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my, u een mededeeling te doen. In het jaar 1897 was ik
drie maand lang gehuisvest te Weggies, (aan den voet van
de Rigi en had er een vroegeren landgenoot leeren kennen,
die er een mooie villa bewoont, van een, tegen den berg
aangelegen tuin omgeven. In dien tuin kwamen, gelijk
Mevrouw, een Zwitsersche, my verhaalde, des avonds en
's nachts zahlreiche, scheckig orangenfarbige Salamander var,
en eenmaal vertoonden deze lieden my eenige van die
dieren, naar myn herinnering 25 a 30 cM. lang en zeer
traag in hun bewegingen (die des nachts echter vlugger
kunnen zijn). Toen ik er een by het lichaam aanvatte en
opnam, werd my dit afgeraden, daar die dieren in een
kwaden roep van giftigheid stonden. (Ook de GraafschapschZutphensche boer noemt water-salamanders, by hem Aeverdessen geheeten, „verniend"). Ik meende dat een salamander
niet giftig was, en heb er ook geen nadeel van ondervonden.
Die dieren, zoo werd ons nog verteld, verbleven overdag
onder platte rotsschilfers, waarover en waartusschen dikwijls
water doorzypelde, geiyk die in dien tuin hier en daar
voorkwamen. Zy waren ook daar bepaald bekend als
nachtdieren en geleken ongetwyfeld op de afbeelding, die
u, pag. 178, geeft.
U de vryheid gevende om met dit myn bericht te doen,
wat u goed vinde, biyf ik, met alle achting,
Velp (Gelderland), 25 Jan.
H. J. H. GRONEMAN,
Oud-Leeraar M. O.
Dat de gevlekte land-salamander of vuur-salamander niet
giftig is zou ik niet durven beweren, al zal een mensch
van zyn gif niet licht sterven. Als deze salamander het te
benauwd krijgt dringt er uit een aantal huidknubbels, die
achter den kop, op den rug en langs de zyden liggen een
witachtig vocht en dit is een zeer gevaariyk goedje, dat
heftige ontstekingen tengevolge kan hebben. Als het in
aanraking komt met het voedsel van kleine dieren, een
kanarie b. v., dan sterft de vogel geregeld binnen korten
tyd onder vergiftigingsverschijnselen. Ook als de salamander
sterft, baadt hy in zyn gif, tenminste als de dood geweldadig
is. Wanneer hy eventjes in vuur valt, dan redt hem soms
zyn vocht. Vandaar wellicht de legende.
E. Hs.
Aquarinm-T ragon.
1. Leveren larven van kikvorschen en padden een goed
voeder voor aquarium visschen?
2. Is het schot in het aquarium te werpen zooals het
gevonden wordt of beveelt u aan de larven eerst te
doen uitkomen, op te hevelen en levend in het aquarium
te brengen?
3. Maakt de geleiachtige massa het water vuil?
4. Hoe kweekt men Daphnia's?
J. CL.
1. Stellig. Probeer het maar eens.
2. Het tweede is beter daar kleine visschen de geleiachtige massa niet binnen kunnen krijgen.
3. Ook dit is een bezwaar, daar vaak een groot aantal
der eieren beschimmelen.
4. Buiten in een regenton met wat vogelmest op den
bodem.
H.
Geitenmolkor.
Naar aanleiding van uw stukje ,Avondklanken" in een
der laatste afleveringen, stelt gy wellicht belang in onderstaande mededeeling.
In den vorigen zomer, 's middags in 't park van hot
gesticht wandelende, werd mijn oor getroffen door een
eigenaardig dof, snorrend geluid, dat ik niet thuis kon
brengen. Trachtte ik 't naderbij te komen, dan verwyderde
het zich. Myn vraagbaak naar ornithologische quaesties,
een hier verpleegd wordende oud-praeparateur van het
Zoölogisch Museum te Leiden (sinds dien overleden) deelde
my mede, dat dit geluid door den geitenmelker werd veroorzaakt, hoewel hy 't vreemd vond, dat deze nachtvogel
midden op den dag zyn muziek maakte. Herhaaldelijk
trachtte ik don vogel, dien ik hier nooit waarnam, te verrassen, doch steeds te vergeefs. Op een keer dat ik in
den tuin op een bank zat. hoorde ik 't geluid plotseling
vlak boven my in een boom. Spoedig had ik den dader
ontdekt in de gedaante van een bonte specht, die door
eenige nydige op elkander volgende tikken met zyn snavel
stukken dood hout in een eigenaardige trillende beweging
bracht, op de manier van een deur, die kleppert. De zaak
was nu opgehelderd en den geitenmelker in zijn reputatie
nis nachtvogel hersteld.
rtegstgeest.

