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Platanthera bifolia. — Kan het wezen, dat dit, jaar ongunstig is voor. den bloei .van de 
Platanthera bifolia'? Waar ik deze orchidoe weer eens wilde zien en van haar geur genieten, 
heeft, ze dit jaar me teleurgesteld. Het begon al in mijn tuin. Een viertal gezonde planten, 
die anders bloeion, kregen alleen blad, de een wat schraler dan de andere. Begin Juli zocht 
ik op de groeiplaats onder Lieveren-Peize, waar ze anders bij honderdtallen te vinden zijn — 
zonder resultaat, Hier had de reden kunnen zijn de ontginning van vele mooie plekjes met 
verwoesting van de wilde flora, maar waar niet ontginnen was, ontbraken zo ook. Midden 
Juli bezocht ik de plekken Doetinchom-Wittenbrink, verleden jaar in D. L. N. als groeiplaatsen 
vermeld. Niets te zien dan nog niet bloeiende Epipactis latifolia! Eindolijk ging ik naar hot 
ideale plekje bij Ude, waar ook de eenige Parnassia's en Scutellaria's uit deze omgeving 
groeien. Hoewel ik precies de plek weet, waar anders tientallen van de Plantanthera bloeien, 
vond ik zelfs de standplaats niet meer. Ben ik nu zoo ongelukkig geweest, of hebben andoren 
hetzelfde Opgemerkt? Andere orchideeën willen van het jaar wel. In mijn tuin hebben de 
Listera ovata, de Orchis maculata en de latifolia prachtig gebloeid. Do Gymnadenia conopea 
lielooft veel. Maar de Orchides morio en incarnata heblien in den tuin ook werkstaking 
gehouden. De twee laatste vindt men trouwens in deze streken niet meer, voor zoover ik 
kon nagaan. De latifolia zit nog bij Zeegse. Alleen de maculata heeft van het jaar, alle 
nntginningen tartend, schitterend op de Drentsche heiden bij duizendtallen gebloeid. 

Mag ik meteen eens vragen, of iemand in het najaar een levende plant van Botrychiinn 
lunaria voor mij hooft'? Desnoods ook sporen, maar die vragen bij deze varen zooveel jaren 
zorg. Gaarne geef ik er een andere zeldzame inlandsche varen voor in ruil. Als die éénc 
plant er bij komt, is mijn colloctie inlandsche varens compleet. Wat zijn dat danklwre 
planten in een beschaduwd stadstuintje! 

GroiiMii/i-a. A. \ , VELDHUIZEN. 

Iedereen die orchideëenhoekjos kent, heeft dergelijke teleurstellingen beleefd on zich b-
beklagen gehad over do onstandvastigheid van zijn vriendinnen Sturmia, Anacamptis of Her-
minium. Doorgaans echter komen zo dan in volgende jaren nog weer te voorschijn, tenzij 
het terrein geheel van karakter is veranderd, 

Over Platanthora had ik echter tot nog toe niet te klagen. Als u mij in April oog eens 
aanport, stuur ik' n wol oen mooi pollotje Hotrychium ter completeering van uw üevend 
vari'ii-liorbarinm. Til. 

Zwarte Ooievaar. — De hoor M. 11. A. Staring te Zutphen bericht ons, dat nabij llookborgen 
een Zwarte ooievaar is waargenomen. Dat is op zichzolf al merkwaardig, maar merkwaar» 
dlger nog vind ik dat do praoporatonr, wion hol dier voor een reiger Ier opzottiug was 
toegezodden, beweert, dal hij op don ronk al ontdekte, met oen ooievaar te doen to bebben. 
Wat voor bijzondere gom- hooft zoon ooievaar? TH. 

Witte Vlasleeuwenbek. - Mei dezen bericht ik, bij Amersfoort een zuiver wil exemplaar 
van binaria vulgaris, zondor spoor, gevonden te bebben. 

^tmertfoort. C. A. K. 

RUILAANBOD. 
Do volgondo vollon planton, allen uit het O. van hot land, in ruil aangoUidon logon 

strand-, duin-, bosohhoido- of veenplanten. 
Gagea arvensis Schuit, 2 vel; Frittillaria Moloagris L., 2 vel; Xarthocinm ossifragum 

Ibuis., 2 vel; Sparganium simplex Huds,; Rhynchospora alba Vahl ; Cladium Uariaous It. Br., 
2 vel; Orchis maculata L., 2 vel; Orchis latifolia L., 2 vol; Kpipaiiis palustris Grut/..; l.islora 
ovata U. Mr.; Ilolosionm umliollatnm L.j Stellaria Holostea I..; Silene inflata Sm.; Silene 
diohotoina Ehrh., 2 vel; lianimcnlus sceleratus L.j Ranunculus Lingua L.; Ranunculus 
arvensis L.; Alliaria olTioinalis Andrzj.; Karsotia iiu-ana II. Itr., 2 vol; Reseda Luteola L, 2 vol; 
Drosera anglica Huds., 'A vol; Drosora intermedia Rayne, 2 vel; Geranium dissoctum L,; 
Saxil'raga tridai-tylitis L., 2 vel; Comarum palustro L.; Sangnisorba oflicinalis L.;,Genista 
Inirloria L., 2 vol; Modii-a^o sativa L- Melilotos albus Dosr.; Vaccinium iili^inosum L.; 
Vaci-ininm Oxycoccus L : Pirola minor L.; Geniiana Pnonmonantho L.; Bchium vulgare L ; 
llynscyainns niKcr L ; Aiilirrliiiiiiiii Oronliuin L.; Veronica longifolia 1..; Veronica Becca 
bunga L.; Pedicularls palustris L, 9 vol; podicnlaris silvatica L.; Salvia verticillata L.; 
Origanum vulgare L., 2 vel; Stachys arvensis b., 2 vol; Utrirnlaria minor I..; Campanula 
Tracbelium L.; Dlpsacus Silvester Mill.; Erigeron acer L,; Filago minima Fr.; Gnapnallum 
sylvaticnm L., 2 vol; Arnica montana L.; Senocio Fuchsli Gmell.; Girsiuin angllcuro Lobel, 
2 vel; Gontanroa solstitialis b . ; Gentaiu-ea nigra L. 

Adres; F, Bennekers, Diej v.weg 20, Deventer. 


