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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
DE VERSPREIDING VAN AZOLLA. 

Azolla. — In mijn herinnering was in de buurt van Leiden, waar ik al omstreeks 31 jaar 
geleden op Hora en fauna lette, de daar voorkomende Azolla, vroeger vlak en later in pruikjes 
groeiend. Ik denk dat Suringar (Wageningen) en Vuyck (Deventer) dat wel meer beslist 
zullen welen. Ik wilde u echter op iets anders attent maken, waar Dr. Everts uit den Haag, 
mijn aandacht onlangs op vestigde: In Frankrijk is n.1. ontdekt, dat daar met hel roode kroos 
is geïmporteerd een klein snuitkevertje dat zich uit Azolla (welke soorten?) schijnt te ont
wikkelen, hel is oorspronkelijk opgegeven uit Florida en heet Stenopelmus fDegorsiaj rujina-
aus Gylh. ( = Champenoisi Bed.). Het diertje is verwant aan de bij ons op het gewone kroos 
veelvuldig voorkomende Tanysphyrus lemnae Payé. Mocht u of een uwer correspondenten 
dergelijke watersnuitkevertjos in handen krijgen, dan houd ik mij voor de toezending daarvan 
zeer aanbevolen, allicht wordt de kever spoedig ook als inwoner van ons land bekend en is 
er kans de biologie er van nader te welen te komen. Misschien will u op deze zaak in 
Ü. L. N. de aandacht vestigen. Van die in de hoogte groeiende Azolla — ik wist van twee 
soorten niet af — dacht ik dat door den sterken groei in het najaar de plantjes opeen schoven 
en in den zomer nog plaats genoeg hadden; zooals in het voorjaar Lemna de meeste plaats 
inneemt en pas later door Azolla verdrongen wordt. 

Amsterdam. Dn. D. MAC GILLAVRY. 

Azolla. — Laat ik u even, in verband met uw artikel over Azolla, mededeelen, hoe het 
mol de ontdekking dezer plantensoorten in ons land gegaan is. 

In Suringar's flora kwam Azolla Caroliniana Willd voor 1895 reeds voor. Toen ik in 1890 
van iemand een plantje toegezonden kreeg, dat mij Azolla bleek te zijn, dacht ik niet anders 
dan dat het A. Caroliniana zon zijn. Toevallig had ik gelegenheid de plant nader te bestu
deeren met, het werk van Strasburger, Ueber Azolla en bleek het mij, dat ik in mijn bezit 
had A. flliculoides Link. Ik dacht toen eersl niet anders, dan dat de opgave in Suringar's 
flora onjuist was en vandaar, dat ik in de volgende drukken mijner flora alleen A. flliculoides 
opnam. In 1904 hield C. Bernard in een vergadering der Ned. Bot. Ver. een voordracht A 
propos d'Azolla en toen eerst bleek uit spiritusmateriaal, dal zoowel A. Caroliniana als A. 
flliculoides in ons land voorkwamen, zoodal ik dan ook na dien tijd beide soorten heb opgenomen. 

Amsterdam. H. HEUKELS. 

Azolla. — Deze herfst heb ik fietsende van Schoonrewoord naar Leerdam, vandaar naar 
Leerbroek over Weverwijk tot. Meerkerk in de meeste slooten een roodbruin kroos ontdekt. 
Hier en daar was in de slooten wat groen kroos en maakte het den indruk, alsof dit door 
het roode kroos werd verdrongen. De blaadjes waren goed te onderscheiden. Na dien heb 
ik er niet meer op gelet. Mocht het mij weder in 't oog vallen op andere plaatsen, dan zal 
ik U zulks gaarne melden. A. KOOPMANS, 

Hagestein. Sergeant L. W. 2 Bat. Ie C'e. 

Azolla. —- 'k Weel nu juist niet precies hoe hel er uitziet,, maar ik ken te Weesp een 
sloot, die een groot deel van het jaar vol ligt met een soort „kroos". Toen ik 't voor het 
eerst zag was het net, of er een laag ijzerroest (roodbruin) op 't water dreef: bij nadere be
schouwing bleek het een kroosvormig plantje te zijn, naar ik meen ook wel met enkele groene 
er tusschen. Ik zal 't, eens nader onderzoeken en daarvan verdere mededeeling doen. 

Hoorn. M. VBNEMA, 
Sergeant 9e R. I., Onderwijzer Ie Weesp. 

Azolla. — In den nazomer en herfst van 1913 was het zoo erg met de Azolla flliculoides 
in de sloten en kleine vaarten hier in de omstreken van Lisse, dat hel op de plaatsen waar 
door den wind zware opeenhoopingen ontstonden, er bijna met een schuit niet door te komen was. 

Door de vorst verdween de Azolla uit onze sloten, maar naar mijn meening vroeger dan 
vorige jaren begon de Azolla weer te verschijnen en groeide als nooit Ie voren, met zorg 
sloeg ik die snelle was gade, maar plotseling begonnen er zich rotte plekken te vertoonen, 
in de dicht opeengepakte massa, die plekken werden grooter en grooter en in sloten waar 
het voorverleden jaar onmogelijk was te varen, kon dezen zomer geregeld gevaren worden. 

Naar mijne meening is uil het water in onze polders, door de te groote massa's de voor
raad voedsel, benoodigd voor de groei van de Azolla opgeraakt en is er ziekte ontslaan, 
zoo ziet men alweer, dal de natuur zich zelf weet te redden en alles weer in evenwicht 
brengt, en geloof ik, dat de Azolla weer gaandeweg zal verminderen en niet meer last zal 
veroorzaken dan andere waterplanten. 

