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„De Keverwereld" en „De 
nog bovendien, behalve de 

Blauwtje. 
Distelvlinder. 
Avondrood. 
Lindenpijlstaart. 
M eckrapvlinder. 
Hraamspinner. 
Berkentakje. 
Psi-uil. 
Meidoorn-spanner. 
Berberis-spanner. 

Natte Wandeling" noemen.wij 
voor April vermelde: 

Lycaena argos. 
Vanessa cardui. 
Deilephila elpenor. 
Smerinthus tiliae. 
Macroglossa stellatarum. 
Bombyx rubi. 
Phalaera bucephala. 
Acronycta psi. 
Rumia crataegata. 
Cidaria berberata. 

Rupsen zijn er meer dan menigeen lief is. Wij vonden 
ze o. a. van 

Boomwitje. 
Gouden Acht of Botervlinder. 
Blauwtje. 
Dagpauwoog. 
Nommervlinder. 
Muur vos. 
Dikkopje. 
Borstelrups. 
I'ijn-uil. 
Processierups. 
Blauw weeskind, 
Rood weeskind. 
Harlekijn of Koffie-engel. 

Aporia crataegi. 
Colias Edusa. 
Lycaena Icarus. 
Vanessa l o . 
Vanessa Atalanta. 
Pararge Megaera. 
l lesperia comma. 
Orgyia antiqua. 
Lasiocampa pini. 
Cnethocampa processionea, 
Catacola fraxini, 
Catacola nupta. 
Abraxas grossulariata. 

Van de vliegen noemen wij: 
Tuinvlieg, Bibio hortulanus, 
Hommelvlleg, Bombylius venosus. 
Groote roofvlieg. Laphria gilva. 
Snippebek. Leptis scolopacea. 
Gele zweefvlieg. Syrphus balteatus. 
Groote zweefvlieg. Eristalis tenax. 
Dunne zweefvlieg. Syritta pipiens. 
Dikkop. Conops fiavipes. 

Bijen, wespen, hommels, bladwespen vliegen natuurlijk 
in groot aantal, maar Mei is vooral een mooie maand 
voor walerjuffers, kokerjuffers, korenboulen en gaasvliegen. 

De enkele boomen, die met het begin van de maand 
nog kaal zijn, zooals de Eik, de Tulpenboom (Liriodendron 
tulipiferum) en de Hemelboom (Ailanthus glandulosa) 
krijgen nu bladeren. Ook de naaldboomen krijgen frisch 
groen; kort nadat ze gebloeid hebben of Iegelijk met de 
bloemen. Tegelijk met de Meidoorn (ongeveer in 't 
midden van de maand) bloeien: Kastanje, Lijsterbes, 
Moerbei, Plataan, Berberis, Kardinaalshoedje, Vuildoorn, 
Hulst, Bramen en Kamperfoelie, Verder nog — om alleen 

maar de allermooiste of de allerzeldzaamste te noemen: 
Muizestaartje, 
Waterranonkel . 
Muurbloem. 
Zeekooi. 
Viooltjes. 
Kruisbloem. 
Tweehuizige Silene. 
Vetmuur. 
Zeespurrie. 
Drienervig Zandkruid. 
Ooievaarsbek, 
Vogelpootje. 
Sterrekroos. 
Geel walstroo. 
Valeriaan. 
Roerkruid. 
Wit te ganzebloem. 
Havikskruid. 
Vergeetmij nietje. 
Bremrapen. 
Kartelblad. 
Vetkruid. 
Zuring. 
Pijpbloem. 
Wolfsmelk. 
Fonteinkruid. 
Kroos. 
Aronskelk. 
Gevlekte Orchis. 
Vleeschkleurige Orchis. 
Breedbladige Orchis. 

Vlieg-orchis. 
Spin-orchis. 

Gele lisch. 
Salomonszegel. 
Lelietje van dalen. 
Tweebladig dalkruid. 
Wilde hyacinth. 
Zand-zegge. 
Stijve zegge. 
Trilgras. 
Reukgras. 
Draverik. 
Naaktvaren. 

