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kijkt. Onze onderwijzer spreekt dat echter tegen, "t Is de 
vraag nu, wie gelijk heeft. Uwe hulp roepen we nu in. 
Als u zoo goed wilt zijn, het raadsel op te helderen en 
het antwoord in De Levende Natuur te schrijven, zullen 
we u hoogst verplicht zijn. U reeds bij voorbaat dank 
zeggende, zijn we na beleefde groeten, 

de jongens der 6e klasse der O. L. School 
te Stiens. 

B. te Breda. Dvticus dimidiatus is wel een aardige 
vondst. De roode bolletjes aan de onderkant van "t lichaam 
zijn waarschijnlijk wel mijten. Kunt u het voorwerp niet 
opsturen ? 

Van Dr. Bonebakker te Varsseveld komt nog een bericht 
in dat Pinguicula vulgaris daar veel voortkomt op veen
grond, hoogveen. Van 't Laagveen komen nog altijd geen 
berichten van vindplaatsen in: wij willen nu beproeven het 
vetkruid in een van onze moerassen rondom de hoofdstad 
te acclimatiseeren. 

A. J. Z. te Rotterdam. Uw hagedis heeft of geen drin
ken gekregen, of te veel eten gehad of hij kreeg het te 
koud en werd vadsig of er was in uw overigens zoo uit
stekend ingericht terrarium geen geschikte schuilhoek, waar 
hij zich kon terugtrekken, als het hem per ongeluk eens 
inviel, dat hagedissen soms in de laatste helft van Septem
ber hun winterslaap al beginnen. 

Over ;t algemeen is het "t best, in de volle grond de 
wilde planten in 't najaar uit te zaaien, dat doet de natuur 
meestal ook, voor kamercultuur is het beter, te wachten 
totdat binnenshuis geen groote of plotselinge temperatuur
verschillen meer aan de orde van de dag zijn. 

Vv 

Mej. v. V. te Kampen. Watercultuur gaat 's winters bij 
kamer-temperatuur wel, als de kamer maar door een vul-
kachel verwarmd wordt. Kurk en flesschen kunt u hier 
bij Merkelbach bestellen. Wat bedoelt u eigenlijk met 
vitriool-oplossing. Schuilt hier soms een misverstand ? 

Mevr. B. B. te Zuidhorn. Zooals u zelf reeds opmerkt 
komen bladschijf-vergroeiingen van bladeren tamelijk veel

vuldig voor. Het omgekeerde verschijnsel, n.1. dat een 
enkelvoudig blad zich splitst in tweeën of drieën is ook 
niet zeldzaam. Dat is o.a. aan iepen dikwijls waar te nemen. 

J. Daalder te Oost er end. De eene pop is van de doods-
hoofdvlinder, de andere, waar we erg blij mee zijn die 
van de Winde-pijlstaart (Sphinx convolvuli). Komen er 
nog zeldzame vogels in de lijsterboogjes ? Schlegel is 
stellig in de arrondissements bibliotheek aanwezig. Dank 
voor uwe bemoeiingen ten opzichte van de heer A. 

O. E. S. te Arnhem. Uw planten hebben verbazend te 
lijden van schildluis en wolluis. Er zit gerust weinig 
anders op, dan ze stuk voor stuk eraf te halen, want die 
dieren houden zich taai vast, zelfs als ze reeds dood zijn. 
Een goed voorbehoedmiddel, dat ook bij reeds aangetaste 
planten wel baat geeft, is tabaksrook en tabakswater. Het 
beste echter is misschien nog lauw zeepwater. (Sunlight-
zeep is voor dit doel uitstekend). Los een zestiende van 
een stuk op in vier liter handwarm water. U krijgt dan 
een melkwitte vloeistof waarin ge de kronen van uw 
planten dompelen moet. Laat ze gerust eenige minuten 
erin, zorg er voor dat ze omgekeerd goed afdruipen zoo 
dat er zoo weinig mogelijk, liefst geen, zeepwater in de 
grond komt. Wasch over een paar uren met schoon water 
na. Gebruik nooit koud leiding- of pompwater; laat het 
altijd zoolang staan tot het in temperatuur niet veel meer 
van kamerwarmte verschilt. Palmbladeren moeten geregeld 
aan beide zijden worden afgesponsd of afgestoft. Corona 
brengt hiervoor een heel aardig dubbel schuiertje in de 
handel. Maar 't kost een gulden. 

Gevraagd : Twee ringslangen van pl.m. 3 d. M. lengte 
en groene padden. A. J. ZÖLLNER. 

Goudsche Singel jó , Rotterdam. 

Aangeboden: Carabus clathratus d" en ^ , Ocypus 
plens, Psithyrus (3 soorten), Mierenleeuw (met cocon en 
hulsel). RED. 


