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beerput gelegen. Kan ook de opstijgende rook invloed
uitoefenen op de bladeren. De linde is niet ouder dan
vijftig jaar.
Maasbracht.

L.

J. SHEETS.

Dat is werkelijk een wonderlijk geval met die Juli-kever.
Natuurlijk zijn die zeven kleintjes geen kindertjes van
hem, misschien zijn 't niet eens kevers; wellicht mijten.
Hebt u de familie gevangen en bewaard, stuur ze ons dan
op, dan willen we eens zien, waarmee we hier te doen
hebben.
Om rook geven boomen zoo heel veel niet, die pul
kon meer schuld hebben, misschien ook heeft de smid
onvoorzichtig een kram of een oog in de boom gehamerd.
Monstruositeit v a n Linaria vulgaris.
Mag ik u eens een teekeningelje sturen van een Linaria
vulgaris, waaraan de bloemen geheel regelmatig zijn geworden ? De bloemkroon
is buisvormig met van
boven nu eens meer dan
weer minder duidelijk 5
slipjes en van onderen 5
sporen, 't Aantal m e d draden is ook 5. Merkwaardig is het wel, dat
nu reeds drie jaren achtereen op dezelfde plek
planten met zulke regelmatige bloemen gevonden worden.
Een enkele maal moet
zulk een plant meer gevonden zijn. En misschien
is U die regelmatige vorm
bekend. Als ik er U een
dienst mee kan bewijzen,
wil ik U ook wel een
plantje oversturen ; ik heb
er een paar op water.
F . TEN HOOPEN.

Hengelo (O.)
Wij
hebben
deze
„plelhorische" vorm van
Linaria zelf nog nooit
gevonden. In Duitschland
en Engeland schijnt hij
nog al niet zeldzaam te
zijn, misschien zijn er
onder onze lezers ook
wel, die kunnen melden,
dat zij hem elders in
Lmar.a Vulgar.s.
ons land hebben aangetroffen. U hebt stellig wel zaden
van de planten ingezameld; daar moest u eens eenige
jaren cultuurproeven mee nemen. Misschien lukt hel u
ten laatste zaden te verkrijgen, waaruit standvastig de
plelhorische vorm zich ontwikkelt) zoodoende zouden
we een aardig sierplanlje rijker worden en u had een
belangrijke bijdrage geleverd tot de kennis van hel ontslaan
der soorten. Wij hopen hierover meer van u te vernemen.
Hebt u ook zaden voor ons?
G. S. te '.r Gravenhage. In de groote deren-verzameling van Artis zijn de doppen opgeplakt op verschillend
gekleurd carton. Van een verzameling, die op deze wijze
behandeld is, behoeven de exemplaren nooit in de hand
genomen te worden en rollen of slooten is geheel onmogelijk.
Daar staal tegenover, dat de dop dan niet in zijn geheel
bezien kan worden, dit bezwaar lijkt echter grooter dan
het werkelijk is, indien de eieren maar opzij uitgeblazen
worden en dan op het vliesje van hel blaasgal vastgeplakt.
(Zie de Levende Natuur blz. 89). Met de Tcxelsche
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schooljongens had ik een verzameling aangelegd, die
geborgen was in houten doozen in vakjes verdeeld, waarin
de eieren los lagen op een bodem van dik flanel. Die
stof is in alle kleuren te krijgen, zoodat het niet bijzonder
lastig zou vallen, daarmede de verschillend gekleurde
eieren van een passende achtergrond te voorzien. Het
flanel kan men ook in de vorm van een bakje in de vakken aanbrengen, dan behoeven de eieren bij beschouwing
ook niet in de hand genomen te worden. Wij zouden
deze handelwijze de voorkeur geven boven het gebruik
van zemelen of zaagsel, die overigens gemakkelijk blauw
gekleurd kunnen worden met een oplossing van kopervitriool, Pruisisch blauw of lakmoes.
Zooals u weet verschijnt van Naumanns Vogel Deutschland's tegenwoordig een nieuwe uitgave in 100 afleveringen
a 1 M. De eerste uitgave heeft 636 Mark gekost.
De heer Steen, bloemist. Prinsengracht bij de Leidschestraat toonde ons eenige keurig bewerkte kamer-serres,
zooals men ze vroeger veel in de salons zag, maar die
thans nergens meer te vinden zijn.
De oorzaak van hun verdwijnen ligt in de omstandigheid, dat de stolp steeds beslagen was en de kostbare
plantjes gingen meestal rotten of beschimmelen.
Door een vernuftige ventilatie van de aarde en de
ruimte waarin de planten groeien, is hel de heer S. volkomen gelukt dat ongerief uit de weg te ruimen.
P. de N. te Dokkum.
Wij vermoeden, dat uw rups
die van Lasiocampa callunae is. Hij eet hei, tormentil,
bramen, brem, en is gemakkelijk groot te brengen. De groene
bal, die u in 't water gevonden hebt is een zoogenaamde
koebal. De koeien lekken elkander en zichzelf dikwijls
af; zoodoende komen veel haren naar binnen, die worden
dan in de vorm van een bal uit 't lichaam verwijderd. Er
is dus wel eenige overeenkomst tusschen zulk een koebal
en de ballen van haar, graten of beenderen, die de roofvogels uilbraken. Doorgegroeide rozen komen vaak voor,
zooals u schrijft, komt hierbij het overgaan van meddraden
en stampers in bladeren in 't spel; zoo heel eenvoudig is
de zaak echter niet.
W. v. d. L. te Baarn.
Goudvinken zijn even gemakkelijk te verzorgen als kanarievogds. Ze te leeren fluiten
is minder eenvoudig. Fluit steeds in dezelfde loonschaal
en in hetzelfde tempo het gekozen liedje voor en weer
alle andere geluiden. De vogel bepaalt zich gedurende de
eerste dagen tot luisteren. Eindelijk gaat hij meedoen.
Fluit hij alleen en blijft hij dan steken, zet dan het lied
niet voort, maar begin weer geheel van voren af aan.
Goede vogels kunnen twee, zelfs drie liedjes leeren, maar
begin nooit aan een nieuw lied, voordat het eerste goed
is ingestudeerd. Het is niet aan te bevelen zich van een
(luit of viool te bedienen, de diertjes luisteren het liefst
naar een hooge mcnschelijke fluitstem. De morgenuren
zijn het meest geschikt voor de „studie".
A. J. M. G. te A. Gaarne gaan wij op uw voorstel
in, om van lijd tot lijd een overzicht te geven van boeken
over Plant- en Dierkunde van nu en vroeger; wij durven
er ook al op rekenen, ook in dit opzicht door de vrienden
van ons lijdschrift gesteund te worden.
J. v. d. G. te Amsterdam en F. F. te Utrecht. Mogen
wij uw stukjes bewaren voor de zomer-afleveringen van 't
volgend jaar ?
Ruilaanbieding.
T. F. te Utrecht. Onze vliegende herten van 't vorige
jaar waren al gevlogen vdór uw aanvraag van 6 Juni. In
deze vacantie heb ik er op de Veluwe een gesnapt. Kan
ik u er nog mee dienen? 't Is een mooi exemplaar en al
opgezet. De prijs, waarnaar u vraagt, is natuurlijk niet
anders dan een wederdienst bij gelegenheid, wij zijn geen
handelaars in naturaliën. Zend even bericht, of u misschien
al voorzien is.
E. Hs.

