
552 DE LEVENDE NATUUR. 

Ik heb verleden jaar eenige dagen achtereen oen paar keer per dag den stand van een 
regeltje narcissen genoteerd. Ze hadden voor den dalenden weg drie a vier dagen noodig, 
maar om van luni diepste vernedering in den tamelijk wel horizontalen eindstand te komen, 
gebruikten ze bijna een week. 

Den 30slen Maart deed zich een nieuwe invloed gevoelen. Voor mijn narcissen kwam 
het sterkste licht uit het Zuidwesten en nu ging op 30 Maart een hevige westenwind waaien 
die Iwee dagen aanhield en die alle open bloemen op éen na dwong om ecu halven draai 
ooslwaarts te maken. Die éene stond vlak mol zijn kop in don wind en wisi zeker niel of 
hij rechts of links moest gaan. Misschien was hij ook al te oud. 

Dat omzwaaien was geen gewoon wecrhaantjeswerk, anders zouden de bloemen wel weer 
teruggeveerd zijn, als ik ze tegen den wind beschermde. In 't eerst gebeurt dat ook, maar 
na drie uren hadden de bloemen een vasten stand naar 't Oosten. Toen echter de wind 
bedaarde, gingen ze weer langzaam terugdraaien, en in den avond van den tweeden Aprit 
stonden ze weer in de goede houding, bang heefl dal niel geduurd, want spoedig spookte 
het weer uit 't westen. Begon had weinig invloed, wat wel begrijpelijk is, want door de 
trompet wordt hel stuifmeel toch al voldoende beschermd. 

Dal deze bloemen het licht zoeken en den wind mijden, wijst erop, dat zij aangepast zijn 
op insectenbezoek. Er valt echter niet op te roemen, dal ze veel bezoek krijgen, want 't 
lijkt wel, of de luinhommels ieder voorjaar langer op zich doen wachten. 

Bij de dichlersnarcis zijn de bewegingen weer iels anders dan bij de trompetnarcis. 
Tol hall' Juni kunt ge ze bestudeeren en ge kunt zeer aardige variaties in uw waarnemingen 
brengen door eens wal narcissen Ie potten en ze dan korten of langen tijd ondersteboven te 
zeilen, of ook wel door de bloem geheel of gedeeltelijk aan het licht te ontrekken. Je krijgt 
dan een aardig denkbeeld van de gevoelighekljes dier planten. JAC P. TH. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Loepen. — De Firma Merckelbach stuurt ons eenige goedkoope loepen ter beoordeeling. 

Daar is een klein dingetje bij van twee kwartjes in eboniel geval, dat tienmaal vergroot 
en scherp is over een veld zoo groot afs 't woont «Nederfaiid« op do stuiverspostzegefs. Op 
't elikel wordt hel genoemd «Kater Lupe«, dat wil zeggen, dal je er de détails mee kan 
waarnemen, die noodig zijn voor 't determineeren van kevers. Dat is wel wal veel gezegd, 
maar voor 't determineeien van grassen is hel zeer zeker voldoende. Dan is er nog een 
van f 2.50, die ook tienmaal vergroot en een tweemaal grooter veld heelt dan dat kleintje, 
één van f 1.— (ook 10 x ) , die als teekenloep gebruikt kan worden, maar nog al lijdt aan 
spherische aberratie, en nog een van /" 1.—, die vier of vijfmaal vergroot en een groot veld 
heeft. Het kfeinfje vind ik een echt koopje (in den goeden zin van 't woord). T. 

Tuinbemesting. — De Amslerdamsche Superphoslaatfabriek te Amsterdam (dit adres is 
voldoende) verspreidt een hoekje getiteld «TuinbomestingK, waarin zeer onderhondeiul en 
volledig verleid wordt van de herkomst en beteekenis van de verschillende kunsttneststoffeii 
Tegelijk biedt zij u verschillende mengsels aan, van af een handjevol, Ier bemesting vau 
kamerplanten tot scheepsladingen vol voor heide-ontginning. Wij raden ieder die een luin heefl 
aan, dil boekje aan te vragen. Hel is geïllustreerd met mooie afbeeldingen van de fabriek 
en haar verschillende ondcrdeelen. T. 
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