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ons even een briefkaart zenden; als er ook maar oen tiende
deel onzer abonné's protesteert, zullen wij ons best doen,
hun ter wille te zijn.
E. HEIMANS en JAC. P. T H I J S S E ,

Een nuttig boekje.
Wij ontvingen van den firma J. B. Welters te Groningen
ter kennismaking hot eerste deeltje van: „Ziekten en
Beschadigingen der kultuurgewassen" door prof. dr. J. Ritzema
Bos (p. p. 136 met 55 illustraties prijs /'0.5ü bij inteekening ƒ0.40). Het maakt een deel uit van de Geïllustreerde
Landbouwbibiiotheek waarvan nu vier deeltjes verschenen
zijn, terwijl er nog oen twintigtal zullen volgen.
Do schrijver heeft getracht een werk te leveren dat èn
bij 't (landbouw)onderwijs zou kunnen worden gebruikt èn
door den praktischen landbouwer ter hand genomen. Wij
zouden er willen bijvoegen dat ook ieder, die niet direct
by den landbouw betrokken is, dit boekje met genoegen
doorbladeren zal. Er wordt in onze dagen zooveol aandacht
gewyd van het landbouwbedrijf, dat elkeen wel eens het
verlangen gevoeld heeft, tenminste iets te weten van zulke
onderwerpen als: aardappelziekte, meeldauw, roest of brand,
bouillie bordelaise en „rationeele landbouw". Nu, wie wil,
kan met behulp van dit boekje zyn of haar weetgierigheid
bevredigen, terwijl zijn kamerplanten alvast profiteeren
zullen van wat op blz. 1—23 wordt uiteengezet.
Ten slotte is het misschien niet overbodig de opmerking
te maken, dat een werkje van zoo bevoegde hand, zoo ruim
geïllustreerd en keurig uitgevoerd, eon wonder vatt goedkoopheid mag brei iMi.
Terrarium.
Weledele Heer J. P. W. v. D. te 's G.
De afmetingen (6.4 x 4.8 d.M.) waarover u beschikken
kunt, zijn voldoende voor een terrarium, mits tt er niet te
veel dieren te geiyk inzet. De hoogte is voor do dieren
vrijwel onverschillig, voor bloeiende planten kan een torrarium haast niet hoog genoeg zyn. Als u oon houten
bak neemt voor bodem, kunt u meteen een verbetering
aanbrengen, die ik vergeten heb te noemen; boor eon paar
gaten in de bodem, voor misschien noodzakoiyko afvoer van
vocht en voor luchttoevoer in de aarde. Om hot ontsnappen
van voederwormen en van kleinere dieren te beletten, en
meteen 't uitvallen van zand te voorkomen, kunt u do
luchtgaten afsluiten door er oen stukje horregaas ondor of
over te spykeren. Een d.M. zand hoogte is voldoende; leg
de laag niet eft'en, maar golvend of met een heuveltje, dan
ontstaan er droge en vochtige plekken, waarin verschillende
dieren naar hun aard woning kiezen.
De dieren kunnen 't begieten, beter bestuiven met een
vaporisator, wel verdragen; wordt het te erg, dan verschuilen ze zich wel zoolang. U kunt, als u een deksel
maakt in don vorm van een sterk afgeknotte pyramide,
één der schuine zyden met schaniiercn als deurtje inrichten,
daardoor heen begieten en de dioren of planten in en
uitnemen.
Het gazen dak kunt u ook tot dit doel met eon luikio
voorzien, als u vreest, dat by het openen van een groote
zydeur, dieren ontsnappen zullen. Terrarium-dieren züa
anders al vry gauw mak, en behooren ook niet tot de
vlugste soorten.
E. Hs.
Over knoppen en du tabel tot het bepalen van heeften*
en büomen In <1e winterinaanden.
i). te A. en vele onderen.
U heeft geiyk. Er is een regel uitgevallen. Ik heb de
onvoorzichtigheid begaan, oven voor 't afdrukken nog heesters
in te lasschen. Daardoor kon ik geen proef tor correctie
meer krijgen. Wees zoo goed op blz. 236 2de kolom by
No. 18, als 3de alinea te schryven:
„Geen lyst. Twygen often of met lange gryze haren,
maar niet ruw.
Op blz. 236, 1ste kolom No. 13, staat het eindnummer 18
dit moet 21 zyn. Dan is, hoop ik, alles in orde.
De verwyzing, sie No. 35, by No. 68 op blz. 239 moet
zyn zie No. 51; en het eindnummer 54 by No. 69 op de
zelfde bladzijde is een drukfout; het moet natuuriyk 70
zijn; dit zal een oplettend gebruiker zeker zelf wel verbeterd hebbeu.

