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bewandelde, want er was geen der ouden hij. Vroeger heeft deze echte boschvogel hier, 
zoover ik weet, nooit in de stad gebroed, in den omtrek (Wageningsche Berg, Oranje-Nassau's Oord 
Keyenberg, Grebteberg) natuurlijk wèl. Ik heb zoo'n idee, dat het met die klevers net zoo 
zal gaan als indertijd met spreeuwen, merels, zanglijsters e. a. Wie daarom nog iets merkt 
van het broeden van den blauwspecht, vooral in de steden, moet er toch eens mededeeling 
van doen ('t zij aan de redactie of aan mij) dan kunnen we nagaan, of m'n voorspelling juist is. 

Wageningen. A. B. WIGMAN. 

Anemone Sylvestris en Peperkers bij Lelden. — Hierbij zend ik u een anemone, gevonden 
op 't landgoed Oud-Poelgöesl. Verscheidene ex. kwamen er .voor. Zou u mij in D. L.N. er even 
over willen inlichten'? Een mijner leerlingen, (Chr. kweekschool te Leiden) bracht, mij de 
Peperkers, tepidiüm latifolium, in de flora met z. z. z. aangeduid. 

Leiden. J. DE JONG SAAKES. 

Uw anemone is niet, de gewone boschanemone, maar Anemone sylvestris, die bij ons 
niet in het wild voorkomt. H. 

Paarse Boksbaard. — In de geïllustreerde flora van 1909 staat op blz. 1043 dat een paarse 
boksbaard alleen gekweekt of in 't geheel niet meer liij ons voorkomt en op blz. 1064 dat die plant 
vroeger bij ons gekweekt en nog wel eens als verwilderd exemplaar teruggevonden is (Zeeland). 

Bij dezen meld ik u echter, dat deze plant bij minstens 100 exemplaren (te zamen met 
gele boksbaard) hier aan de zeedijk tusschen Ënkhuizen en Andijk te vinden is. Of het 
verwilderde exemplaren zijn, weet ik niet te zeggen. 

Ënkhuizen. DE KONING. 

Literatuur over Hagedissen. — Ie vraag: Welk werk moet ik raadplegen om antwoord 
Ie vinden op onderstaande vragen'? Van de familie Laeertidae wilde ik gaarne het volgende 
weten: lo. Welke zijn de na)nen van de geslachten dezer familie'? 2o. Van de geslachten 
het, kenmerk der soorten waardoor het zich van de overige onderscheidt of waardoor ze 
zamen dat geslacht vormen en de namenlijst der soorten welke hel geslacht vormen. 3o. Van 
de soorten de opgave der kenmerken waardoor het zich van de overige soorten uit zijn 
geslacht onderkent en welke verscheidenheden men weer vervolgens in de soort onderscheidt; 
verder welke eigenaardigheden, verbreidingsgebied en alles wat men van de soort heeft opgemerkt. 

2e vraag. In Dr. Bade's Praxis der terrasieiikunde staat onder de kleurendrukplaat 
Lacerta var. lissana, forma melisellensis nnd Lacerla litoralis var. lissana W. en in de inhoud 
staat dat de plaat, voorstelt Lacerta serpa var. melisellensis und Lacerta linma var. lissana; 
wat beteekent dat, dat is toch niet hetzelfde'? 

Den Haag. W. v. II. 
Dit alles vindt u in: lo. üürigen, Die Amph. u. Heptiliën, Deutscliland; voor Europeesche. 

Verder: a. Mehely Archi- und Neo-lacerten, 1907. Ann. Hist. Mus. Nat. Hung., Budapest 
(mij niet bekend. 11.). b. Cambridge Nat. History, Amphibia and Reptiles VTH. 

2o. Ik heb het al lang opgegeven, mei Rade Lacerta-variëteilen te tepalen. II. 

CORRESPONDENTIE. 
H. N. de F., Bussum. De groote oranje vlekken op Bhamnus zijn van de zwam: Puccinia 

coronata, waarvan de sporen op rogge overgaan en daar weer voortwoekeren. De kleine 
oranje slipjes zijn van een andere zwam (Aecidiurn rhamni). H. 

C. de G., te Voi/elenzang. De op den bodem der sloot, door u waargenomen eenwig 
kronkelende wormpjes zijn Kokerwormpjes; Tubifex. Alleen die speldeknopvormige kop zal 
wel op gezichtsbedrog berusten. Tubifex zit nl. met de voorste helft van zijn lichaam in 
het slijk en het wuivende gedeelte is het staartstuk, dat echter aan het einde niet verdHU 
is. Zoodra in de vragenbus onzer vereeniging plaatsruimte is, wil ik gaarne oen en ander 
over dezen nuttigen sloot- maar lastigen aquariurnbewoner meedeeten. Wilt u hom voorloopig 
eens nader bezien, schep dan met een pannetje wat modder op van de plaats, waar u Tubifex 
ziet (niet te ondiep) en gooi dat in een glaasje. Eerst is het wel een vreeselijke modderboel, 
maar na eenigen tijd wordt het wel weer helder en u kunt dan de wonderlijke dieren van 
alle kanten tezien. 

Rotterdam, P. HANNIK. 
Het was dus loch Tubifex, zooals ik vermoedde en vooropstelde; maar de waarnemer 

sprak van lange, witte draden. Tubifex is bij mij altijd rood, en niet langer dan l 1 ^ a 2 cM. 
E. HEIMANS. 

Voorloopig wijzen wij even op het verschijnen van een mooi determineerboekje, door 
L. Dorsman, voor de schelpen van ons strand. /'1,30 geb. II. 


