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

koel gebeten, die dan als souvenir meestal weken lang
een kropgezwel meedragen, doch zelden aan de gevolgen
sterven. Welk geneesmiddel de herder aanwendt weet ik
niet zeker. (Ik meen, dat hy de kleine wonde met een
mes vergroot en verder inwryft met tabaksap, maar of 't
waar i s . . . . ? ? ? ) .
Hopende, u met deze korte inlichtingen van dienst te
zijn geweest.
Hoogachtend,
J. STEL EZN.,

Epe, o. d Veluwe, 5/4 '03.

Onderwijzer.

Arnhem.
Waarde Redacteuren. Hoe veel gelezen D. L. N. tegenwoordig ook is, 't zou kunnen zyn, dat uw artikel over
De Adder niet ter kennis kwam van een der personen,
die getuigen waren van het geval van een adderbeet, dat
geruimen tyd geleden, meer dan 10 jaren meen ik, aan de
Westerbouwing zich heeft voorgedaan. Het weinige, wat
ik er van gewaar werd, zal ik u zeggen. Wil u er meer
van weten, dan kunt u zich wenden tot don heer Baudot,
instituteur te Arnhem, Rynkade. Een van diens leerlingen
greep, by het afdalen van de Westerbouwing door het
struikgewas, zooals hy meende een slang, stopte haar in
zyn zakdoek en ging toen verder naar de aanlegplaats van
de boot. Eensklaps werd hy gebeten. De kameraden wisten
natuurlyk allerlei raad en daaronder goeden raad. Ze
bonden de wond met zakdoeken af; op de boot was cognac,
dat hem door den heer Baudot werd toegediend. By aankomst te Arnhem werd hy aanstonds naar een der ziekenhuizen gebracht, waar Renssen en Wartmann (de laatste
woont thans niet meer te A.) gelukkig aanwezig waren.
Dr. Wartmann kende het reptiel, dat de jongens hadden
meegenomen, het was een zeer vergiftige adder. De patient
was er zoo naar aan toe, dat hem de sacramenten werden
toegediend; toch is hy er nog boven op gekomen. Hy
moest steeds cognac gebruiken. Hoe de wond is behandeld,
weet ik niet. De naam van den jongen is mij ook niet
bekend, maar Baudot zal u natuurlyk alles kunnen zeggen
en dat ook ongetwyfeld gaarne willen doen. Over het
voorkomen in die streek van boschmieren en egels weet.
ik niets. Daar u zelf meen ik, de Westerbouwing kent,
zult u dat trouwens beter weten dan ik.
Ede, 7 April 1903.

TITIA VAN DER TUUK.

Hoogeveen.
In beleefd antwoord op uwe vraag betreffende het zelf
aantreffen van adders het volgende:
Eens (1883) vond ik een jong exemplaar een uurtje
benoorden Hoogeveen; een tweede exemplaar ving ik
tusschen het station Veenendaal en Lunteren in 1885, een
derde werd my in 1886 gebracht door een jongen, die het
dier by een bakker onder takkebossen had gevangen
(ergens in Wageningen). Hy had het dier by den staart
en had er zeker een half uur mee rondgeloopen zonder te
weten, dat het vergiftig was. Of er in de onmiddeliyke
nabijheid boschmieren, gladde slangen of egels voorkwamen,
weet ik niet.
Hoogachtend,
Deventer, 4/4 '03.

J. ü . KOBUS.

Enschede.
De heer Bolink deelde my mede dat op de school O
alhier een adder is, voor eenige jaren hier in het Aamsveen gevangen. Byzonderheden van roode mieren en egels
kan ik niet mededeelen, wel dat de laatste hier vry veel
zyn, de eerste daarentegen zyn, meen ik, alleen in het
Bruninksbosch te Broekkeume (ten Z. van Enschedé). In
de gisteren gehouden vergadering der afd. Twenthe der
N. N. V. deelde de heer J. H. Fuelink te Duider, gem.
Weerseloo, mede, dat hy vele jaren geleden een adder
had gezien, op olie bewaard, en by Vrieveveen gevangen.
Deze olie moest goed zyn voor brandwonden, hetgeen hy
natuurlyk niet voor zeker durfde verklaren.
Ringslangen zijn wel in het Aamsveen gevangen, en ook
hazelwormen komen hier, hoewel sporadisch, voor.
Hopende, dat dit welkom is,
Hoogachtend,
• Enschedé, 6/4 '03.

