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D E L E V E N D E N A T U U R .

Vragen en Korte Mededeelingen.
Vogelbescherming.

De Nederlandsche Vereeniging tot bescherming
van Vogels verzoekt iedereen vriendelijk de vogels
in den winter niet te vergeten en door eenig voedsel
te geven, ze te helpen koude en honger te trotseeren.
NIEUWE

BOEKEN.

Flora van Helder. Handleiding tot het bestemmen der in
en om Helder, Huisduinen en het Koegras wildgroeiende
en op openbare plaatsen algemeen aangeplante kruiden,
heesters en boomen, bewerkt door Julie Hoek en
Dr. H. C. Redeke, Helder. C. de Boer Jr. 216 pp.
Nog altijd als ik naar Texel reis, denk ik by het doorsporen van Hollands barre noorderpuntje: Wat is myn
eiland toch veel mooier en ryker dan dit stuk vasteland,
en dikwyis heb ik de arme bewoners van Helder en Nieuwediep
beklaagd, die voor wandelterrein byna niets schynen te
hebben dan dat kippenrennetje naar Huisduinen. Maar de
echte natuurvriend slaat water uit de rots en de heer en
mevrouw Redeke (zoo is het tegenwoordig) zouden my met
hun flora haast in verzoeking brengen een volgende keer
myn reis te Helder een dag af te breken om hun lievelingsplekjes te bezoeken. De Helderaars en Helderschen mogen
hun beide stadgenooten dankbaar zyn voor dit boekje, dat
hun menige aangename en leerzame zomerwandeling zal
bezorgen. Het is toch niet alleen een handleiding voor het
vinden der namen, maar geeft nog tal van by'zonderheden
omtrent leefwyze en voorkomen, die de kennismaking met
de planten meer doen zyn dan een oppervlakkige. Uit den
aard der zaak wonen te Helder een groot aantal menschen
van beschaving en opvoeding en die zullen de eerste
tabel wel aandurven, voor gewone luidjes had ik die wat
gemakkeiyker gewenscht. De inleiding is zeer interessant
en smaakt naar meer en een voorwoord is er ook met
vyf mystieke Grieksche lettertjes er boven, maar wat die
beduiden, weet ik niet. Den uitgever komt een welverdiend
compliment toe voor het mooie papier, de fraaie, duidelijke
letter en den uitstekend verzorgden druk.
Edmund Selous. Toiuiiiy en z^jn vrieudjes. Vertaald door
A. W. Sanders van Loo. Drukkery „Vrede." Den Haag.
Dit is een aardig soort van dierenbescherming-boekje.
Tommy, oen echte onbarmhartige dierenplaag is een ware
last voor al wat in zyn nabyheid leeft. De dieren komen
byeen, om middelen tot verweer te beramen en de uil komt
op den lumineuzen inval, om al de slachtoffers menschentaal te i*" loeren, zoodat ze hun beul kunnen aanspreken
en hem wyzen op hun deugden en merkwaardigheden.
Dit geschiedt en nu wordt onze vriend door een reeks van
werkeiyk zeer aardige dialogen geheel bekeerd. Nu is
Edm.und Selous ook niet de eerste de beste, hy is een
goed deskundige, een uitstekend opmerker, een gevoelvol
voorvechter en een bekwaam stylist. De vertaling is vry
goed, met hier en daar een onhandigheidje, b. v. dat sommige
menschen een kievit ook pluvier zouden noemen, komt in
ons land niet voor. Wel is in 't Engelsch „plover" de meer
algemeene en „peewit" een plaatseiyke naam. Ook is een
enterling iets anders dan een engerling. Maar dit zyn betrekkeiyk kleinigheden. Mïjn oudste zoon (9 jaar) heeft
i e t boekje met graagte verslonden en dat is van meer
belang.
De Natuur en hare wonderen. Populair wetenschappeiyke
bibliotheek. Dr. A. J. C. Snijders. De Dierenwereld, II.
De vogels, 289 pp., met 69 illustraties. Prys ƒ0.90.
Dit eenvoudige boekje geeft een bruikbaar overzicht van
de vogelwereld, zoowel inlandsche als buitenlandsche. De
illustraties zyn voor het meerendeel zeer goede bekenden
en ik zou haast zeggen, dat de oudste de beste zy'n. De
opmerkingen omtrent de leefwyze van onze vogels zyn
niet altyd even juist: de groene specht „snort" zelden of
nooit, spechten eten weinig of geen schors- of houtkevers
en de boomklever steunt niet op zijn staartpennen. Zulke

