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DE

LEVENDE

NATUUR.

Vragen en Korte Mededeelingen.
Boekenscliorpioeneu of Basterdschorpioeuen.
OPROEPING.
Herhaalde malen werd reeds in De Levende Natuur eene
mededeeling gedaan over het vervoeren van deze diertjes
door vliegen. Tal van waarneuiingeji zyn daarover bekend.
Nu wordt het met voorbedachten rade zich vervoeren laten
door vliegen door prof. Richters te Frankfort a. M. in twyfel
getrokken, {Prometheus, XIII, p. 349 en 350), en wel voornamelijk omdat de basterdschorpioenen, die toevallig aan
een vlieg hangen, blind zijn.
Ondergeteekende verzoekt beleefd doch dringend iedereen,
die zulk eene vlieg met een of meer basterdschorpioenen
aan de poolen vindt, hem omnibus en passagiers onverwijld
toe te zenden.
De resultaten van zijn onderzoek zullen steeds in D. L. N.
gepubliceerd worden.
Arnhem, Boulevard 85.
A. O. OUDEMANS.
Kraanvogel.
De opmerking van den Heer MR. R. B N . SNOUCKAERT
VAN SÜHAUBÜRG (in Dl. VI, afl. VII, p. 163, Levende Natuur),
over het zeldzame voorkomen in verzamelingen van den
volwassen Kraanvogel (Grus Grus L.), waarby genoemde
vogelkundige twee exemplaren daarvan in het Museum van
Artis vermeldt, naast een door hem verkregen jongen vogel
doet my de vryheid nemen, iets in 't midden te brengen,
omtrent een derde volwassen exemplaar in my no vaderstad
Zutphen, dat herkomstig is van een indertyd in de beste
conditie gehouden collectie opgezette vogels, waarby ook
eenige zoogdieren, en waarmede ik zeer gemeenzaam was,
om de volgende reden : De verzameling dezer meerendeels
prachtige exemplaren, hoofdzakeiyk, indien niet geheel, door
de praeparateurs van het Zoölogisch Museum te Leidon
opgezet, behoorde aan het nog bestaande Genootschap t.
beoef. v. Natk. Wetenschappen te Zutphen, dat voor eenige
jaren zyn honderdjarig jubileum vierde. De voorwerpen
waren byeengebracht onder de zorg van wyien mynen
vader, die van 1817 af tot 1882, dus gedurende het merkwaardig aantal van 65 jaren Instrumentarius en Bibliothecaris
was van dit, in de wandeling „het Physika" genoemd Genootschap. In deze bescheiden, maar uitgezochte collectie
vogels en zoogdieren, in de buurt van Zutphen geschoten
of gevangen, bevond zich ook een volwassen Kraanvogel,
van de Europeesche soort, door myn vader genoemd Grus
cinerea Rech. of Ardas Grus L., of, volgens de nieuwere
nomenclatuur Grus grus L. Helaas I weet ik van de herkomst
van dit, biykens het door Baron SNOUCKAERT V. SCHAUBURO
aangevoerde, zeldzame voorwerp, dat van het manneiyk
geslacht moet zyn, niets zekers meer te zeggen; daar de
vroeger aanwezige Catalogus, by de verhuizing der voorwerpen, naar andere lokalen, schynt verloren gegaan te zyn;
wat zeker seer is te betreuren. De genoemde Kraanvogel
bevindt zich thans, gelyk my by onderzoek bleek, nog op
het Stedeiyk Gymnasium en wy kunnen niet nalaten hier
den wensch te uiten, dat men dit kosteiyk exemplaar weder,
als voorheen, achter glas boware. Het staat nu open en
bloot. By ruwe meting bleek do vogel van bovenkant schedel
tot teenondervlakte * 92 cM. en van bovenkant rug tot
idem ± 64 cM. hoog te zyn.
H. J. H.

GRONEMAN.

S. te Z. Het geval by den koekkoek waarop u doelt, lykl
my te zeer op zich zelf te staan, om daarop een regel te
gronden en een andore waarneming, die vaker gedaan is,
op grond daarvan in twyfel te trekken.
Limonade van lioschbossen.
M. G. R. te A. Na verzending van myn briefkaart met
ontkennend antwoord, hoorde ik toevallig by' kennissen, dat
de hoeren Romyn & Zoon, hofapothekers te Apeldoorn, op
aanvrage echte limonadesyroop verzenden van boschbessen
gemaakt. Tk heb ze geproefd ook en ik vond ze heel frisch
en lekker; de echte boschbessonsmaak.
H.

Dricliugappel.
Aangemoedigd door 't gunstig onthaal van myne vorige
zending, doe ik u hierby toekomen, eene niet alledaagsche

afwyking, n.1. een drielingappel. De eene photo geeft een
duideiyk overzicht van de inwendige structuur, de andere

geeft de reproductie van de beide helften van buiten gezien.
Jammer dat het exemplaar, dat ik in eengroentenwinkeltje
ontdekte, niet geheel frisch meer was.
Haarlem.

Dr. M. J. F. SCHUTTE.

tievraagd.
Ondergeteekende hoopt niet onbescheiden te zyn, door
van het vriendeiyk aanbod van mejuffrouw Dostrée, betreffende Geaster coliformis en triplex, zeer gaarne gebruik te
willen maken. Alle kosten worden natuuriyk vergoed.
Den Haag,

J B . TER MEULEN.

Nassau Dillenburgstraat 47.
Aangeboden.
Tegen don blooityd, levende exemplaren van Lycopodium
complanatum b Chamaecyparrissus. Platanthera bifolia.
Listera ovata. Dianthus deltoidos. Viola sylvatica. Hypericum quadrangulum. H. Elodes. Sanicula europaea. Lysimachia nemorum. Pirola minor. Primula olatior.
In ruil togen
eveneens levende exemplaren van Pilularia globulifera.
Gagoa arvensis. G. pratensis (G. stenopetala). Phalangium
Liliago. Paris quadrifolia. Goodyera repons. Spiranthes
autumnalis. Malaxis paludosa. Monotropa Hypopitys. Gentiana amarella. G. amarella.
Enschedé, Gronausche Weg.
M. J. BLIJDENSTEIN.
Aangeboden voor den meestbiedende:
L. A. J. BURGERSDIJK. De Dieren, afgebeeld, beschreven
en in hunne levenswijze geschetst, 3 dln., roy. 8°. met
gekleurde platen, in half lederen band. (Zoogdieren, vogels,
kruipende dieren, visschen en ongewervelde dieren.) Prys
nieuw pi. m. f 70. De banden zyn eenigszins beschadigd.
T H . J. J. K R E U N E N , pol. stud.

Delft., Voorstraat 88a.
Eon „Instantographe" reis-camera, statief, momontsluiter,
3 dubbel-chassis, 8.3 x 10.5 cM, gekost hebbende ƒ37.50,
voor f 20.—. Uitstekend onderhouden.
A. A. CLANT v. D. M U L L .

's-Gravenhage, Riouwstraat 75.

