
284 DE LEVENDE NATUUR. 

Wilde tamme duiven. — In Nijmegen en omgeving broeden op torens eu oude gebouwen 
een soort duiven, die in vorm en kleur merkwaardig veel met de Rotsduiven, (Columba livia L) 
zooniet alles gemeen hebben. Namen, die ik er voor hoorde, zijn: torenduiven, veldvluchlers, 
Algemeen houdt men ze voor verwilderde weggevlogen tamme duiven, 

Gaarne had ik opgave van plaats (gemeente, broedplaats), eu aantal waarin deze eventueel voor
komen in de omgeving van een der lezers van D,L,N, Bij voorbaat mijn dank voorde te nemen moeite, 

Nymegen AD. OOMEN. 

Bilzenkruid. 't Hilzenkruid (Hyoscyamus nigor) is een veel voorkomend onkruid. Meestal, of 
beter altijd, is 't een plant van 0.30 tol 0,00 Meter, maar 't op de foto voorkomende exemplaar 
is ruim 2,51) Meter, dus wel oen zeer groote zeldzaamheid. Tegen de schutting, die er achter 

staat, komt 't dan ook wel goed uil! 
De plant behoort lot de familie 

van de Nachtschaden of Solanacecéu; 
en is zwaar vergiftig. De er in voor
komende vergiften ' zijn alcaloïden ; 
in 't bilzenkruid zit speciaal: hyos-
cyamine. 't Vergif wordt in de ge
neeskunde gebruikt als verdoovings-

,middel; ook wordt soms 'l vee er 
mee ingewreven, vooral paarden 
legen de vliegen. De heele plant 
trouwens ruikt onaangenaam. De 
bloemen zijn mooi violet geaderd; 
en bijna zittend. Ook de vrucht is 
eigenaardig, deze springt met een 
dekseltje open. 

't Is een echte «ruderaalcplant, 
d. w. z, ze komt op allerlei afval, 
belten, enz, voor. Meestal is de plant 
tweejarig, volgens Heukels nooit 
hooger dan 0,00 M^ler, 

Van dezelfde familie zijn gif
tig de Tabak, Aardappel; Atropa 
Belladonna; Zwarte nachtschade,e,a. 

Zaandam. W. A. VAN WIJK. 

Sedert jaren heb ik Bilzenkruid 
in mijn Amsterdamschen,schooltuin, 
Het is afkomstig van een exemplaar 
uit Ilpendam, In den regel worden 
bij mij de planten =t 1,5 M, hoog 
en dan zijn ze forsch en llink ver
takt, Tegelijk zijn echter in mijn 
tuin eenjarige bilzenkruidplaiilen ver
schenen, die brengen hel tot eeu 
hoogte van 3 decimeter, blijven 
meestal onvertakt en de bloemen 
zijn ietwat rossig. Het is niet vol
komen zeker of zij zijn opgeschoten, 

BlUenkruld. " i t , 7'a!U
1
, afkomstig van de twee

jarige plant. Het komt. mij voor dal 
de cultuur van hot bilzenkruid niet 

zoo onzeker is als men vroeger wel meende en zij zou, dunkt mij, wel aan te raden zijn voor 
kleine tuintjes, 't Is een zeer waardevolle geneeskrachtige plant, wellicht zou de vereenigiiig 
voor geneeskruidtuhion wel te vinden zijn als afneemsler, In het kweeken van deze en 
dergelijke planten zouden liefhebbers oen groote voldoening kunnen vinden, T. 

Van allerlei. — In Augustus zag ik vlak Iwven den waterspiegel der Drentsche A, bij de 
brug tusschen Zuidlaren en Zeegse, een drietal Beekjuffers, en wel Calopleryx splendens ff, 
waarvan ik er eentje ving; kleur en teekening kloppen precies. Het gevangen exemplaar zat. 
op een rietje, vlak bij den oever; opgejaagd, keerde het telkens na eenig rondfladderen boven 


