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Leonurus Cardiaca var. villosus. Stat. terr. Woudenberg-Scherpenzeel. (S.), Scherpenzeel.
1920 (D.).

Ajuga reptans. rood- en witbloemig. Wassenaar. (KL), licht.lila en donkerpaars. Heugen. (Kl.)
Orobanche pallidijlora op Geranium molle. Bunnik. (W. Nieuwhof).
Aster parvijlorus. Zalt Bommel. 1920 (W. F. Dorgelo). Aan de Eem bij Baarn. 1920 (D.).
Novi Belgü.T)en Dolder, Nijkerk verw. 1920 (D.).
()
Tradescanti. Werkendam. (KL).
n
Callistephus chinensis. Beuningen (Ke. en R.).
Galinsoga parvijlora. Heemstede. (C. Sipkes).
Achillea Ptarmica j . angustissima. Voorthuizen, Renswoude, Maarsbergen (S.).
Millejolium B. collina, 2. pannonica. Hollandsche Rading (S.)..
M
Artemisia campestris var. sericea. Nijmegen. (J. Kemp).
Carduus hamulosus. Rijnouwen bij Utrecht. (S.).
„
nutans albijlorus. Hulsberg. (W.).
Helminthia echioides. Tusschen luzerne uit Provence. Putten (Vel.). (Dr. J.Th.Oudemans).
Lactuca Scariola. Beuningsche waard. (Ke. en R.).
Xanthium italicum{7) Amsterdam. (J.).
„
spinosum. West Knollendam. (KL).
Hieracium aurantiacum. Wassenaar. (N. Meihuizen).
umbellatum j . unijlora. Bergen aan Zee (S.).
H.

HEUKELS.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
Vlschjesregen. — Het in „Vragen en mededeelingen" van „De Levende Natuur" vanNovember 1.1. voorkomende over „Snoekenregen?", geeft mij aanleiding U het navolgende
mede te deelen:
De herinnering aan een gelijksoortig verschijnsel is mij sedert mijne kinderjaren bijgebleven, van welk verschijnsel ik nimmer de verklaring heb kunnen vinden.
Het betrof toen wel geen echte snoekjes, zooals ik er later wel uit de slooten opvischte en
in mijn aquarium hield, doch zilvervischjes, spelde vischjes, ter grootte van 1 a 2 c.M., dik
plm. i i 1 / 2 m.M.,dieikin den zomer na zware donderbuien met stortregens in de karsporen
op straat vond. Het geleken langgerekte harinkjes. Het was en is mij altijd een raadsel gebleven, hoc die goed levende vischjes in die plassen konden geraken, aangezien deze geenerlei verbinding hadden met grootere waters of slooten, ja wel een Meter, of meer zelfs, hooger
lagen dan het niveau van een op tien of twintig Meters afstand gelegen vijver, zoodat
ze niet uit dezen naar de karsporen gespoeld konden zijn. Die vischjes waren zwakke, tecre
wezentjes, want als men ze, frisch en wel, een paar minuten in de warme hand had gehouden, werden ze al flauw en stierven. Voorzichtig in een flesch geschept, bleven ze wel een
paar dagen in leven.
Zeist.

J. B. M. v. GALEN.

Sterfte onder de kerkuilen in Groningen. — Er moet onder de kerkuilen in het
noorden des lands plotseling een verschrikkelijke sterfte zijn opgetreden. Van alle
kanten bereiken ons berichten van dood in 't land gevonden uilen. Ik zelf kreeg in
14 dagen reeds 32 stuks ter prepareering opgezonden, mijn broer 25 stuks en van
andere kennissen hoorden wij ook zulke getallen. Alle voorwerpen zijn broodmager en
hun buikholte is opgevuld met een gele vloeistof. Hongersnood tengevolge van de
vorst kan de oorzaak niet zijn, want rondom de groote boerderijen is voor een
kerkuil altijd nog wel wat te vinden en juist ook op die plaatsen vindt men de trouw
aanwezige uilen nu dood. Blijkbaar is de vogelcholera op hen overgeslagen.
A. A. VAN VOORN.