Dat het met de Lente 
pluiszaden van wilg en 
hoefblad, sneeuwklokje, 
hebben al rijpe zaden. 

Myosurus minumus. 
Batrachium sp. 
Cheiranthes cheiri. 
Crambe maritima. 
Viola sp . 
Polygala vulgaris. 
Silene Otites. 
Sagina procumbens. 
Lepigonum rubrmn. 
Moehringia tr inerva. 
Geranium sp. 
Ornithopus perpusillus. 
Callitriche verna. 
Galium verum. 
Valeriana dioïcia. 
Gnaphalium dioïcum. 
Chrysanthemum Leucanthemum. 
Hieracium pilosella. 
Myosotis sp. 
Orobanche sp. 
Pedicularis palustris en sylvestris. 
Pinguicula vulgaris. 
Rumex sp . 

. Aristolochia Clematitis. 
Euphorbia sp . 
Potamogeton. 
Lemna. 
Arum maculatum. 
Orchis maculata. 
Orchis incarnala. 
Orchis latifolia. 
Anacamptis pyramidalis. 
l l imantoglossum hircinum. 
Ophrys muscifera. 
Ophrys aranifera. 
Herminium monorchis. 
Listera ovata. 
Iris pseudaconis. 
Convallaria polygonatum. 

,, majalis. 
Majanthemum bifolium. 
Endymion non scriptus. 
Carex arenaria. 
Carex stricta. 
liriza media. 
Anthoxanthum odoratum. 
Bromus sterilis. 
1'olypodium vulgare. 

gauw uit is, vertellen de witte 
populier. Ook klein en groot 
hoornbloem en Muskuskruid 

Vragen en korte Mededeelingen, 
De eerste aflevering is allerwegen met de meeste wel

willendheid ontvangen. 
Wij maken daarvan melding, omdat het stapeltje brieven 

en briefkaarten, waarin ons sympathie wordt betuigd, nog 
steeds aangroeit, en hel niet wellevend zou zijn, daarop 
hel stilzwijgen te bewaren, terwijl hel toch ook bezwaar 
heeft, ieder schrijven in hel bijzonder te beantwoorden. 

Aangenaam en vereerend is hel voor ons, fen bij het 
publiek hn bij mannen van het vak zulk een goed onthaal 
te vinden. 

Wij betuigen daarvoor onze hartelijke dank en zullen 
ons beijveren, om de goede verwachtingen, die men van 
ons heeft, tot werkelijkheid te maken. 

Wij hebben ons genoopt gezien, aan deze tweede afleve
ring enkele bladzijden toe te voegen. 

Berichten op brieven, na 3 dezer ingekomen, in de 
volgende aflevering. 

Het is ons voornemen in het vervolg voor zoover onze 
plaatsruimte hel toelaat, belangrijke antwoorden, die op de 

gestelde vragen inkomen, onder de rubriek „Vragen en 
korte mededeelingen" in hoofdzaak op te nemen, met 
volledige onderteekening der inzenders, tenzij door hen 
daartegen bezwaren worden gemaakt. 

Dit zullen we reeds in de volgende aflevering in toe
passing brengen. Beleefd verzoeken wij daarom, hen die 
over Pinguicula en de wringing van boomslammen het een 
en ander ingezonden hebben, óns te willen melden of er 
bij hen bezwaar tegen bestaat, dat wij ons nu reeds hun 
stukken te nutte maken. " 

H o o g g e a c h t e R e d a c t i e , 

Hel zij ons vergund, met de meeste bescheidenheid, 
maar ook met al de vrijmoedigheid, welke eene betamelijke 
zucht tol zelfbehoud ons verleent, voor onze belangen bij 
U op te komen. 

