VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN
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„Een doodgewone arbeidersvrouw uit . . ., bezield met een onbegrensde liefde voor de
natuur, de eenige moeder, die steeds weer het evenwicht in een menschenziel kan brengen.
Mijn beide kinderen zullen zeker mijn voetstappen volgen; als U gezien had, hoe leuk zij uit
hunne spaarpotten (zonder dat ik dat vroeg) dadelijk offerden aan de lijst, zou U genoten
hebben. Zij leven mee. Na iedere strooptocht zijn ze vol belangstelling en juichen mee als de
buit binnen komt".
Het Prinsenhof is behouden! En velen droegen daartoe bij. Wij zijn dankbaar en zeer voldaan!
(Uit: „de Natuur

in").

D , DIJKSTRA.

Medewerking verzocht. Het Instituut voor het Vegetatie-onderzoek van Nederland
(I. V. O. N.) heeft het voornemen opgevat, om op het a.s. Botanisch Congres van 1935 te toonen
de verspreidingskaarten in Nederland van een aantal planten, die in de litteratuur als atlantisch,
subatlantisch of mediterraan vermeld worden. In studie zijn daartoe genomen de volgende
planten:
Ammophila arenaria
Anthyllis vulneraria
Armeria maritima
Artemisia maritima
Aster Tripolium
Cakile maritima
Carex arenaria
Centaurea Cyanus
Corydalis claviculata
Corynephorus canescens

Erica Tetralix
Eryngium maritimum
Galium verum
Genista anglica
Genista pilosa
Hydrocotyle vulgaris
Lobelia Dortmanna
Lonicera Periclymenum
Myrica Gale
Narthecium ossifragum

Ononis spinosa
Ornithopus perpusillus
Plantage maritima
Salix repens
Sarothamnus scoparius
Spartina stricta
Statice Limonium
Teucrium Scorodonium
Trifolium fragiferum
Ulex europaeus,

Wij beschikken over gegevens van haast de helft der 26000 „kwartierhokjes", waarin Nederland volgens het systeem Goethart-Jongmans van 1902 is verdeeld. Er wordt hard gewerkt
om het ontbrekende aan te vullen, maar het is natuurlijk uitgesloten, dat dit voor het Congres
gereed komt. En zelfs dan is de volledigheid niet te verwachten: zelfs de meest serieuse onderzoeker ziet allerlei planten over het hoofd.
Daarom komen wij U vragen om Uw herinnering. Uw herbarium eens na te gaan en verder
dit jaar zoo mogelijk eens speciaal uit te kijken naar de hier genoemde planten. Elke opgave
van voorkomen is welkom. Liefst met aanduiding van het kwartierhok, anders zoo nauwkeurig,
dat er met de kaart kwartierhok-opgaven van te maken zijn. (De vakken, waarin de stafkaart
tegenwoordig verdeeld is, stemmen niet met onze kwartierhokken overeen!) Weest echter niet
bescheiden: 50 % van Nederland is onderzocht, 50 % niet; ge hebt dus een aardige kans dat
Uw opgave nieuw is. Wat ons ook zeer welkom zal zijn, is de mededeeling van het ontbreken
der betrokken soort in een bepaald, nauwkeurig aangeduid gebied. Onze kwartierhok-inventarisaties vermelden dat zelden. Daarvoor zijn wij geheel aangewezen op de opgaven van menschen, die een streek door en door kennen. Desgewenscht sturen wij U graag de verspreidingskaarten der genoemde soorten, zooals die gereed zijn, ter inzage en ter aanvulling,
Alleen een waarschuwing: Wij kunnen slechts die opgaven gebruiken, waarvoor diegenen,
die ze verstrekken, ten volle kunnen instaan. Foutieve determinaties mogen niet voorkomen.
Zijt ge niet volmaakt zeker: droog dan eenig materiaal; wij controleeren het graag.
Hopend op Uw medewerking om mede daardoor een goed figuur te slaan op het Congres
van 1935,
namens de I. V. O. N .
Bergen op Zoom, voorjaar 1934.
JAN G, SLOFF,
Halsterscheweg 78, Telef, 562.
Secretaris,
Een zeldzame Boekenschorpioen buiten. Misschien doe ik enkele natuurvrienden een
dienst met het volgende. In het algemeen sluit het hoofdstuk van de bastaardschorpioenen
voor ons met de niet voorkomende boekenschorpioen (Chelifer cancroïdes). Vorigen herfst
echter vonden wij in het mos, dat wij met enkele paddestoelen meebrachten, een andere vertegenwoordiger van Chelifer en wel Chelifer cimicoïdes, naar de beschrijving, die Brehm er van
geeft. H e t voorwerp was juist twee dagen daarvoor door den heer Clercx in Ginneken ontdekt op een sparappel. Daar wij niet weten, of dit diertje in Nederland eerder is aangetroffen
geven wij dit berichtje door.
Chaam.

B. J, J, R, WALRECHT.

Musschen als knoppenpikkers. Elk jaar, als de andere heesters al aardig in 't blad kwamen, stond m'n Deutzia nog kaal; het bleek, dat alle knoppen verdwenen waren. Eerst geloofde

