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Bandvorming bij weegbree. — Enkele dagen geleden vond ik bij Noordbroek op een weg
berm oen interessante fosciatio van een wcegbreeplant. Daar ik meen, dat bandvorming bij 
weegbree niet zoo heel veel voor
komt, maakte ik er een foto van, en 
zend U die hierbij toe. 

Behalve de bandvorming is nog 
interessant de verbazende lengte van 
den stengel ± 60 c.M. In de onmiddel
lijke nabijheid van hel vergroeide 
exemplaar vond ik ook nog enkele 
reuzenvormen, waarvan ik er een 
ook op do foto afbeeldde (alleen de 
aar, do stengel onder de aar was 
ongeveer even lang). Ter vergelijking 
zette ik rechts op de foto een drietal 
normale weegbreestengels van ± 20 
c.M. en onderaan een cenlimetermaat, 
waarvan twee leden van 10 c.M. 
zichtbaar zijn. U kunt daarmede de 
grooten ongeveer nagaan. 

Op den vergroeiden stengel be
vindt zich normaal zaad. 

De planten groeiden aan den voet 
van een hoop bazallslag, (kan daar 
soms eenige meststof door den regen 
uitgeloogd zijn, die invloed op den 
abnortiialen groei van die reuzen-
stengels uitoefende'? op andere plaat
sen vond ik ook wel de planten 
onmiddellijk om de bazallhoopen for-
scher dan elders op de bermen, maar 
dat zou m. i. ook ,wel kunnen zijn, 
doordat 't gras tusschen de hoopen 
geoogst is en de planten vlak om de 
steenhoopen dus rustiger slaan.) 
Winschoten. K. M. SILLEVIS. 

Kuifleeuwerik te Amsterdam. — Hel 
is nu reeds de tweede winter, dat 
ik 's morgens en 's middags, de Pre- Bandvomtóg bij weegbree. 
loriusstraat alhier passeerende, een 
viertal kuilleeuwerikken opmerk, 
meestal alleen, doch ook wel in gezelschap van eenige ordinaire musschen. Zij hebben zich 
blijkbaar al aardig aan hel tamelijk drukke verkeer aangepast en zijn heel weinig schuw, 
dikwijls kan ik de mooigcleekende diertjes tot op 1 Meter afstand naderen voordal ze weg-
trippelen. Dezon winter zag ik zo reeds van half November af en denk ze tot eind Februari 
op mijn dagelijksche wandelingen te zullen ontmoeten. 

Amsterdam . JUL. A. VISSER. 

AANGEBODEN: 
Een prachtige collectie van Nederlandsche Insecten: Totaal 0 »Merkelbach((-doozen 40x 30 

20 part ic gemaakte doozen 31 x 38 met blauw linnen. Hiervan zijn 1 doos loopkevers ± 50 
soorten in totaal 500 stuks w. o. Carabus auronilens. Car. nitons, Agonum sexpunctalum, 
Panagaeus crux major L., Elaphrus uliginosus, Cicindela marilima enz. 1 doos walerkevers ± 
30 soorten, in totaal 220 stuks w. o. Dyliscus lalissimus Cybister laterali-marginalis e. a. 1 
doos korlschilden r t 40 soorten bijna 200 sinks w. o. staph, eryplroplerus enz. aaskevers 
verder 11 soorten w. o. silpha atrala (6 X). S. carinata (1 x), s. tristis enz. totaal 60 expl. 
1 doos doodgravers 4 soorten (16 stuks) w. o. Neer. germanicus enz. Hydrophilus. Veel soorten 
=t 60 stuks. 1 doos «Haantjes» ± 50 soorten, ± 200 stuks w. o. de «Beuzenhaand Timarcha 
lenebricosa, Chrys. graminis, staphylea melasoma tremulae Galeruca tanaceli Lin. enz, 
«Lieven lleersbeeslje» 17 soorten in totaal 85 stuks, 1 doos Boktorren pracht-serie ± 25 


