VRAGEN

EN K O R T E

JfatuurhistoriscliB Vorecniginjf to Amstordam.
Bij de oprichting der vereeniging is door de vergadering
de wensch geuit, dat op vele plaatsen in ons land dergelijke
vereenigingen mochten worden opgericht, wat trouwens
al hier en daar geschiedt is, zooals onze lezers uit de korte
mededeelingen kunnen weten. Met het oog op de wenschelykheid, om later uit de plaatselijke vereenigingen tot een
Algemeene Nederlandsche te komen, plaatsen wü hier de
statuten van bovengenoemde vereeniging. "Waar ergens een
vereeniging in wording is, kunnen ze, wellicht gewijzigd
naar de plaatselijke omstandigheden, worden overgenomen. Dit zou de kans op een later eventueel te stichten
Algemeene Vereeniging verhoogen.
STATUTEN.
Art. 1. De Natuurhistorische Vereeniging, gevestigd te
Amsterdam, stelt zich ten doel:
a. het verspreiden van natuurhistorische kennis, in de
eerste plaats onder hare leden, doch ook buiten de vereeniging,
b. het verkrijgen van samenwerking bij de oplossing van
vraagstukken op natuurhistorisch gebied.
Art. 2. De vereeniging tracht haar doel te bereiken .a. door vergaderingen te houden met voordrachten,
demonstraties en bijdragen,
b. door excursies te houden,
e. door het aanleggen van bijzondere verzamelingen.
Art. 3. De vereeniging heeft leden en begunstigers.
Art. 4. Als leden worden aangenomen alle personen, die
minstens l ö jaar oud zijn en zich daartoe by den l e n
secretaris aanmelden.
Art. 5. Begunstigers zijn zij, die de vereeniging steunen
door een jaariyksche bijdrage van minstens ƒ5.— of door
een gift in eens van minstens ƒ 100.—'
Art. 6. Hot bestuur der vereeniging bestaat uit 5 leden
nl. een voorzitter, een onder-voorzitter, en len secretaris,
een 2en secretaris en een penningmeester.
De leden van het bestuur worden met volstrekte meerderheid van stemmen door de vergadering gekozen.
De vergadering benoemt don voorzitter; het bestuur
verdeelt de verdere functiën zelf.
Art. 7. Ieder jaar treedt op 1 Januari een der bestuursleden af, doch is dadelijk herkiesbaar. De beurt van aftreding
wordt bü rooster aangewezen.
Art 8. Over zaken wordt mondeling, over personen
schriftelijk gestemd.
Art 9. De contributie der leden bedraagt per jaar ƒ 1.—
Het vereenigingsjaar eindigt ultimo December. Opzegging
van het lidmaatschap moet vóór 1 December aan den len
secretaris geschieden.
Op de eerste vergadering in het jaar wordt door den
penningmeester rekening en verantwoording gedaan van
zyn beheer over het afgeloopen jaar. Deze rekening en
verantwoording wordt, na door 3 der aanwezige leden, door
het bestuur gekozen, te zijn nagezien, aan de goedkeuring
der vergadering onderworpen.
Kosten van bestuursvergaderingen, reiskosten daaronder
begrepen en andere uitgaven van het bestuur ten behoeve
der vereeniging, worden uit de kas bestreden.
Art. 10. Het bestuur bepaalt plaats en tijd van de vergaderingen en van de excursies.
De voordrachten en bijdragen mogen (tenzü met toestemming van het bestuur) respectievelijk niet langer dan
1/3 uur en 15 minuten duren.
De oproeping tot en do agenda van de vergaderingen
en excursies worden minstens een week te voren verzonden.
Elk lid kan een voordracht, demonstratie of bijdrage
houden, doch moet minstens 14 dagen voor den datum
der vergadering zijn onderwerp aan den len secretaris
schriftelijk hebben medegedeeld, om het op die komende
vergadering te kunnen behandelen.
Het bestuur beslist, zoo de hoeveelheid onderwerpen
voor eene vergadering te groot mocht zijn, welke het eerst
aan de beurt komen.
Met goedvinden van het bestuur kunnen ook op de
vergadering, zonder dat vooraf daarvan aan den secretaris
mededeeling is gedaan, bijdragen worden geleverd.
Art. 11. De leden hebben het recht van introductie.
Art. 12. Wijzigingen in of aanvullingen van deze statuten
mogen alleen worden gemaakt op een schriftelijk voorstel,
uitgaande, hetzij van het bestuur, hetzij van minstens 5
leden. Dit wordt dan op de eerstvolgende vergadering na
die, waarop het is ingediend, behandeld.
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Ooerganysbepalitig.
Het bü de oprichting in 1901 verkozen bestuur treedt
af 1 Januari 1902. Vóór 1 Januari 1902 wordt het nieuwe
bestuur gekozen. Dan wordt door loting een rooster van
aftreding vastgesteld, die voor het vervolg blijft gelden.
Aldus vastgesteld op de vergadering, gehouden te
Amsterdam, den 15 d e n Februari 1901.
Het Bestuur:
H. HKUKELS, Voorzitter.
Dr. H. J. CALKOEN, Onder-Voorzitter.
Dr. H. W. HEINSIUS, Ie Secretaris.