fouten zijn toch wel onaangenaam, want boekjes als dit
zijn voor „het volk" bestemd en dat moet je het beste
geven, wat er is.
JAC. P. T H .
Cubitis barbatula.
Dit fraaie, als twijfelachtige Nederlander te boek staande
vischje, werd my herhaaldeiyk van de Veluwe toegezonden
waar het in de beken onder Vaassen gevangen wordt.
tegelijk met de beekprik, Petromygon Planeri.
J. W I N D P.ZOON

Kraanvogels.
Heden; 13 Januari 1902, des n. m. half 2, trok een vlucht
kraanvogels (Orus grus) (L.) over de stad Arnhem in noordoostelijke richting. Deze waarneming werd gedaan door
L. V. Joekos, leeling aan de H. B. S. te A. Het is te hopen,
dat ook anderen deze vlucht zagen en hunne waarneming
publiceeren. Zouden de vogels zich in het weder vergist
hebben ?
Arnhem.
A. C. O.
Itlooni en blad.
Wy ontvingen evenals verleden jaar weer dezen keurigen
omslagkalender, met aan de natuur ontleende motieven,
waarover wy toen een aanbeveling schreven. De nieuwe
voor 1902 is minstens even mooi en smaakvol. De teekenaar is N. van Waarden; Van Dishoek de uitgever. H.
Ter ovornanie uaugebodvn:
Wegens plaatsgebrek een aquarium 60-40-40 cM., houten
styien en bodem, verder van glas voor f 7.50.
T. C. Dondersstraat GObis, Utrecht.
J. MUIJSKEN.
Uuilaanbiodlugr.
Van verscheiden zeldzame planten heb ik nog doubletten
Wie wil nog met my ruilen? Het liefst ontvang ik
Gramineeën.
Ie Helmerstraat 133, Amsterdam.
T H . J. STOMPS.
(Jovriiuyd.
Goed gedroogde exemplaren van Nederlandsche Orchideeön, ook de meer algemeene, in ruil tegen gedroogde
ex. van:
Corydalis solida, Reseda lutea, Drosera rotundifolia,
Drosera anglica, Geranium pyrenaicum, Medicago minimi'.,
Trifolium striatum, Coronilla montana, Vicia tenuifolia.
Sedum albescens, Bupleurum falcatum, Aster Amellus,
Hieracium Pilosella x pratense, Gentiana germanica, Gentiana ciliata, Mentha aquatica x sylvestris. Thymus humifusus, Clinopodium vulgare, Stachys annua, Teucrium
Chamaedrys, Plantage arenaria. Chenopodium polyspermum,
Aristolochia clematitis, Thesium montanum. Parietaria,
erecta, Orchis militaris, Orchis militaris X purpurea,
Orchis tridentata, Orchis tridentata X ustulata. Orchis
pallens, Orchis sambucina. Orchis Traunsteineri Saut.
( = Orchis angustifolia Rchb), Ophrys aranifera, Ophrys
muscifera, Ophrys apifera, Ophrys fuciflora, Himantoglossum
hircinum, Chamaeorchis alpina, Coeloglossum viride, Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia odoratissima, Gymnadenia
nigra, Platanthera chlorantha, Epipactis rubiginosa, Cephalanthera rubra, Cephalanthera alba, Spiranthes aestivalis,
Neottia Nidus avis, Goodyera repons, Coralliorrhiza innata.
Juncus bufonius var. fasciculatus Bert., Carex Hornschuchiana, Melica nutans, Melica picta, Melica nutans X picta,
Festuca elatior x Lolium perenne ( = Lolium festucacouin
Link.), Bromus erectus var. villosus, Equisetum sylvaticum
f. fertile serotinum, Botrychium Lunaria, Asplenium adiantum nigrum.
Rijswijk b/d Haag.
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