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dit wel het geval geweest, maar voor een eindelijko beantwoording van het vraagstuk
onvoldoende gebleken is.
Toch behoeft, ons dal resultaat niet al te zeer te ontmoedigen. Het juist stellen van een
vraag is dikwijls niet minder moeielijk en geeft vaak niet minder voldoening dan de beantwoording er van, en is bijna altijd de eerste schrede op den weg tot de oplossing zelve.
En op de straks aangehaalde klacht van Hildebrand kan niet beter geantwoord worden, dan
met de (eenigszins gewijzigde) uitspraak van Schwendener: «Was die nalurwissenschaftliche
Forschung aufgiebt an weltumfassenden Meen und an lockenden Gebilden der Phantasie, das
wird ihr reichlich erselzt durch den Zauber der Wirklichkeil, der ihre Schopfungenschmückt.a
Deventer.

11. II. HOOGENBAAD.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
Witborstje. — Vorig jaar 26 April zag ik hier voor het.eerst een witborstje, het zat aan
den kant van het bosch, op een takje, ongeveer een meter boven don grond. Doordat ik op
verboden terrein was, en er juist een inspecteur van politie voorbijkwam, moest ik me verdekt
opstellen, waardoor ik hot beestje verjaagde. Komt dat vogeltje moer voor?
Vordcn.

W. BEGHTOLD.

Het zal een braamsluipertje geweest zijn; een algemeen zomervogeltje.

H.

Orobus vernus. — Ongeveer een weck geleden bracht een mijner leerlingen mij een paar
exemplaren van ingesloten plant, welke ik determineerde als Orobus vérnus L., in mijn ouden
druk van Heukels als alléén in Z. Limburg voorkomende vermeld. Daar ik mijn determinatie
niet vertrouwde, ging ik er mee naar don heer dr. L. Vuijk, leeraar aan den Kol. landbouwschool te Deventer. Genoemde heer bevestigde mijn determinatie en noemde me nog eenige
vindplaatsen, o.a. bij Lochum (Pessinksche bosschen door Kok Ankersmit). Waarschijnlijk
interesseert u nu deze nieuwe vindplaats, 't Is de N. oever van 't Kanaal Devonter-Raalte,
in de onmiddellijke nabijheid der overlaatsluis, waar het kanaal de Soestwetering kruist
(O. kant). Het plantje komt er in vrij groolen getale voor. Door don heer Vuijk is de vindplaats metoen genoteerd.
Frieswijk.

A. H. NUIIOFF .IR.

Boomkikvorsch. — Naar aanleiding der berichten omtrent boomkikvorschen kan ik mededeelen, dat gedurende de zes jaar, die ik hier ten, ik ze elk jaar heb aangetroffen, ook do
larven er van.
Vorden.

W. BEGHTOLD.

Begroeiing van knotwilgen. — Toen ik er eens op ging letten bleek mij, dat oude knotwilgenslammen een vruchtbare voedingsbodem voor allerlei planten schijnen op te leveren.
Het is merkwaardig hoeveel plantensoorten op deze zonderlinge standplaats gedijen. Ik heb
er tot nog toe de volgende planten op aangetroffen: Pinksterbloem (Cardamine pratense),
vogelkers, paardenbloem, gewone muur, boschkamperlbelie, vlier (tamelijk veel), lijsterbes,
boomvaren, robberlskruid, klimop, grooto brandnetel, groote valeriaan, hondsdraf, els, meidoorn,
braam, bitterzoet, eik, gewoon nagelkruid, Spaansche kers (kenbaar aan de roode puntjes
aan de voet der bladeren; 't was natuurlijk een klein exemplaar), smeerwortel, muurlatuw,
aalbes (reeds met groene besjes) en klcefkruid. Dat zijn dus in het geheel 24 soorten.
Waarschijnlijk zijn de zaden door vogels overgebracht.
Wageningen.

T. SGHELTEMA.

Afwijking bij de gele lisch. — Onlangs trof ik een merkwaardige lischbloem aan, die van
6 opstaande kroonbladen, 6 hangende kroonbladen, 6 meeldraden en 6 stempels. Het vruchtbeginsel was ook bijzonder dik, zoodal het waarschijnlijk een vergroeiing van twee bloemen
zal geweest zijn.
Wageningen.

T. SGHELTEMA.

Bandvorming bij paardebloem. — Onlangs vond ik ondor Meerssen een forsch exemplaar
van de gewone paardebloem. Op één stengel (die ongeveer 13 mM. breed was en iets smaller
dan een gewone) zaten 3 nog niet geheel geopende hoofdjes, 't Leek wel of die stengel door
vergroeiing van meerdere ontstaan was. Toch was hij hcelemaal hol.
tiothem-Mecrssen.

MOMMERS.

