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Silpha-larve, een exemplaar van den Weverbok, Lamia
textor L., te Ankeveen gevonden, een cocon met pop van
Plusia festucae L. en gallen op helm, gelijkende op die van
Lipara op riet.
De Voorzitter brengt de plannen ter tafel, welke gemaakt
zijn tot het houden eener biologische tentoonstelling in
Juni 1905 door de Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging en het K. Z. G. „Natura Artis Magistra." Hij
meent, dat het wenscheiyk is, dat de A. E. C. op deze
tentoonstelling met eene flinke inzending voor den dag
komt en beveelt als zoodanig aan eene verzameling
w o n i n g e n v a n i n s e c t e n . De aanwezigen kunnen zich
met dat plan wel vereenigen, doch zal hierover in de
bijeenkomst, in de volgende maand te houden, definitief
worden beslist.
*#*
Op Zaterdag 25 Juni 1904 werd deze bijeenkomst op de
gewone plaats en den gewonen tijd gehouden, onder voorzitterschap van den Vice-Voorzitter, Dr. J. C. H. de Meyere,
daar de Voorzitter door familieomstandigheden verhinderd
was tegenwoordig te zijn. Aanwezig 14 leden.
Na eenige discussie wordt besloten, dat de A. E. C. op
de b i o l o g i s c h e t e n t o o n s t e l l i n g in 1905 eene verzameling insectenwoningen zal inzenden en dat de leden
al hun best zullen doen, zooveel mogeiyk op dit gebied
bijeen te brengen. De heer De Meyere stelt zich beschikbaar,
om de voorwerpen in ontvangst te nemen en later te ordenen.
Op voorstel van den heer üyttenboogaart zal in overweging genomen worden, wellicht ook nog eene inzending
op 't gebied der mimicry gereed te maken. Het zal er van
afhangen, of de leden er in slagen, hiervan eene voldoende
collectie byeen te brengen.
Klcmilraai bij Valeriaan.
Hierby zend ik u een ponteekening van klemdraai by
Valeriaan. We vonden die(myn
vriend Gijnen en ik) tusschen
het riet in de Oosteinderpoel,
den 22sten Juni. In De Levende
Natuur hebt u, geloof ik, nog
geen volledige afbeelding van
het geval (tenminste niet by de
Valeriaan; wel staat in het Maandblad
der N. N. V. een exemplaar geteekend,
dat ochter niet de geheele vervorming
vertoont, daar het bovenste gedeelte
van den beklemden stengel weggesneden was.
Ook in Hugo do Vries' boek (Monographic der Zwangsdrehungon) staat
op plaat XI oen mooio teekening van
klemdraai by Valeriaan. Misschien
vindt u onze vondst belangryk genoeg,
om by do korte mededeelingen te
plaatsen.
De penteekening, door den heer
Gust. van de Wall Pernó, kuiistschildor
alhier, gemaakt, wilde ik graag terug.
hebben, dan kom ik die wol eens by
u afhalen.
Ikzalzoaan deafdoolingder Biologie
v. d. stengel voor do tontoünstollliig
cadeau doen.
J. ALLEN.
Amst. 29 Juni 1901.

Scheveningen.

A. WALLEMA.

'I licsiiini liumiriiBlim.
Op de excursie in de duinen achter Santpoort vond ik:
Thesium humifusum.
G. TEN NAPEL.

Alpensiilamauders.
In uw boekje In Sloot en Plas schroeft ge over de Alpensalamandor. Nu heb ik er een 15 ongeveer gevangen, allemaal in oen sloot, terwyi ik 2 gewone kleine salamanders
ving. ook in die sloot. Daar u in uw boekje vroeg te
schrijven waar ze gevonden worden, kan ik melden dut ik
ze te Assen ving.
Assen.

M. K O P P I N S ,

v. d. Feldspark 8.
Correspondentie.
J. P. te 's Gravenhage. De boomklever broedt hier en daar
in onze duinstreek; in de omgeving van Haarlem zelfs
vry veel.
T.
Mej. D. E. te Brussel. Do artikelen in De Levende Natuur
blyven 't eigendom der schryvers, de clichés behooren dun
uitgever toe.
T.
Microscoop.
Door omstandigheden te koop aangeboden: n i e u w
M i c r o s c o o p , prachtig instrument. Statief VI", Zeiss met
cond. en iriscyl.bl., rev. voor 3 obj., ocul. 2 en 4, microm.
cc. 3 met micrometer. Objectief B en D. Koopprys fibO.—.
Gemakkeiyke betalingsconditiön.
Brieven franco bureau van dit blad.

Een A q u a r i u m ,
Amsterdam.

To koop aangeboden :
by Mevrouw H. W. VAN DELDEN,
Weteringsschans 22,

PryslUNljo.
Landsalamandcr, Salamandra maculosa
Moorsalamandcr,
,.
atra
Gemarmerde salamander, Molgemarmoratus
Alpensalamander,
„ alpeslris
Kamsalamander,
„ cristatus
Geelbuikpad, Bombinator pachypus
Knoflookpad, Pelobatus fuscus
Zwarte axolotl Larvenvonn, Amblystema mexicanum
Smaragdhagedis, Dalmatische grootte, Lacerta viridis
Hazelworm, Anguis fragilis
f 0,30 en
Muurhagedis, Lacerta muralis

Kovurorcliis
(Lisiera ovata).
Mogelijk komt het u
merkwaardig voor, dat ik
deze week oenige exemplaren van do
Keverorchis gevonden heb op de
moerassige gronden langs den zoogen.
Liniedyk, alhier, in gezelschap van de
gevlekte orchis, lisch, enz. 't Waren
forsche planten, mooi bloeiend.

Amsterdam.
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H. J A G E B ,

Egelantierstraat 147.

J. H. H. DAAMEN.

Amersfoort.

tilimwormpjes in de duiuen.
'n Klein meisje vertelde mei, dat haar vader, die's nachts
in do duinen bij netten, welke daar liggen te drogen, de
wacht houdt, „kleine lichtjes" had gezien, 'k Dacht aan
glimwormen en ging denzelfden avond mee. Tegen 10 uur
waren wy een half uur de duinen in, plaats, waar op dien
tyd stellig nooit 'n mensch komt. En ja, toen heb ik ze
gezien, die wondere sprookjesdiertjes. Hier on daar flonkerden
tusschen het gras en de struiken die zachte, teer-groene
lichtjes, stitvoortsohuivend langs de stengels, rondom,
tusschen de plantjes, 'n tooverlandschapje scheppend.
'k Nam drie diertjes mee. Thuis lichtten zo niet meer,
maar pas waren ze onder 'n glas, in 't donker, of daar
kwam 't weer. 'n Groot deel van den nacht had ik op m'n
slaapkamer dat stille, fantastische wonderschijnsel.
Nu zou 'k graag hieromtrent iets willen weten. Dat de
diertjes ook in de duinen voorkwamen, wist ik niet. Hier
hoorde ik er nog nooit van. Zou U over dit natuurwonder
een en ander willen mededeelen?

Klemdraai
by Valeriaan.

