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G. te A. 

)a. De kosten van de reproductie uwer teekening zijn 
voor onze uilgever; maar dan is die ook eigenaar van de 
cliché; de teekening blijft uw eigendom, en die ontvangt 
u terug. Wenscht u zelf te laten reproduceeren, zend dan 
de cliché aan onze uilgever; u ontvangt die dadelijk na 
het afdrukken franco terug. De cliché's van hel Tijdschrift 
en van In Sloot en Plas zijn bij ROELOFFZEN & HÜBNF.R 
te Amsterdam vervaardigd ; penteekeningen (zie bovenstaand 
antwoord) kosten 4 cl. per c.M.2 met een minimum van 

/2,$o. Aulotypie 7^ et. 

Nu de grassen zich weer overal ontwikkeld hebben, 
wensch ik de aandacht mijner mede-abonnés te vestigen 
op een eigenaardige galvorming, die voorkomt aan exem
plaren van Poa nemoralis. Deze gal, die eenigszins gelijkt 
op een pruik met een naad in 't midden, bestaat uit een 
groot aantal vleezige, licht violette of ook wel kleurlooze 
draden, die uit den stengel ontspruiten en door de blad
schede heenbreken. De oorzaak dezer gallen is de galmug 
Cecidomyia Poae, of liever de lar\!e >an dit diertje, daar 
waarschijnlijk de larve de slof afscheidt, dietfe galvorming 
ten gevolge heeft. 

Mocht iemand planten van Poa nemoralis vinden, waarop 
zich deze gallen ontwikkeld hebbenK zoo houd ik mij 
voor toezending zeer aanbevolen. 

Gaarne wil ik ook inlichtingen geven aan h^n, die iets 
naders van deze gallen mochten willen weten. Bovendien 
kan men meer bijzonderheden vinden in de opstellen van 
Prillieux, J. Vallot en vooral in een artikel van Prof. 
Beyerinck in de Botanische Zeitung van 1885. 

Amersfoort, Singel. A. J. M. GARJEANNE. 

T. te Purmerend. 

Uw opmerking is zeer juist. In de opgave der vogels voor 
April moest in plaats van »Hofzanger« liever» Tuinfluitert 
staan. Het zal u wel bekend zijn. dal deze vogel echter 
ook Hofzanger en Groote Hofzanger genoemd wordt. 
Wij zullen over tie Hollandschc namen van de Sylvia's 
wel eens een uitvoerig artikel geven. 

J. de Ih te Den Haag. 

»Door het Rietlandt is gereed tegelijk met deze afleve
ring. Er is oponthoud geweest met de clichés. Hoe 
Aralias mislukken kunnen, is ons een raadsel; hier 
in Amsterdam tieren ze zelfs in stoffige duistere kelders. 
Waarschijnlijk hebben ze het in uw serre te goed: te veel 
licht en warmte. Zet ze eens voor een raam naar 
't Noorden. Welriekende viooltjes zouden we voor een 
eerste proef met walerculluur niet aanbevelen; neem liever 
een van uw onwillige Aralia's. Met de wonderboom 
(Ricinus) lukt het ook heel gauw. Over dat bloeien of 
niet bloeien van viooltjes geven wij binnenkort een groot 
artikel. Uw bezoek zal ons heel welkom zijn, als ge lijd 
hebt, ga dan eens een dagje met ons mee uit naar een 
van onze Dorado's in de buurt van Amsterdam. Veel 
succl's met uw werving van inteekenaren. 

J. 0. te Utrecht. 

Zoo gauw we plaats hebben, zullen we uit uw brief dat 
stukje over gevangen vogels laten afdrukken. Een uil-
siekend adres voor terrariums is: Frans Pieters. opzichter 

aan het Aquarium van N. A. RL Amsterdam. Die levert 
voor twaalf gulden een zeer bruikbaar terrarium en groot 
genoeg ook. Over de bevolking en hel onderhoud van 
terrariums geven wij spoedig het een en ander. Maar 
alles kan niet tegelijk komen. Een Zoölogische winkel 
bestaat op het oogenblik nog niet in Amsterdam. Zijn 
er wel genoeg planten in uw aquarium ? 

F. W. te Middelburg. 

Uw spinnetjes hebt u zeker al terug ontvangen. Het 
zijn jongen van de gewone kruisspin (Epeira diadema). 
We hebben er een dozijn uilgenomen en in een glazen 
buisje gedaan. Ze gingen ook dadelijk draden spinnen, 
maar er was niets te eten. Nu zijn er nog vijf van over; 
van de andere zeven is niets meer te zien ; ge raadt hun lol. 

Het is heel moeilijk, spinnen in gevangenschap groot te 
brengen. Ze hechten er bijzonder aan, levende insecten 
te eten en die zelf te vangen. Maar als u ze in een 
hoekje van uw tuin vrij laat, dan zullen er stellig wel 
vele daar blijven, en die kunt u dan op uw gemak in hun 
ontwikkeling gadeslaan. Dat is een heel dankbaar werk. 
Meteen zult u dan zien, dat spinnen geen larvetoestand 
doormaken — wel vervellen ze eenige malen. 

H. W. v. d. W. te Den Haag. 

Uw rui laanbod plaatsen wij gaarne, maar het is niet 
zeer duidelijk gesteld. Wij hebben op onze redactie
vergadering een kwartier er over zitten te redetwisten' of 
u de vlinders aanboodt of wel de kevers. Wilt u ons dat 
nog even melden ? 

De rijke mededeelingen over Pinguicula komen in hel 
volgend nommer, tegelijk met de beantwoording van nog 
eenige vragen. De artikelen van de heeren E. GERDKS 
te Doetinchem, H. CROMMELIN te Amsterdam en v. R. te 
Rotterdam zijn ook in dank aangenomen en zullen zoo 
spoedig mogelijk geplaatst worden. 

Voor hen, die het merkwaardig verschijnsel van band
vorming bij planlenstengels (fasciatie) willen waarnemen of 
bestudeeren, vestigen wij de aandacht er op, dal bij de ge
wone paardenbloem dit jaar deze afwijking zeer algemeen 
voorkomt. In een wandeling van een half uur verzamelden 
wij een twintigtal monsterbloemen in alle stadiën van 
vergroeiing. 

Gevraagd : Rijpe zaden, bollen, of levende wortelstokken 
van: Helleborus viridis, Adoxa moschatellina, Gagea lulea, 
G. pratensis, Scilla amoeno. Anemone pratensis, Viola 
mirabilis, l'olvgala amara, Veronica Buxbaumii, Euphorbia 
lyparissias, in ruil voor levende ()phioglossum. Orchis 
incarnala var. alba, Halianthus peploides, Vaccinium 
Oxycoccos, Menyanthes trifoliata of voorkiemen van 
Osmunda regalis. Red. 

Aangeboden: 2 inl. ex. van Cerocoma Schaefïeri tegen 
1 Dytiscus latissimus, en 1 Prionus Coriarius tegen 1 
Hammalicheros heros of Cerdo. (E. G.) 

Chrysosplenium allernifolium en Primula elalior tegen 
soorten van Gagea. (A, J. M. G.) 