Vondelkerkstraat 10.
,

E. HEIMANS, 2e Secretaris.
Dr. C. KEBBEBT, Penningmeester.

Een Kederlaudsche Ornithologische Vereeuiging-.

Onderstaande uitnoodiging is verzonden aan een
aantal bekende vogelkundigen in Nederland en wordt
bij dezen ook gericht tot de lezers van De Levende
Natuur, die belang stellen in de vogelstudie.
L. S.
Het is den ondergeteekenden voorgekomen, dat er in ons
land veel belangstelling bestaat voor vogelkundige studie
on dat onze vogelfauna en die der aangrenzende landen
benevens die van onze Koloniën in Oost en West materiaal
genoeg bieden, om die studie een belangrijke plaats te verzekeren in de beoefening der dierkundige wetenschap.
Het lijkt hun daarom wenschelijk, dat de Nederlandsche
beoefenaren der vogelstudie en liefhebbers der vogolwereld,
zoowel dames als heeren, zich aaneensluiten om door onderlingen steun elkanders werkzaamheid te bevorderen en
zoodoende resultaten te verkrijgen, die voor de wetenschap
en de vogelwereld van goede beteekenis zijn.
Zij noodigen met dat doel belangstellenden, die willen
medewerken tot de stichting eener Nederlandsche Ornithologische Vereeniging uit tot een bijeenkomst te houden op
Zaterdag 30 Maart om half twee in een der zalen van het
Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra
te Amsterdam, om daar Statuten en Eeglement der Vereeniging vast te stellen, een Bestuur te verkiezen en verder
van gedachten te wisselen.
Wij hopen van harte, dat van deze uitnoodiging een ruim
gebruik zal worden gemaakt en verzoeken vriendelijk, de u
bekende vogelvrienden, die soms deze circulaire niet mochten hebben ontvangen, op te wekken, om de stichtingsvergadering by te wonen.
D B . J. BÜTTIKOFEB.
DR. C. K E E B E R T .
P R O F . D E . J. KITZEMA BOS.
MB. Pt. BABON SNOUCKAEBT
VAN S C H A F B Ü E G .
JAC. P. T H I J S S E .

