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DE LEVENDE NATUUR.

Er zou over al die naamwijzigingen nog voel te mopperen zijn, maar daar doe ik liever
niet aan. In tegendeel verheug ik er mij over, dat er tusschen Reichenow en Hartert reeds
eenige toenadering is te bespeuren en ik zie met verlangen een eventueele nieuwe uitgave
van de Hand-list tegemoet. En 't is een kleine moeite, om zooals ik in mijn «Vogeljaar» gedaan heb, voorloopig de beide namenstelsels te gebruiken, die het meeste gezag hebben.
Ondertusschen vechten de heeren het uit en spoedig wordt alles weer klaar en eenvoudig.
JAC. P. TH.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
Een eigenaardige vergroeiing. — Bijgaande schets geeft een typische vergroeiing weer.
Een eschdoorntak doorboort een populier. Hoogstwaarschijnlijk heeft de dikke eschdoorntak
net zoo lang gescheurd en gedrukt tot de popel diep uitgeslepen was, daarna is de tak er
in vast gegroeid.
Men zou echter nog kunnen
vragen; hoe is dit mogelijk,
daar toch eerst de zijtak van
den populier dan had doorsneden
moeten worden'.' (Dat de tak er
van voren en niet van den achterkant ingekomen is, is aan den
uitwas naar voren Ie zien).
We zullen echter wel moeten
aannemen, dat na do vorgroeiïng
de zijtak uit den populier is ontstaan, wat dikwijls meer juist
op de plaatsen gebeurt, waar
een bepaalde prikkel op is uitgeoefend.
Aan den popelzijtak en den
eschdoorntak, die reeds zeer
lang zijn, is te zien, dat die vergroeiing vele jaren geleden
plaats had.
Geen der booinen heeft blijkbaar geleden, do populier, hoe wel
de kern geheel doorboord is, is
hoog opgeschoten en draagt
flink blad, evenals de eschdoorntak.

D. TOLLENAAR,

Station De Bilt.

CORRESPONDENTIE.
./. M., te A. — De zeer helder blauw gekleurde Bremraap, die n bij Noordwijk vondt. kan
wel geweest zijn de Blauwe Bremraap, Orobanche purpurea. Deze woekert meest op Duizendblad en wordt, hoewel zelden, in de duinstreek aangctrolTen. Een paar andere Blauwe Bremrapen zijn de Bleekr Bremraap, 0. pallidillora, die op distels en de Violette Bremraap, O. amethystea, die op de Kruisdistels woekert. Beide zijn echter buitengewoon zeldzaam, de laatste
zelfs twijfelachtig. De zeer gewone Bitterkruidbremraap, O. picridis, doorgaans geelwit, komt
ook nog al dikwijls met blauwachtige bloemen voor. De Doornappels worden gekweekt als
geneeskruiden.
T.
A'. Z., te R.' — Doodshoofdvlinders schijnen dit jaar nog al veel aangekomen te zijn. Ik
kreeg er te zien in het noorden van Groningen, ze zweefden daar soms 's avonds voor de
bijenkorven. Witte Struikhei heb ik in deze vacantie op tal van plaatsen gezien, bij het
drogen worden de bloempjes echter weer licht-roodkleurig, dat is ook het geval met die u
mij zondt. Dank voor de Glethra.
T.

