
28 DE LEVENDE NATUUR. 

COMMISSIE VOOR HET BOT. ONDERZOEK VAN DE ZUIDERZEE EN OMGEVING. 

NAAM VAN DEN MEDEWERKER. 
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(Aster Tripolium) 

2. Zeealsem 
(Artemisia maritlma) 

3. Lamsoor 
(Statice) 

4. Engelsch gras 
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(Salicornia) 

6. Heemst 
(Althaea) 

7. Brem 
(Sarothamnus) 

8. Struikheide 
(Calluna) 

9. Dophelde 
(Erica) 

10. Kraaiheide 
(Empetrum) 

11. Robertskruid 
(Geranium Robertianum) 

12. Groote Boterbloem 
(Ranunculus Lingua) 

13. Dotterbloem 
(Caltha) 

14. Speenkruid 
(Èicaria) 

15. Witte Waterlelie 
(Nymphaea) 
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16. Gele Waterlelie, plomp 
(Nuphar) 

17. Lisch 
(Iris) 

18. Zwanebloem 
(Butomus) 

19. Krabbescheer 
(Stratiotes) 

20. Rood Kroos 
(Azolla) 

21. Madelief 
(Bellis) 

22. Wilde Bertram 
(Achillea Ptarmica) 
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De beide 
soorten? 

veel in zoute 
weilanden? 

zoutmijdend? 

Is U bereid de vindplaatsen nauwkeurig op een kaartje aan te geven? Wij zenden U 
het (de) kaartje(s) dan toe 

Mogen wij U blijvend als medewerker noteeren? 

Bezit U een herbarium van planten uit uw omgeving, dat wij zouden mogen inzien? 

Wij houden ons aanbevolen voor andere plantenopgaven en voor adressen van e.v. 
medewerkers. 

DE COMMISSIE. 
Frankenstraat 31, Den Haag. 

Nederlandsche Zwerfsteenen. — De Heer L. B. Bos, Hoofd der school te Bergumer-
heide heeft in „Natura" een aanbieding geplaatst van collecties van 30 stuks Nederlandsche 
Zwerfsteenen met naam en vindplaats, tegen zeer billijken prijs, om propaganda te maken 
voor de steenen studie. Die aanbieding heeft blijkbaar veel succes gehad, want de Heer 
Bos schrijft ons: 

.Wat heb ik me met die aanbieding wat op de hals gehaald: soms 8 bestel
lingen per dag! En alles moet in m'n vrijen tijd gereed gemaakt worden; 
uitzoeken, hameren, boenen, nummeren, enz. Het is een heele toer om behoor
lijke stukken te krijgen, niet te klein, maar ook niet te groot, want 10 pond is 
er zoo maar. Maar enfin, ik geloof toch, dat dit de manier is om de steenen-
studie meer populair te maken. 

Zou U daartoe ook niet kunnen meehelpen door een artikeltje, een woord van 
aanbeveling in „De Levende natuur" of zoo?" 

Heel graag wil ik dat doen, en wel op staanden voet bij deze. Het is n.1. een keurige 
collectie, die de heer Bos verzendt, waarin ook minder gewone zwerfsteensoorten, zooals 
schriftgraniet en scolytus-zandsteen en ook, de minder gemakkelijk kenbare van de 
plutonische gesteenten, als dioriet, gabbro, diabas, syeniet vertegenwoordigd zijn. Vaak 
genoeg wordt ons gevraagd naar een middel, een boek, determineerlijst of zoo, om de 
zwerfkeien op naam te leeren brengen en er is toch zeker geen beter middel hiertoe dan 
het vergelijken met een keurcolléctie van goede typische stukken van de gewoonlijk 
't meest voorkomende steensoorten. Wel moet men niet verwachten, hiermee nu ieder ge
vonden steenstuk zoo maar direct zonder moeite te kunnen determineeren! De variatie is 
groot en de onderscheiding voor die steensoorten berust op eigenschappen van de 