Onze plaatsruimte laat niet toe de ontwerp-statuten hier in hun geheel mede te deelen, waarom wij
ons beperken tot enkele hoofdzaken.
Het doel der vereeniging is de beoefening der
Ornithologische Wetenschap in haar meest uitgebreiden zin en de navorsching der Nederlandsche
Avifauna in het bijzonder.
Het vereenigingsjaar loopt van den eersten Mei
tot den laatsten April van het volgende jaar; de
contributie bedraagt een gulden per jaar.
Jaarlijks worden minstens tweeleden-vergaderingen
gehouden en wel in Mei en October. Voorts worden
zoo dikwijls dat wenschelijk geacht wordt, wetenschappelijke bijeenkomsten gehouden. In 't algemeen
zal er naar gestreefd worden, het den leden zoo
gemakkelijk mogelijk te maken, hun lievelingsstudie
te beoefenen.
Wij verheucen ons zeer over de oprichting van
deze Vereeniging, die ongetwijfeld veel goeds kan
tot stand brengen en wel niet het minst op het
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stuk van Vogelbescherming. De tijd nadert meer
en meer, dat het denkbeeld van „Internationale
Vogelbescherming" verwezenlijkt zal worden. Moge
het deze nieuwe Vereeniging gegeven zijn, daartoe
op waardige wijze mede te werken.
JAC P. THIJSSE.
Leldsche Xatuur-historische Vereeniging.
Het bestuur der Leidsche Natuur-historische Vereeniging
is als volgt samensesteld: Dr. L. V u y c k , eere-voorzitter;
A. W. P h . H o l w e r d a , voorzitter; F. A. d e s T o m b e
(Gerecht 10), secretaris, by wien men zich voor het lidmaatschap moet aanmelden, en W, H. M o i s e d e C h a t e 1 e u x, penningmeester.
Tevens is besloten, dat in plaats van Leidsche ZoölogischeBotanische Vereeniging. de naam van Leidsche Natuurhistorische Vereeniging gebruikt zou worden, daar het werk
niet tot plant- en dierkunde beperkt behoeft te biyven.
Amsterdauisclie Ëntumologische Club.
Sinds myn vorige opgaaf, in de October-aflevering 1900,
traden alsnog de volgende heeren tot onze vereeniging toe:
Dr. C. KERBERT, directeur van Natura Artis Magistra,
Plantage Middenlaan;
Mr. D. UYTTENBOGAERT, Spiegelstraat 20;
JOH. RUYS, Bussum.
Zy die als lid mochten wenschen toe te treden kunnen
volstaan met een kennisgeving aan ondergeteekende.
Be Secretaris,.

