143

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

In deze vlugschriften wordt eene korte beschrijving gegeven van do levenswijze der
insecten, van de schade die zij aanrichten en van de middelen Ier bestrijding. De brochures
worden, zoolang de voorraad strekt, op aanvrage aan den inspecteur der staalsbosschen
on ontginningen te Utrecht, gratis aan belanghebbenden toegezonden.
Gele Doovenetel te Bussum. — Hierbij zend ik u oen exemplaar van Gele Doovenelel
(Galeobdolon Interim. Ze groeit hier in Bussum in het wild en beslaat oen plek wel van 2 M2.
Bussum.

R. KOOPMANS.

Windepijlstaart. — Toevallig las ik heden in uw boek «In 't bosch», dat, u gaarne zoudt
weten, als er een Windepijlstaartrups op de Wilde Balsemien voorkwam. Hiermede bericht
ik u dan, dat ik er op genoemde plant een rups van vond in Thai in Thüringen.
Groningen.

E. H. J. WIJNNE.

Stengellooze Pinksterbloem. — Heden met mijn dochter tusschen llaarlemmerliede—
Spaarndam bolaniseerende, vond ik aldaar in een weiland eenige exemplaren van een Gardamine pratense, geheel afwijkende van den gewonen vorm, n.m.: de plant was roselvormig en
uil, dit roset kwamen twee elk op lange stelen staande bloempjes, op de wijze van Primula
acanulis. Op een ander exemplaar stonden twee bloempjes op de anders onverdeelde onbebladerde steel. Ik heb van deze rosetvormigc plantjes een paar medegenomen en hoop ze in
de centrale schooltuin alhier te behouden.
Zijn dergelijke afwijkingen n bekend?
Haarlem.

LEONARD SPRINGER.

In Doel VI van D. L. N., afl. 25, heb ik oen dergelijke plant vermeld en geleekend.
De vorm schijnt zeldzaam voor te komen. Ik vond hem in een park.
H.
Gefascierrde Marguerite. — Ingesloten een ganzebloem, door den heer Heuff gevonden.
Wat is hier de oorzaak dor misvorming.
Groenlo.

C. H. F. A. CORRELIJN BATTAERD.

Uw ganzebloem vertoont een sterke fasciatic of bandvorming, een abnormaal verschijnsel
dat in dit jaar zeer veel lijkt voor te komen.
H.
Gerande Watertor. — Rei Her (Kaferbuch I, S 232) merkt van Dytiscus marginalis op, dat
J ? hare eieren vaak aan verschillende lichaamsdeelen der ^ J " kleven en dal deze die eieren
tot het uitkomen meedragen. In verband daarmee berichtte de heer J. don Doop in een verg.
der afd. Oost-N. Br. (N. N. V.) dat hij een J 1 gevangen had, waaraan tal van larven zalen.
Ik vind dit een mooie waarneming. Bekend is, dat de waterkevers op warme zomeravonden
vaak het water verlaten. Ze komen dan wel eens tegen een verlicht raam of in een openstaande
kamer vliegen. En 's morgens kan men ze in allerlei kleine waterplassen enz. vinden. Bij een
mijner kennissen, waar in don tuin een vijver is, rijk voorzien van waterinseclen heb ik met
de jongens in een gewone regenion wel eens een 20 groote Dytiscidae gevangen maar nooit
had ik 't geluk aan (ƒ, dat me zóó of op 't droge in handen viel eieren of larven te vinden.
De lezers moeten hun ervaringen eens meededen en er verder op letten. De redactie
ruimt hun zeker een plaatsje in.
Uden.

SAMHEEK.

Mak kneutje. — Dezer dagen bezorgde een onzer leerlingen mij een heel aardig vogeltje,
zooals ik er nog nooit een gezien had. Het diertje was vrij mak. Hel liep over mijn hand,
alsol' hel mij reeds jaren kende. Ook at het gretig van een handje kanariezaad. Ik heb het
in een kooi gezet, waarin het nu reeds eon week vroolijk rondspringt. Het heeft oen grijs
gegolfd kopje. Aan zijn keel heeft het een donkerroode band. Rug en buik zijn meer bruin
met zwarte dwarsbandjes. Het snaveltje is stomp, dus het diertje behoort wellicht lot die
vogels, welke zich niet mol insecten voeden. Het zingt ook een enkele maal, doch heel zacht,.
Het geluid heeft wel eenige overeenkomst met hel kirren van een duif. Het komt in grootte
overeen met een kanarievogellje, doch is iets kleiner.
Gaarne ontving ik in D. L. N. eenig antwoord, wat of dit voor een beestje kan zijn.
Zou ik het ook in leven kunnen houden ?
Rozenburg.

H. MOERMAN.

Zeer waarschijnlijk een kneutje.
IT.
Boomklevers (Sitta caesia L). — Omtrent de boomkleversgeschiedenis (zie de laatste
Nos. van B. L. N. jaarg. XV, alsmede de eersten van jaarg. XVI) kan ik nog mcdedeelen,
dat ze beslist bij mij in de buurt gebroed hebben, want don 3den Juni ontdekte ik in den
tuin een paartje met 5 pas uitgevlogen jongen. Pinkster-Zondag observeerde ik nog een jong
ex. in de kastanjeboomen langs onze stadsgracht, dal daar de paden der onafhankelijkheid

