
88 DE LEVENDE NATUUR. 

pluim tot oon aar gereduceerd is. Geen wonder dan ook, dat de «aarphiimgrassom zieh niet 
altijd houden binnen het hun door de menschèn aangetrokken keurslijfje en zoo nu en dan 
eens pogingen aanwenden lot werkelijke «pliilmgrassenK te promoveeren. 

liet mooist troffen wij deze afwijking aan bij een exemplaar van ̂ n^wcant/iuwt odoralum 
hot bekende reukgras, dal op pag. 79, van dezen jaargang reeds bij de lezers geïntroduceerd 
Is. Vergelijkt men die afbeelding met flg. (I), dan ziel men, dat de takken waarlangs de 
aartjes in groepen vereenigd staan, bijzonder lang geworden zijn, zoodat men met 3 op den 
top van den stengel geplaatste schijnaren meent te doen Ie hebben. Deze vervorming (de m. 
compositum, zie Heukels deel I pag. 401) troffen wij tot nu loe slechts enkele malen aan. 
Niet zoo karakteristiek Is een exemplaar, dat wij dezen zomer in /.-Limburg verzamelden, 
daarbij zijn de pluimtakken ook abnormaal verlengd maar zijn legen de hoofdspil aangedrukt 
gebleven. Bij Anl/ioxaHthum Pnclii namen wij een dergelijke vervorming nog niet waar-
Figuur 2 stelt een exemplaar VMII Srlm-la viridis voor, eenige jaren geleden bij Nijmegcii 
gevonden, dal een dergelijke afwijking vertoont, alleen niet zoo sterk. En dal Is geen wonder, 
daar de zijtakjes bij een normale Setaria vrij kort zijn en zeer dicht opéén staan In tegen
stelling met Antliüxant'inm waar de schijnaar veel losser en breeder is. En nu het geslacht. 
Alopccurus. Hel meest treft men ze aan bij Alojpeeurus pratenais en wel In den vorm van flg. 6. 
Onder de eindstandige schijnaar bevindt zich nog een kleiner aartje. Wij vonden echter 
ook meermalen exemplaren met twee en drie zulke groepen aartjes onder do normale 
schijnaar. Veel opvallender zijn echter de in flg. 4 geteekende vormen. Hier heeft zich het 
zijtakje verlengd en draagt een klein schljiuiartje aan den top. Hoewel zeldzamer dan de 
vorige vormen namen wij ook deze afwijking twee jaar achtereen op verschillende plaatsen 
waar. Exemplaren als In flg. 5 zagen wij slechts éénmaal. Hier draagt hel verlengde zijtakje 
lot den voet toe aartjes, zoodat het den schijn heeft of de hoofdspil zich verlakt heeft. Uit 
dezelfde bladscheede komt bovendien nog een normale liloemslengel, Xan Alii]uriiriis yeniculaUt» 
is reeds jaren geleden een variëteit d. «pica tobata vermeld, (zie Heukels deel I., pag. 4(>3), 
waarbij de schijnaar door de lange zijtakken geloUl schijnt. Wij troffen ze tot nog toe slechts 
eenmaal aan; doch In 't herbarium der N. li. V. vindt men exemplaren van ouden datum 
(2 vindplaatsen). Van Alopeeurus (ii/irsHs vermelden Ascherson en Graebner In hun Synopsis 
een dergeiyke afwijking onder den naam l. composüua A. n. G. Wij vonden ze dit jaar in I 
exemplaar (fig. 3.) langs den rand van een akker bij l.lselmonde. Van Alopeeurut hulbotus 
namen wij lot nog loc slechts vormen waar zooals In flg. ü van Alop. prat. zijn afgelieeld en 
ook oxempl. mot lot 3 maal afgebroken schijnaar. Alleen van Aktpeeurui fulvu* konden wij 
ze nog niet vinden, ofschoon deze In massa's om Rotterdam voorkomt en wij dus gelegenheid 
hadden er heel wat te onderzoeken. Zijn anderen gelukkiger dan wij, dan houden wij cms 
voor vermelding aanbevolen. Over de afwijkingen der Phleum-soorten een andere keer. 

Rotterdam, Snelllnckstraat lOo. JANSEN EN WACHTEIV 

VIERDAAGSCHE STUDIEREIS DOOR NEDERLAND 
van de Extension der Brusselsche Universiteit. 