Lisse. A. KLINKENBERG. 



420 DE LEVENDE NATUUR. 

Azolla. — In Boskoop moet het in de vorige herfst nog erger geweest zijn met de 
Azolla-groei. Daar moeien de slooten toen bedekt zijn geweest met een meterdikke laag van 
deze walervarentjos, zoodal. hol varen met schuiten er absoluut onmogelijk was. Baksteenen 
bleven er op liggen zoo stevig was de bedekking. Ook moet het gevaar opgeleverd hebben 
doordat de slooten zoo hoog vol lagen er mee dal ze bij duisternis moeilijk van bet land te 
onderscheiden waren. Van dit jaar hebben we nog geen bericht uit Boskoop. .1. Hs. 

Stigmarla. — Dr. .longmans, palaeobotanicus te Leiden, is zoo vriendelijk ons er op 
attent te maken, dat het, niet juist is, dal de zijworleltjes van de Sligmaria's wel werden 
beschouwd als ademhalingsorganen (blz. 38i van de vorige all.), voor die functie waren 
wellicht een apart soort aanhangsels aan die wortels aanwezig. Ook is het, zoo in het 
algemeen gesproken, niet juist, dat de Sigillaria's het algemeenst zijn in jongere lagen dan 
de Lepidodendrons (blz. 388). Hun hoogslen bloei bereikten beide groepen ongeveer gelijktijdig 
in den lijd van de middelste sleenkoollagen. J. Hs. 

Hypnose bij dieren. — In Aflevering II van den negentienden Jaargang van De Leoendc 
Salanr vond ik op pag. 258 in een stukje over „Hypnose" bij dieren van A. II. M. W. do 
mededeeling van het „experimentum mirabile" van den .lesuilenpaler Athanasius Kirchor. 
Deze proel werd evenwel reeds, volgens Preijer, beschreven in de Deliciae physico-mathe-
malicae van Daniel Schwerter, uitgegeven in 1630 te Neurenberg. Aangezien Kircher eerst 
tien jaren tater deze proef Ie Home beschreef, blijft do prioriteit aan Schwerter en moeten 
we het interessante verschijnsel dan ook hel „experimentum mirabile" van Daniel Schwerter 
noemen. 

Ook maakt Loewonfeld onderscheid tusschen Katalepsie on Kalaplexie en moet men de 
door A. H. M. W. genoemde „Schreckslarre" in bedoeld stukje, niet Katalepsie maar Kala
plexie noemen. 

Rij dieren in den toestand van Kalaplexie komt óók de z.g. „Katalepsie" of „stijfkramp" 
voor, waarbij de in een bepaalden stand gebrachte ledematen of lichaamsdeelen, hierin zeer 
langen lijd verblijven. 

Deventer. Dr. A. KIYPERS. 

De Meeuwenmishandeling. — Van verschillende zijdon ontvingen wij opmerkingen omtrénl 
de mishandeling van do Mantelmeeuw, vermeld in onze aflevering van 15 Decemtor, on de 
militaire autoriteiton bobben aangeboden éen onderzoek in te stellen, teneinde de schuldigen 
te straffen. In overleg met den inzender van het lierichl bobbon wij echter om verschillende 
rodonen gemeend, daartoe niet te moeten medewerken. Wij hopen, dat de jongens zelf wel 
zullen inzion, dal zo lo vor zijn gegaan. 

Intusschon zijn we de militaire overheid Ion allerzeersle dankbaar voor haar optreden. 
Ook hopen wij, dal als straks de broedtijd nadorl on 't leger nog te velde slaat, onze soldaten 
de vogels met rust zullen laten, vooral langs de Brabantsche zuidgrens en op de Noordzee-
oilanden. Ik ben er zeer benieuwd naar, hoc de Zilvermeeuwen van Holtummeroog zullen 
opschieten met de kustwacht. JAC. P. TH. 

A A N G E B O D E N : 
Heimans & Thijsse's serie »Van Vlinders, Vogels en Hloemcna, volkomen nieuw en 

onbeschadigd, ii f 0.00 per stuk. Vracht voor koopors. Adres: M. van Hiemsdijk, Hoogstraat 00, 
Wageningen. 

G E V R A A G D : 
Ik heb nog van de album's »Winter» de plaaljos; :t, 5—8. 13—16, 18—24, 27—29, 34, 37, 

40, 41, 45, 40, 49—51, 53, 55, 61, 03, 04, 66—70, 72, 75, 76, 78-84, 86, 92—94, 100, 102, 106, 
108-110, 112, 115-117, 119, 120, 120, 127, 133-137, 141, 143 en 144 niet en van »Herfst«: 
1, 4, 5, 8, 9, 14, 20, 21, 23, 24, 27-38, 40, 41, 43-47, 50-57, 59—00, 71, 73, 79, 80, 82—85, 
87—89, 91, 93, 95, 100, 102, III), 111, 113, 114, 122, 127, 130—133, 140 en 143 nief. Voor gratis 
toezending houd ik mij aanbevolen. Mijn dank bij voorbaat. In ruil heb ik de schalen van de 
eieren van fazant, valk, roodstaartje, morel, grutto, lijster, tureluur, spreeuw, oeverzwaluw, 
meerkol, kieviet, vink, kwikslaart, kraai, sterntje. Van sommige 2 A 3, zooals van 't winter-
koninkje en boschduif en 1 ex. van 't heggemuschje. Alles keurig en netjes. Liefst alles in 
één koer weg. Prijsopgave gevraagd van «Door 't Rietland», oud ex. Adres: F. Doornbos, 
Slotlaan 52, Zeist. 


