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Verleden jaar zijn niet minder dan drie goudvischjes door
een Hydrophilus in mijn aquarium opgegeten. Ook voedde
de tor zich met regenwormen en eiwit.
Een konnis deelde me onlangs mee, dat de eieren van
de watersalamander veel te lijden haddon van de kever.
Hiertegenover staat de verklaring van een ander, dat door
hem jaren achtereen Hydrophilus in het aquarium gehouden
werd on dat het dier zich steeds gevoed heeft met planten.
Zou het gebruik van niet plantaardig voedsel soms in
verband kunnen staan met het eierleggen? Denk bijvoorbeeld eens aan de kanarievogels, die in de broeitijd eivooder
in vrij groote hoeveelheid tot zich nemen.
Of hebben we hier misschien te doen met een individueele
eigenschap ?
Ton slotte zal ik nog even overschrijven wat Dr. E. Zernecke
in zijn Leitfaden für Aquarien- und Terrarionfreunde (Verlag
von Gustav Schmidt, Berlin 1897) omtrent de pikzwarte
zegt: Die Kafor frossen auch Pflanzenreate; Algen, ver allen
aber Pischlaich und sind deshalb der Pischzucht sehr verderblich. Trotzdem sie als gute Algontilger gelten. dürfen
sie mit Pischen in einem Aquarium nicht veroinigt werden,
in dom engen Raum fallt os auch Urnen nicht, schwer, diese
zu überraschen und anzufressen.
Amsterdam,.

J. POSTMA.

Pirola rotnndifolia.
In den nazomer van 1896, meen ik, stond in een der
afleveringen van uw blad iets omtrent Pirola rotundifolia.
Juist had ik, even voor dat ik uw artikel las, eenige exemplaren gevonden en gedetermineerd. Ik had ze bij mij in
den grond gezet tusschen de struikrozen, sommige met
bloempjes en al. Die bloempjes schijnen veel weerstandsvermogen te bezitten, daar ze nog weken achtereen haar
frischheid behouden hebben. Toen las ik uw artikel daarin,
dat het zeer moeiiyk was, ze weer in bloei te krijgen. Ik
heb ze tegen den winter gelijk met de'rozen godekt met
bladeren on in den zomer van '97 mocht ik het genoegen
smaken aan drie der plantjes een bloempje te krijgen. Ik
heb ze natuurlijk laten staan en zal nu eens zien hoe het
dezen zomer afloopt, ofschoon ze dit jaar niet gedekt zijn
geweest. Enfin, 't was nog al oen makke winter.
's Gravenhage.

J. T. E P B E I N G .

Nog een groeiplaats van do kievitsbloem.
Daar ik in uw boek gelezen heb, dat de kievitsbloem
slechts op twee plaatsen groeit, kan ik u mededeelen, dat
ik ze ook te Zwyndrecht in een griend gevonden heb. Ik
schrijf u dit, omdat u in uw boek ieder verzoekt, die iets
over planten weet, u dat mee te dooien. Behalve gespikkelde vindt men ook wel eens geheel witte.
Rotterdam.

L I N A HÖVIÖ.

Het schoonhouden van ' t aquarium.
Het gebeurt soms, dat langzamerhand in een aquarium
op de oppervlakte van het water stof of aanslag komt. De
volgende manier is zeer geschikt om dit te verwijderen.
Men neemt eene flesch, b.v, eene smalle stopflesch, die juist
zoo hoog is, dat zij, wanneer men haar in het water plaatst,
juist met den rand even onder do oppervlakte' van het
water komt. Wanneer men nu het water uit de flesch
hevelt, dan loopt het bovenste laagje water in de flesch,
en wordt deze met het stof of aanslag gevuld. Is er kroos
in het aquarium, doe dan gaas over de flesch.
Er werd eens gevraagd, of er instrumentjes bestonden
om algen van het glas te krijgen: het gaat vrij goed, wanneer men aan de punt van een stokje een zeemleerlaj^ipje
bindt, en daarmee langs het glas wrijft.
Delft.

J . H. TUTEIN NOLTHENIUS.