ANGEZIEN er mij naar gevraagd wordt en de berichtjes in verscbillencte 
kranten onjuist waren, deed u goed de volgende Inlichtingen te geven, indien 
de redactie het niet zelf, misschien uitvoeriger wensehl te doen. 

Toen In het vorig jaar de Extension een excursie In de omstreken van 
Uperen hield, waaraan ook de heer Helmans, onze redacteur, deelnam, weid 
hem door den directeur en leider, Professor Jean Massart, verzocht een 

vlerdaagsche natuur-historische excursie In Nederland Ie willen organiseeren voor de leden 
van de Extension. 
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In deze Pinksler-vacanlle is deze studiereis gehouden. De eerste dag werd besteed aan 
de duinen van Bergen en Schoort, de tweede aan het Gooi tusschen Bussum en Hilversum, 
's middags aan hel museum en de omstreken van Assen, de derde aan de Drentsche veenen, 
helde en esschen van Eext, Gieten en Gasselle. De vierde aan een boottocht over Kampen 
naar Urk, waar men tot de middag bleef, vandaar bracht de Baron Hengers ons langs 
Marken door de Oranjesluizen terug naar Amsterdam. 

De tocht slaagde, dank zij de uitmuntende voorbereiding en leiding, In alle opzichten 
en kan als voorbeeld gelden voor dergelijke internationale studiereizen. 

Wat deze excursies van de Extension onderscheidt van die van onze entomologische 
botanisch e en andere natuur-historische vereenigingen, zijn de zoogenaamde explicaties onderweg. 
De heer Helmans heeft er ons indertijd in D. L. N. al hel een en ander van verteld. Die 
explicaties zijn eigenlijk korte colleges of aanschouwelijke lessen, onderweg door deskundigen 
gegeven op de plaats waar het materiaal bij de hand ligt. 

Zoo kregen wij onder vele anderen, dezen keer (midden in een duinpan gezeten) van 
Prof. Massart een studie met kaartjes over de merkwaardige verspreiding over de geheele aarde 
van enkele belangwekkende duinplanlen die bij Bergen groeiden. Heimans besprak de nieuwe 
theorieën over hel ontstaan der duinen en valleien; en in hel Gooi op de Grailoosche brug en in 
de diepte van de zanderij bij de erratische blokken, over dit moreenenlandschap. Prof. Hugo 
de Vries gaf 's morgens in de vroegte in den Hortus een aanschouwelijke verklaring van 
Adam's Gouden Regen en iets over zijn mutatie-theorie en nam, eveneens ter eere van zijn 
gast Massart, deel aan den tweedaagschen tocht naar het Gooi en Drente. Ook Prof. Stomps, 
Dr. Zeijlstra, Dr. Jeswiet, oude bekenden en excursiegenooten van Massart, gingen mee en 
daar in Assen voegden zich nog bij ons de heeren Mulder en Schuiling, beiden bekende 
geografen en exporten in glaciaal-geologie. Buitengewoon belangwekkend voor ons Nederlanders 
zoowel als voor de Belgen, was de tocht over de heide bij Eext, door de esschen bij Gieten 
en naar een proflei van bloklcem bij Gasselle en in het Drouwener zand. Daar spraken 
Prof. Hugo de Vries bij enkefe planten op de heide, Prof. Massart bij een vondst in een 
boschje van de Rankende Helmbloem en van de oranje zwammen op Rhamnus, Dr. Jeswiet 
bij de vlucht van een buizerd boven onze hoofden, Helmans bij hel turfgrnven en de 
Hunnebedden en bij een levend gevangen adder, Schniling bij den praehistorischen grafkelder, 
Dr. Schouten bij gallen op verschillende gewassen; vooral G. J. A. Mulder gaf verscheidene 
mooie explicaties over de geologie van Drente en bij een profiel aan het slation Gasselle, 
speciaal over hel Bloklecm en de theorie van één of meer ijstijden. 

Alle tochtgenoolen waren door den leider voorzien van uitvoerige kaartjes, brochures en 
al wal lot verduidelijking van hel waargenomene kon bijdragen. Ook de prachtige kaart van 
hel Gooi door do Goolsche Stoomtram-Maatschappij als reclame uitgegeven, deed dienst, 
evenals een plattegrond van Urk. 

Zou dit uitvoerig program door Helmans opgemaakt en den excursionnisten vooraf toe
gezonden, niet opgenomen kunnen worden? 

EEN, DIE MEE MOCHT. 

Dezen keer is er geen plaats voor; zoo mogelijk in een volgende aflevering. 
DE ADMC E . 