(?. te B. Dat u nergens bloemknoppen aan de lindetakken
kunt vinden, is hooi natuuriyk; de linde is een uitzondering
op de-regel, die zet in 't najaar geen bloemknoppen; zoek
in Mei en Juni nog maar eens aan do nieuwe scheuten,
dan vindt u ze wel.
A. te R. en G. te K. De tak met dunne heldergroene
twijgen en verspreide knoppen, die u zond, is van Korria
Japonica; de gryze, doffe tak met onzichtbare, verspreide
knoppen is van Hybiscus. Do eerste krijgt vroeg in 't
voorjaar gele roosjes, de laatste in de herfst groote paarse
bloemen.
Ik zal er aan denken bij het maken van de aanvullingslyst, die in 't najaar komt. Dan zal ik ook de 3 andore
door u genoemde heesters inlasschen; ik had ze nog niet
in openbare parken gevonden.
E. Hs.
K. t. L. te Sluis. Uw stoltloopor is de Scholekster (Haematopus ostralegus), waarschijnlijk een wyfje; uw visch is
Cobitis fossilis en moet — als de meeste visschen — met
vleosch en wormen gevoerd worden, het vleesch, waarover
u schryft, was toch niet zoo versch of de — overigens
onschadoiyke — Bacterium phosphorescens had gelegenheid gevonden, er zyn tenten op te slaan. Over de voortplanting van alen is onlangs geschreven in 't Album der
Natuur. Een boek om dieren te determineeren is: Rombouts:
Handleiding tot het determineeren van inlandsche dieren.
Hoewel in vele opzichten verouderd, biedt de serie „Natuuriyko Historie van Nederland" nog voel bruikbaars. Die
boeken zyn niet in den handel, maar antiquarisch en op
verkoopingen nog wel te krygen; Bolle bood voor eenige
jaren o. a. Schlegel's Vogels van Nederland nog aan. Voor
Insecten kan het nieuwe werk van Dr. Oudemans (zie
Levende Natuur, Ie jaargang, lldo aflevering) u uitstekende
diensten bewyzen.
By Baillière te Parijs verschijnt eon IFaune de France.
door Aclogue, een echt „doterminoerbook". Daarvan is het
gedeelte over Insecten reeds compleet. Het kost 16 francs
en is overvloedig geïllustreerd.
Voor bijzondere orden van Insecten hebbeu wij: 1'. C. T.
Snellen: Nederlandsche Macro- en Microlopidoptera (2 dlti..
uitgaaf van Nijhott'), Van der Wulp; Nederlandsche Dipt era
(1ste deel, by Nijhott') on Snellen van Vollonhovon; Hemiptera
Hoteroptera.
A. S. te Amsterdam. Harteiyk dank voor uw zaden. Van
Farsetia hebben wy niets meer: in Juli zullen wij u wel
een partytje bezorgen. Misvormingen van insecten komen
vaak voor en zyn meestal hot gevolg van ongelukkon, die
de larf of de pop treffen.
IL W. v. d. W. en H. A. v. B. te 's Gravenhage. Uw
torren zyn in uitstekende conditie aangekomen. Ik durf u
wel oon paar levende Carabus Clathratus boloven, ze zyn
nu al wel te vinden.
A. A. B. te Gouda. Uw zaden zyn van de gele lisch
(Fris pseudacorus), een van onze mooiste moeras- en oeverplanten. Evenals alle andere lisschen Kan deze plant
gemakkelijk in tuinon gekweekt worden, als do standplaats
maar eenigszins vochtig is.
C. R. to Wieringen. Uw vogol was de gewone Alk (Alca
torda). Hy was niet mooi meer, anders hadden wy hem
laten opzetten. Intusschen dank voor uw vriendoiyko
zending.
Aangeboden: Sopp. Nederlandsche Insecten (Vlinders deel I
en II) met 150 gekleurde platen en bybehoorende tekst tegen
Snellen; Nederlandsche Manolepidoptera ie of 2e druk.
Utrecht.

TIDDO FOLMER.

(•ovraagd: Necydadis major, soorten van Bombylius en ferme
blad- en sluipwespen, by voorkeur in Nederland gevangen,
in ruil togen fraaie inlandsche vlinder- en koversoorten.
J. JASPERS J R .

Plantage Lijnbaangracht 11, Amsterdam.
Benige hagedissen en groene padden en twee hazelwormen
door F. P. W. VAN GBLDEREN, Groenelaan 18, Rotterdam.
Er moeten tol onze spijt weer veel „Korte Mededeelingen"
blijven liggen.

R.

