260

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
Richtingszin. — Onlangs las ik in »De Courant» uwe beschouwing over het Trekken der
Vogels en dacht, dat het volgende misschien een kleine bedrage zou kunnen zijn, om de
oplossing van het vraagstuk nader te komen.
Een Hoofd-officier nit Ned. Oost-Indië deelde mij eens mede, dat Inboorlingen in Sumatra,
die In het ruim van een schip zilleii en niets van hetgeen bulten het schip voorvalt, kunnen
zien, steeds juist kunnen antwoorden op de vraag of hol schip N, Z. O. of West vaart,
Hoe zij dat weten, kon de oflicier niet ontdekken.
yfou bier een uitgangspunt kunnen zijn, om het Vogeltrek-gehcim uil te vinden ? Menschen
toch, kan men vragen stellen, van hou, in alle geval, eerder iets te weten komen, dan
van vogels.
En door 't een zon men 't ander kunnen ontdekken, b. v. het watervinden. Ik ben zelf
een water-vinder, en ontdekte dat eerst In mijn 30sto jaar; ik ben nu In mijn 74ste, en weel
nog niet, evenmin als de andere water-vinders, waardoor ik die kracht bezit. Zoo'n half-wilde
Suinalra-mensoh weel mogelijk moor van zjjn lichaam af. Ion minste in zulke occulte dingen,
dan een, meer of minder tamme Hollander.
Amsterdam.

.1. W. MULDER,

Bandvorming bij Paardebloem.
Eene blooiwijze als op bijgaande teekoning vond ik
hedenmorgen. De paardebloem had niet één, doch twee knoppen, die geheel van elkaar
afgescheiden waren; elk met een apart omwindsel. De stengel
was hoegenaamd niet verbreed, zooals bij bandvormingen. De
plant was tevens merkwaardig, daar ongeveer op 'I midden
van don stengel zich oen klein blaadje bevond, dal er zeer los
opzat. De stengel was geheel hol. Komt hot oen en ander
meer voor?
R.
Dit is een eerste stadium van bandvorming en komt nog
al eens voor; in sommige jaren meer dan in andere.
J, H.
Wit slangenkruld. — In verband met een mededeeling
in Dr Levende Natuur van 15 Augustus deel ik U medo, dal
wit slangenkruid eveneens groeit op enkoio plaatsen langs don
straatweg van Beverwijk naar Wijk aan Zee.
Weetoaan,

T. W. DUSSE.

De Flora van de Berger duinen. — In Juni j.1. ontving ik
ik van don heer T. Jelgersma, Ie 1'urmerend, oen schrijven
waarin liij berichtte, de zeldzame dennenorchis, (ïoodyera
repend gevonden te heblion In de duinen van Bergen en Schoort.
Deze vindplaats is nieuw, Goodyera was daar lol dusver nooit aangelroHon. Door deze vondst" stijgt de belangrijkheid van do
Berger- en Schoorlscho duinen opnieuw, nadat zo dooi' do aanwezigheid van de vogelnestorchis, Neollia nidus avis, en de Koraalorehis, Goralliorhiza innala, al roods bij de llorislen
zoo'n grooto vonnaardhoid gonolen. Zoowel do vogolnest- als do koraalorchis handhaven zich
uitstekend on de laatste hoeft zich dank zij do uitslokoiule hesoherming door de oigouaars
van hel duin, aanzienlijk venneordord. Do Goodyera groeit in 't Slaalsdomein en kan ook
daar op bescherming rokonon, want do Directie van hol Slaalslioschbeheer ontziet te midden
van hare oiilginugen mol groote nauw'gezolhoid do inorkvvaardighodon van onze oorspronkelijke
Hora. Mol dal al worden die Berger duinen een echt natuurpark on prachtig studioveld.
TH.

CORRESPONDENTIE.
/'. /e 'sGravenhagi'. Do labiaal, door u Inssohen zaaisel van Lavendel aangelrolTen, Is
Calamintha nepetoïdes, een plant uil het gebied van de Middellandsche zee. De verwante
soorten Calameiitha grandiflora en C. officinalis worden af en toe ook in onze tuinen aangetrollen.
v. li. te Wormcrveer. Uw determinatie van P, arenaria was juist. De vlinderbloem is de
Sikkelklaver, Modicago falcala, ook oon bekende Ilguur op do opslagplaatsen. De Zaansche
terreinen zoudon nog wel eens met hot Deventersch Polhoofd en Post-Pothoofd kunnen
wedijveren.
TH,