In onze jongste vergadering is voorlezing gedaan van 
eenige gedeelten uit de eerste aflevering van uvv Tijdschrift, 
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en onze harten zijn deswege met ernstige zorge voor de 
toekomst vervuld, 

Hoewel het zeer vleiend voor ons is, herhaaldelijk door 
U genoemd te worden, waar sprake is van de „schoone" 
natuur, de „heerlijke schepping," — hoewel de geestdrift, 
waarmee we U hooren gewagen van een „Vogelparadijs" 
ons met innige voldoening, met trots zelfs vervult, — hoe
wel het ons niet koel kan laten, dat reeds in Uwe inleiding 
deernis vvordt betuigd met kanarievogels, die aan een 
slepende kwaal lijden en leniging van hun nood in uit
zicht wordt gesteld, — zoo vreezen wij toch het ergste, 

Zie, waarde Redactie, er wordt verhaald van een tochtje 
naar Texel, naar de „gevederde vrienden", en wij zullen 
het dus voor vriendschap moeten houden, dat er bij dat 
bezoek een jachtgeweer, 100 patronen en vele instrumenten 
„voor het ontleden van vogels" werden meegenomen. Zoo 
is het zeker ook uit liefde, dat wij in dé museums der 
menschen door onze geroofde nesten. Onze uitgeblazen 
eieren, ja door onze eigen dierbare huiden worden ver
tegenwoordigd! 

Ach, wij bidden en smeeken U, spaar ons die „vriend
schap", waarom wij nimmer hebben gevraagd, die „liefde" 
die ons van den aardbodem dreigt te verdelgen, indien zij 
meer algemeen mocht worden. Laten wij vergelen burgers 
mogen zijn, die een rustig leven leiden. Schrijf niet 
over ons. Vermeld onze verblijfplaatsen niet, stel u tevreden 
met te luisteren naar onze zangen, die te dankbaarder en 
te helderder zullen klinken, naarmate wij mogen gelooven, 
dat zij ons op minder „vriendschap" van Uwe zijde zullen 
te slaan komen. De vogeltjes van hosch en beemd. 

Naschrift. Wij durven ons niet vleien, het in deze 
kiesche aangelegenheid ooit met de lieve vogeltjes eens 
te zullen worden. 

Maar als zij eens bedenken, hoeveel zij wel te lijden 
hebben van onbedachte jongens, die hun eieren rooven 
en hun nesten verstoren, van wreede kooplieden, die hen 
verblinden, van de lui, die trekvogels verdelgen uit vermaak, 
van — de dames, die door mooie veeren te dragen, rijke 
premiën zetten op vogelmoord, dan zullen zij toch wel 
inzien, dal reeds nu hun toestand alles behalve rooskleurig 
is. En het is onze overtuiging, dat wij, door hen in hun 
levenswijze te schetsen, er toe zullen bijdragen, om meer 
meegevoel en waardeering voor hen te wekken en daar
door dat groote en algemeene kwaad, het gedachtelooze 
plagen en moorden, te doen verminderen. 

Dat er bij de ernstige studie eene enkele maal een 
geweer te pas k o m t . . . . nu ja, zooals wij zeiden, daarover 
worden wij het met de vogeltjes nimmer eens. RED. 

Bussum, 30 Maart '96. 
Mijnheer, 

Als jong en nieuw inteekenaar op uw blad de Levende 
Natuur deel ik u mede, dat steeds de patrijzen en kwartels 
eieren „verloren" leggen om hun nest, ze pikken ze aan en 
laten ze door de zon bederven. Aasvliegen leggen er hun 
eieren in en tegen dat de jonge patrijzen uitkomen, vinden 
de ouden, die nog niet ver van 't nest durven de eerste 
dag, dadelijk hun voedsel voor de jongen, maden en 
wurmpjes. Voor uw blad zal ik onder mijn vriendjes 
inteekenaren zoeken. 

Heeft iemand te koop een gebruikt goed aquarium? 
en hoe duur? 

HUNS CLINGE—DOORENBOS. 
Villa „de Hoop." 

„Art is" . Wij herinneren nog eens aan een paar be
langrijke besluiten, welke het bestuur van de dierentuin 
te Amsterdam voor eenige tijd heeft genomen ten opzichte 
van Amsterdamsche onderwijzers en scholen. 

De eerste kunnen tegen betaling van f^ onder zekere 
voorwaarden een geheel jaar lang toegang verkrijgen tot 

den tuin en de verschillende musea; de deelnemers van 
dit jaar blijken bovendien ook te zijn uitgenoodigd tot de 
wetenschappelijke voordrachten, welke nu en dan zijn 
gehouden. 

