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terwijl de bladeren van de toprozetten voor een deel goolvormig samen-geheel gedraaid, 
gevouwen waren. 

Komt zoo iets meer bij de smalbladlge Weegbree voor'? 
wel eenige overeenkomst heeft met 
de vervorming bij 't madeliefje, «de 
hen met de kuikentjes». Hiervan heb 
ik voor een paar maanden ook twee 
aardige voorbeelden gevonden. 

Het teekeningelje hierbij (op Va nat. 
grootte) maakt dé zaak misschien 
duidelijker. 

Op dezelfde wandeling kwam ik 
in »'t Goor«, het bekende plekje bij 
Denekamp, waar in een klein bestek 
zoowal van alles te vinden is. Ik sta opeens voor 
een afgeplagd stukje moerassige heide, naar 
schatting ± 16 M2 groot. Daar stonden duizenden 
plantjes van de rondbl. zonnedauw, dicht naast 
elkaar. Het gezicht trof mij: net een rood-goud-
bruin tapijt, schitterend in de stralende zon. Maai
bij nader toezien merkte ik, dat hel prachtige, 
tot rusten uitnoodigend kleed een verraderlijken 
dood had bezorgd, niet zoozeer aan kleinevliegjes 
en mugjes, maar., aan vlinders en glazenmakers. 
Aangelokt door de schittereiidedropjes, hadden 
zij zich neergezet op het mooie kleed. Maar dit 
had hen vastgehouden, al steviger en steviger; 
de blaadjes hadden zich samengeknepen om de 
vlindervleugeltjes, om sprieten en pootjes, tol de 
prooi niet, meer kon ontsnappen en langzaam 
moest, sterven. Dat de vlinders pogingen hadden 
gedaan, om los te komen zag je aan de gehavende, 
uitgehakkelde vleugejs, aan de afgerukte pootjes. 
Ik pakte er een paar liij de vleugels beet, maar 
jawel, van lostrekken was geen sprake. Eer 
scheurden de vleugels stuk, dan dal de blaadjes 
loslieten. 

Verbazend toch, wat die nietige plantjes 
kunnen doen! In menigte zaten ze daar vast: 

een 5-lal 

Mij dunkt, dat, dit verschijnsel 

Smalbladlge Weegbree met klemdraai en vertakking 
van de bloeiwijze met vervorming van de schut-
blaadjes tot gewone bladeren. Van de vele groei-
afwijkingen die doze Weegbree vertoont, hebben wij 

er dus hier drie tegelijk. 
[blauwtjes, 

lOtallen kool
witjes (deze 
vooral, minstens 40!), en 8 tY 10 glazenmakers. Geen kleine, 
maar exemplaren van C cM. lengte. Men moet zooiels zien, om 
het te kunnen gelooven. Zelf heb ik met een ongeloovig gezicht 
gekeken op het tilelplaalje van het »lvosmos»-boekje, ('t heette 
«das Sinuesleben der Ptlanzen», als ik mij niet vergis), waar 
een reuzen-glazenmaker vastgehouden werd door een nietige 
Drosera. 

Maar ter zake: ik doe eenige stappen verder e n . . . sta 
opnieuw voor een dergelijk tooiieel,en warempel: dichtbij ligt 

nog zoo'n derde vlinderval! De natuur heeft 
telkens nieuwe verrassingen voor haar belang
stellende vrienden! W. H. DINGELDEIN. 

De vervorming van Weegbree komt wel meer 
voor. Van éen soort komt deze vorm zelfs als 
var. monstruosa in de Tuinbouw voor. J, H. 

Zonnedauw met blaadjes in de bloeiwijze. 

Mooie vondsten. — Even wilde ik de 
aandacht vestigen op enkele botanische merk
waardigheden die ik in de Pinkslervacantie 
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in de duinen heb gevonden. Ten eerste een monstruositeit van Zonnedauw (Drosera rolundi-
1'olia), bij Schoort gevonden. Dit verschijnsel komt bij Weegbree en nog enkele andere planten 
dikwijls voor, bij Zonnedauw is het een uiterst zeldzaam verschijnsel. 

De tweede merkwaardigheid is een voor ons land nieuwe Pirola-soort. Ik vond hem 
tusschen Bergen a/Zee en Egmond a/Zee in één exemplaar; de bladeren van het rosetje waren 
half verdroogd. Waarschijnlijk was het Pirola media; alle kenmerken stemden echter niet 
overeen met wat er van opgegeven staat in de flora's. Ook kan het het Groene Wintergroen 
(Pirola chlorantha) geweest zijn. De bloemen hadden wel eenigszins een groene tint. Mocht 

Kon bijzondor Wintorgroentje. Zenogroon, afwijking of nieuwe soortV 

een lezer hem soms aan de teekening beslist herkennen, zoo houdt ik mij aanbevolen voor 
mededeeling daaromtrent. 

De derde merkwaardigheid, waarvan ik ook al niet, met zekerheid den naam kan opgeven, 
is een Zenegroen met kleinere bloemen dan de gewone soort (Ajuga reptans.) De kleur is 
lichtblauw met donkerblauwe strepen. Ook is de planl eenslachtig. Nu bestaan er twee 
mogelijkheden, nl.: lo. de plant is een eenslachtige, kleinbloemige variëteit van Ajuga reptans, 
zooals er ook een eenslachtige variëteit met kleinere bloemen van Thym voorkomt; of 2o. 
het is een heel nieuwe soort. In dal geval komt de planl hel meest overeen mei de beschrijving 
van Ajuga abnormis Nol. zooals de heer Henkels zoo vriendelijk was mij mode le deelen. 

Wie mij hieromtrent inlichtingen kan verschaffen zal mij een groot genoegen doen. 
Haarlem. C. SIPKES. 