NATUUR.
J. B. L. T. te 's H. Boomkikkers en landsalamanders
kunt u in één terrarium houden. Dit moet matig vochtig
zyn; plant er een stevige en flink met styve bladeren
bezette struik in, b.v. een rhododendron-stekje of een kleine
aucuba. Het moeilykste is de voedering. De landsalamander
haalt niet altyd de wormpjes uit zyn zwembadje, die moet
dikwyis als een kind gevoerd worden; de boomkikkers
leeren ook wel uit de hand kleine wormpjes aannemen.
Maar 't liefst hebben ze vleeschvliegen. Hang in de zon
een stukje vleesch op, spoedig zit het vol eieren en maden
van de vleeschvlieg, leg 't onder wat mos in 't terrarium; en
tegen den tijd, dat ge vliegen ziet verschynen, een stukje
versch vleesch er naast. Dan blijft er voedsel. Tot de eerste
vliegen uit de cocons komen, moet ge zelf op de vangst.
Laat van tyd tot tijd by zachte zomerregens, het terrarium
eens goed doorregenen, dat hebben de diertjes graag.
E. Hs.
J. C. te A. en W. E. Th. te A. Het is een gewoon verschynsel, dat amphibiën zeer lang den larve-toestand behouden, soms er zelfs in tot voortplanting komen, als zy in
omstandigheden verkeeren, die de ontwikkeling niet gunstig zyn; by salamanders kan 't 2 a 3 jaar duren, voor zo
geheel gelyk zyn aan volwassen dieren.
E. Hs.
Knoflookpad.
De Heer J. H. H. Priems, te Warnsveld, meldde ons den
4 Oct. dat hy aldaar een knoflookpad heeft gevonden en
zond on^ het dier. Het bezat by de vangst nog een deel
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Terrarium.
G. G. te R.
1. Uw plan voor een terrarium is zeer goed, maar ik zou
een compagnieschap aangaan met een ieugdigen timmerman
om het zaakje samen op te knappen.
Een terrarium moet niet alleen bruikbaar, maar ook
mooi, althans niet al te ruw afgewerkt zyn.
Sla de kisten eerst uit elkaar en schaaf de planken of
laat ze schaven. Ook zou ik by uw overigens goed plan één
der wanden van glas voorzien en wel van een schnifglas. Dat
gaat heel gemakkelijk, als u boven en onder een latje met
een inkeping spykert, waar het voorglas tusschen door
loopt; een zijkant van glas is ook goed; natuurlek, 't is
voor den inkyk; want u moet uw terrarium in een kamer
stellig nog al hoog zetten, om er zon in te krygen. Een
torrarium /onder zon is een doodkist.
Eigeniyk zou ik zeggen: maak de heele boel van glazen
platen, gewoon vensterglas, dat voor drie vierde minstens
den heelen wand beslaat, de rest van de wanden (1/4) b.v.
de breede spy len van geperforeerd (zeer fijn) hout of zink;
maar dan is het waarschyniyk geen eigen werk meer en
dus niet zoo aardig; maar wel zoo practisch. Een kistterrarium is voor studie wel goed, maar deugt niet voor
kamerversiering en dan bonjouren ze u toch gauw overal
vandaan: zoo ging het my vroeger ook: ik mocht met my n
kisten op het laatst zelfs niet meer in de keuken ; ik moest
naar zolder of kelder: zoo'n kist is ook niet zoo gemakkeiyk
schoon te maken.
Veel, wat de inhoud betreft, moet de ondervinding u
leeren: een droog en nat terrarium in één kist, mits goed
gescheiden, kan alles bevatten, maar pas op voor die
mooie smaragd-hagedissen of andere groote groene hagedissen (er zyn verschillende soorten te koop). Ze vreten
ten slotte, by zomerhitte, alles op, wat ze aan kunnen, ook
hun kleinere soortgenooten. Dus nooit kleine amphibiën
of reptielen by veel grootere zetten. Ik zou liever 2 kleine
kastjes timmeren.
2. Kevers uit eieren kweeken is een van de lastigste
liefhebberijen, veel moeilijker dan rupsenkweeken. Met
engerlingen zal het wel gaan, als u eenigszins vochtig zand
neemt met veel wortels van planten.
3. Scorpioenen, watertorren (behalve enkele vreedzame
individuen van de pikzwarten) en stekelbaarsjes kunnen
niet bij elkaar biy ven; althans niet op den duur, en in geen
geval bijeen met weerlooze salamanders.
4. Salamanders moeten tegen het najaar uit het water
in vochtige aarde.
E. Hs.

Een jonge knoflookpad
(de staart is nog niet geheel verdwenen.)
van den staart, dus was pas in October uit den larvestaat
in dien van volwassen dier overgegaan.
H. L. te R. Het orgaan der LusciniaClub is De Pluimgraaf, uitgave van De Erven Doosjes, te Haarlem.
G. te S. e. a. Berlepsch' nestkastjes zyn in ons land te
koop by P. Sluis, N.-Z. Voorburgwal 258, te Amstordam,
die u op franco aanvraag pryscourant zendt en kosteloos
een korten inhoud van Von Berlepsch' mooi boekje, uitgegeven door de Ned. Ver. tot Besherming van Dieren, en
geschreven door J. W. M. van der Kun.
E. Hs.
Een Vraag.
Wie van de lezers kan my een zeer eenvoudig middel
aan de hand geven om glazen in een groot zinken aquarium
zuiver waterdicht vast te hechten ?
Wie kan my adressen opgeven van glazenbloemklykken
of bloemstolpen, voor 't beschermen 4er ITOTtytegeni jonge
planten en stekken.
J. H. SMIT.
Onze medewerkers, die van de afl., waarin hun artikel
voorkomt, een of meer exemplaren verlangen, verzoeken
wy voor 't geval die niet ongevraagd zyn toegezonden, ze
by den uitgever W. Versluys, 2<^ Oosterparkstraat 223,
aan te vragen. Dikwijls ontbreekt het volledig adres van
de medewerkers. Geen postzegels insluiten.
RED.

