alleen bij
apothekers bekend is. Hel is de Pimpei-nel-Polerinm sangulsorba. Deze Nederlaudsehe naam
vinden wij ook in het werk van Dodonaeus, 1585 en latere uitgaven, maar ook in Floraliotana afl. 200, pl. IOOJ. Ook in Duitschland noemt men de Poterium sangiiiwrba Plmpinelle
en de Franschen Pimprenelle.
De commissie die de naam Sorkenkruid vaststelde heeft, vergeten dat ook een andere
plant, Sniigiiiaorlia ojllciiiiilis den naam Sorkenkruid draagt. Daarentegen noemen de Fransche
Miliniiilnis pj/ranudotus, Pimprenelle d'alrique
Vele lezers zullen wel gelezen hebben de roman van Mevr. Orezy Scarlet PimpemeU, of
de Nederlaudsehe vertaling, Roode PimpemeU. Zij zullen gelezon heblien, dat de held van
deze roman, een rood sterretje of stervonnig bloempje als kenteeken had. Dit, rootle bloempje
nu is eeu afbeelding van een engclsche wilde plant, mn. Red plmpernell. (Ailngnllis
phoeuica). Meerdere dezer Anagullissoorleii heeten pimpernell. o.a. Anagnllls coerulens. Blut!
phnpernell. He Anaganiillis die op onze bouwlanden voorkomt, wordt hier baslaardiniiiir genoemd.
De voorstanders van de niet wetenschappelijke benaming, kunnen nii bovenstaande leeren
welke een onmogelijke spraakverwarring uit deze nameugeverij moet komen.
Wij zien hier verschillende planten uil geheel afzonderlijke families, dezelfde namen
* dragen. Bestelt men In Engeland, in Frankrijk of hier zonder bijvoeging der wetenschappelijken naam, planten onder den naam van Pimpernel, dan kan men minstens 2 verschillende
planten krijgen, die niets op elkander gelijken.
Het is den beoefenaars der plantenkiinde dus geraden de wetensehappelijken naam niet
te verwaarloozen. het bespaart veel moeite en vergemakkelijk! de lectuur van boeken In
buitenlandsche talen, waarin aan die dwaze mode niet al te veel is geotïerd.
Haarlem.
LEON. A. SPRINGER.

GEVRAAGD:
Een goed exemplaar van Staudinger und Rehet, Catalog der Lepidopleren des palaearctlschen
Faniiengebiets. 8. Aull. Roiiln 1901. Prijsopgave aan Dr. Oudemans, Boulevard 85, Arnhem.
W'C zou mij willen helpen aan de Lente Verkadeplaatjes 125 en 89? Deze zijn bij de
firma Verkade niet meer te krijgen. Adres: C. Bienfalt, Kerkhollaan 8, Den Haag.