M. J. BLIJDENSTEIN.

( Wordt vervolgd.)

Vragen en Korte Mededeelingen.
Vroege vogels.
5 April vond ik te Overveen reeds een zangiyster met
jongen.
12 April waren hier de boerenzwaluwen terug.
Haarlem.

A. TBAANBEEG.

De zeldzame Geelster.
Misschien stelt u er prys op te weten, dat myn broer en
ik Zondag 5 April, in een bosch ± 1 uur van Enschede,
hebben gevonden, goudveil en geelstenen en van deze laatste
nog wel de zeldzaamste soort, die tot nu toe alleen by
Denekamp is gevonden nl. Gagea spathdcea.
Vergissing is niet mogeiyk, want voor een 14 dagen heb
ik ze ook in Denekamp zien bloeien.
Enschede.

B. H. BOLINK.

Itotterdaiusche Natuurhistorische Club.
Vergadering Dinsdag 24 Februari, in de Diergaarde.
Nadat de vergadering door den voorzitter, den heer
Haverhorst, geopend was, laat de heer Lindemans rondgaan
eenige vlinders uit het geslacht Ophideres Boisd: n.1. O.
fullonica (Indië) en Adris lOhid.), Syrannus (Japan), en deelt
mede, dat volgens Küngkel by dit geslacht de zuiger veranderd is in een styf boorwerktuig, waarmede schade aan
vruchten veroorzaakt wordt. Zoo richt O. fullonica verwoestingen aan in plantages van oranjeboomen, door de
vruchten met talryko gaatjes te doorboren, zoodat deze
sterven en afvallen. De zuiger eindigt in een scherpe,
driehoekige spits, voorzien van weerhaakjes; iets verderop
zwellen deze aan en vertoonen drie gedeelten van een
schroefdraad, ter weerszijden en van boven met korte
deerntjes, die in een ondiepe groeve zyn geplaatst. Deze
doorntjes doen dienst als een rasp.
Tegeiykertyd laat spreker rondgaan een fraai cT exemplaar
van Ornithoptara Brookeana van Borneo.
De heer De Koning geeft nu een overzicht van de orden,
waarin Infusorien verdeeld worden, met de voornaamsto
kenmerken dier orden:;
I. Holotricha. Mond zonder byzonderen vorm van wimpers.
II. Heterotricha. De toegang tot den mond aangegeven door
wimpers. Lichaam gelykmatig bewimperd.
III. Oligotricha, Spiraal, byna cirkelvormig, loodrecht op de
lengte-as Lichaam geheel of byna geheel onbewimperd.
IV. Htjpotrirha. Adorale wimpers als by IL Alleen aan de
buikzijde wimpers of griffels. Lichaam sterk afgeplat.
V. Peritricha. Adorale wimpers als by III, doch tegengesteld (rechts) gewonden. Lichaam naakt of met
wimpers aan het achtereind (cirkelvormig). Kern hoefyzer- of worstvormig.
De Peritricha zyn verdeeld als volgt:
a. Vorticella. Gestoeld, samentrekbaar, vormen geen kolonie,
zonder hulsel.
b. Carchesium. Gesteeld, samentrekbaar. kolonievormend,
zonder hulsel.
c. Opercularia. Gesteeld. niet samentrekbaar, kolonievormend, mondopening klein.
d. Epistylis. Als c; mondopening breed.
e. Rhabdostylis. Zeer kort gesteld, niet samentrekbaar, niet
kolonievormend, geen hulsel.
f. Cothurnia. Ongesteeld, in doorschynende bekervormige
hulsels.
g. Vaginicola. Als f. Het omhulsel is volgens de lengte as
aan het voorwerp vastgegroeid.
Spreker laat door hem vervaardigde teekeningen zien
van vertegenwoordigers der verschillende orden en onderorden, en toont onder het microscoop door hem gevonden
levende Vorticella's. die zeer fraai hun vermogen tot het
samentrekken der steel vertoonen.
De heer Haverhorst laat een doosje rondgaan met eenige
fraaie Javaansche Heterocera, waaronder Grinodes Vethi
Snell, Saturnia kathinka West. e. a., benevens een curieus
voorwerp van een kunstmatig gekleurden vlinder. Verder
deelt hy den uitslag mede eener kweoking van Agrotis
xanthographa W. V., waaruit blykt, dat de meening in
sommige boeken over vlinders gevonden, als zou verstoring
der rups gedurende den tyd, dat zy haar verandering