Leerlingen van lagere scholen alhier worden tegenwoordig 
toegelaten tegen betaling van 10 cent per hoofd; de geleider 
is vrij. Het is wenschelijk, dat het bezoek in de voor
middag plaats hebbe en dal er een briefje van het hoofd 
der school worde meegebracht, vermeldende het aantal 
leerlingen. 

Een herbarium. Geen onzer lezers kan geheel onbekend 
zijn met de plantenverzamelingen, die als herbaria bekend 
staan. Het zijn collecties gedroogde, platgedrukte, door
gaans min of meer verkleurde planten of plantendeelen. 
Een echt plantenvriend is in den regel geen groot bewon
deraar van het herbarium, omdat hij er te veel in mist, 
van datgene, wat hem de plantenwereld lief en waard 
maakt. Alphonse Karr spreekt van een akelig kerkhof met 
aanmatigende grafschriften, en volgens geloofwaardige ge
tuigen wordt 's Rijks Herbarium te Leiden wel eens — 
natuurlijk door niet ingewijden — als 's Rijks Hooizolder 
betiteld. Tot zulke niet zeer vleiende benamingen kan de 
liefde van sommigen voor „gedroogd materiaal", hun 
hartstocht in het op groote schaal verzamelen daarvan, 
aanleiding zijn geweest. Men verhaalt van een hooggeleerde, 
bij wien de planten pas belangstelling opwekten, als zij 
goed en wel gedroogd in de vellen papier lagen ! 

Toch weten wij bij ondervinding, dat een herbarium, 
goed ingericht, ook aan vrienden van levende planten 
belangrijke diensten kan bewijzen. In vele gevallen toch 
blijft bij het drogen het uiterlijk voorkomen der planten 
en takken nog voldoende gespaard, om herkenning van 
levende planten en hare deelen in de vrije natuur mogelijk 
te maken. Wij hebben hier hel oog op wilgekatjes, elzetak-
ken, bloeiende larix, eschdoornvruchten, ontkiemende beuken 
en zooveel andere. En als we nu bedenken, dal de lust, 
om buiten te wandelen en daar de plantenwereld aan
dachtig te beschouwen in den laatsten tijd aanmerkelijk 
toeneemt, dan mogen wij gelooven, dat ieder middel, om 
met die plantenwereld meer bekend te worden, op eene 
welwillende ontvangst mag rekenen. 

Daarom is het ons aangenaam, dat de heer C. A. G. 
Beins, een ervaren plantkundige te Nunspeet, bezig is een 
herbarium uit Cfe geven van Nederlandsche boomen en 
heesters, zooals zij zich in de verschillende jaargetijden 
voordoen. Men ontvangt van iedere soort zooveel exem
plaren als noodig zijn, om de bladeren, de bloemen, de 
vruchten en den winlerloestand op het oog te leeren 
kennen. Naar wij vernemen, zullen 25 soorten, dat zijn 
dus ongeveer 100 takjes, in portefeuille/^.25 moeten kosten. 

H. Z. te G. 
Voorloopig zullen wij tevreden zijn, als ons blad hier 

te lande zijn weg vindt. Het in twee talen te doen ver
schijnen, is een denkbeeld van U, dat ons bijzonder streelt, 
maar dal toch in de allernaaste toekomst nog niet in over
weging kan komen. 

H. Cr. te A. 
Dank voor de toegezonden proeven. Een gelijk aanbod 

hebben wij van nog een paar andere zijden. Hebt ge 
soms bij gelegenheid een mededeeling, door een niet te 
groote photographic toegelicht, dan houden wij ons aan
bevolen. 

E. G. te D. 
Uw meewerking gaarne. 
Wij hebben niet beweerd, dat Blaps in „de vrije natuur" 

te vinden zou zijn. Is U voor Bibio Marci een betere 
Hollandsche naam bekend dan die van Zwarte of Maartsche 
vlieg ? 

Wij geven toe, dat de groote massa der huisvliegen eerst 