Dr. J O H . KOLK.

NATUUR.
L. te S. Het ,mooie vogeltje" dat u my zondt is een
musch, niet de gewone huismusch, maar de veld- of ringmusch. Het verwondert mij geenszins, dat u er geen
„musch" inzaagt, het mooie kastanjebruine kopje, de aardige
oorvlek en de fijne vleugelteekening maken dit gewone
diertje inderdaad tot een sieraad van onze wegen en bosschen.
T.
G. te G. Onze meening omtrent verzamelen hebben wy
herhaaldeiyk en uitvoerig medegedeeld. Met uw „niet andeis
dan het hoogst noodzakeiyke" kan ik mij volkomen vereenigen.
T.
Mevr. G. te A. Het is altyd de moeite waard om naar
Texel te gaan; de Pinkstertijd is byzonder geschikt. Gaarne
wil ik u per brief uitvoeriger inlichtingen verschaffen.
T.
In ruil of te koop aangeboden.
RÖSEL VAN RosENHor. Historie der insecten, vertaald
door C. F . C. Kleemann, 8 deelen in prachtbanden, compleet.
C. F. C. KLEEMANN. Tydwyzer der rupsen, in bovenstaand werk beschreven, benevens opgave der planten
waarop dezelven voorkomen.
JAN CHRISTIAAN SEPP. De wonderen gods in de minst
geachte schepselen, deel 1 en 2 elk 50 verhandelingen, mooi
exemplaar.
J. F. MARTINET. Katechismus der Natuur met gekleurde
en ongekleurde platen 4 deelen gebonden.
Prof. H. SCHLEGEL Do dieren van Nederland, zoogdieren,
kruipende dieren, met gekleurde platen, in een deel.
Dr. T. C. WINKLER. De mensch voor de geschiedenis,
met 36 platen en 200 gravures.
Dr. W. P. A. ZIMMEBMANN. De wonderen der voorwereld,
met 4 platen en 217 afbeeldingen.
J. LINDEMANS.

Rotterdam, Haagscheveer 1.
Aangeboden.
TER HAAR. Onze Vlinders f 14. Gloednieuw. Tegen elk
aannemeiyk bod.
D. H. ROODHUYZEN J R

Amsterdam, Ie Helmersstraat 95.
Aangeboden
de 4e en 5e jaargang van De Levende Natuur, beide gebonden.
Leeuwarden,
G. A. v. D. H E T .
v. Swietenstraat.
Aangeboden.
Twee zeer fraaie Lacerta Vivipara,s in ruil tegen twee
eveneens fraaie Alpen-Salamanders.
A'dam,
H. J. KLAASSEN.
Lodewyk Tripstraat 1.
Gevraagd: Exemplaren (gedroogd) van de Kievitsbloem
(Tritillaria meleagaris) (in 't wild gevonden). Liefst met
doorsnede van den bol. Later in ruil voor Zomerklokje
(Leucojum aestivum) of andere planten.
Amsterdam, Emmastraat 17.
J. ALLEN.
Noodzakelijke verbetering.
Op bl. 15 en 16 zyn de namen onder de figuren by vergissing verwisseld. Wat op bl. 15 genoemd is Bupleurum
ranunculoides is Hacquetia Epipactis, en omgekeerd is de
Hacquetia van bl. 16 Bupleurum ranunculoides.
Op bl. 13 onder 't kevertje rechts staat Boktor, moet
zyn: Rietkever (Donacia).
In het artikel van den heer Van Pelt Lechner over de
Sterna-eieren zyn door te vroeg afdrukken enkele misstellingen gebleven. Leden der Ornithologische Vereeniging
ontvangen allen een gecorrigeerden overdruk; voor nietleden zyn op aanvraag ook enkele exemplaren beschikbaar.
Bloemendaal.

J A C . P. THIJSSE.

De aanbieding op blz. 20 was nier, van den heer Blydenstein,
maar van den heer Kleber te Amersfoort.