Do roos van Joricho.
In het Rotterdamsch Nieuwsblad van 5 dezer lees ik in
het 2e blad onder rubriek , Gemengd Nieuws":
„De roos van Jericho, die vroeger alleen door vrome pelgrims uit het Heilige Land werd meegebracht en de eigenaardigheid hoeft, als men ze op een flesch met water zet,
dat ze opnieuw gaat bloeien en zich ook ontsluit, indien
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ze in een schotel met water wordt gelegd, wordt ook in
ons land gekweekt, o. a. te Lunteren. Een rijkstuinbouwleorling hooft dit voorjaar er proeven mee genomen."
N.B. Ik zal de proef eens nemen of het lukt, haar aan
het bloeien te brongen door haar op een flesch water te
zetten. Hierover deel ik u dan nog eens wat mee, als het
me gelukt en u er van gediend zijt.
Rotterdam, 5 Mei 1898.

S. J . VAN A K K E R E N

Zaden van in ' t wild grooionde planten.
In onze vorige aflevering gaven we onder de adressen
voor 't vei-krijgen van zaden ook op: v. d. Berg, te Middelburg. Dat was een vergissing. Niet Van den Berg, maaide heer M. Buijsman, Hortus Plantarum Diaphoricarum, te
Middelburg, levert zaden van alle mogelijke planten ter wereld.
Zeldzame kevers in Zuid-Holland.
De heer A. J. Zollner, te Rotterdam, meldt ons, dat hij
in 't bezit is van een popponroover (Calosoma sycophanta),
in 1896 aldaar gevangen, terwyi de heer Buffer, te Numansdorp, ons de beschrijving van een boktor zendt, die niet
anders kan wezen dan de weverbok (Lamia textor). Dat
zijn mooie vangsten.
Een zeer zeldzame plant.
In mijn tuin vond ik een plant die bij het determineeren
bleek te zyn de Althaea hirsuta. Heukels geeft daarvoor
aan: slechts eenmaal gevonden.
Daar ik niet zeker was of ik wol goed gedetermineerd
had, was mijn plan u de plant 'toe te zenden, als er zaad
aan was. Kinderen hebben de plant echter vernietigd on
weggegooid. Na lang zoeken vond ik iets er van terug,
dat ik zoo vrij was U heden toe te zenden. Misschien kan
U nog wel vinden, welke plant het is. Op de plek waar de
plant gegroeid heeft, was vroeger een kippenhok. Waarschijnlijk dat het zaad tusschen het kippenvoer heeft gezeten.
Nijverdal.

P . .1. LEMPEESZ.

Uw determinatie was volkomen juist. Jammer, dat die
kinderen weer zoo huis gehouden hebben.
T.
Adders op do Veluwe.
Naar aanleiding van uwe correspondentie aangaande het
voorkomen van de adder bij Apeldoorn kan ik u mededeelen
dat ik zelf twee adders gevangen heb, do eerste ± 12 jaar
geleden in het Speulder Bosch bij Drio, de andere in den
zomer van van 1896 op de Grintwog van Esse haar den
Dassenberg vlak voor het hek. Beide waren wyfjes; de
eerste hebben wij naar Artis gezonden, de laatste is nog in
myn bezit. Verder zijn hier twee exemplaren van Coronella
laevis in mijn bezit geraakt, het eerste in '83 of '84 was
afkomstig uit het Soerensche Bosch, het andere ook uit het
Speulder Bosch. De ringslang komt hier meer voor, echter
heb ik ze veel minder aangetroffen dan vroeger.
G. R O M I J N

Haantje en Hennctje.
In afl. 9, jaarg. 1897, bladz. 206 en afl. 10, bladz. 231, lees
ik iets over „Haantje en Hennetje."
Mag ik u even 't volgende mededeelen.
Onder den naam „Kippen en Haantje" is in Vollenhove
bekend de Holwortelige Helmbloem (Oorydalis Cava). De
witte zijn de kipjes, de roode en paarse de haantjes.
Heukels zegt „zeldzaam," maar daar komen ze, op 't
landgoed van baron van Oldruitenborgh, in denabijhoid der
mine van Tontenburg, veelvuldig voor.
Haarlem.

G. TEN N A P E L .

Eon eu ander over „het Terrarium".
Getrouw aan mijn belofte godaan in de tiende aflevering A P :
der Levende Natuur, wil ik gaarne door onderstaande regels
hot resultaat der ovenvinteringsproef van de bewoners van

