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Vragen en Korte Mededeelingen. 
GRANT ALLEN. — De Plant en haar loven. — 

Naar het Engelsch. Met een voorwoord van Prof. 
Hugo de Vries. Zutphen, W. J. Thieme & Co. 90 et. 

Verleden jaar verscheen in Engeland een boekje „The 
Story of Plants'' dat op zyn titelblad als schryver aangaf: 
Grant Allen. — En die schrijver bleek werkelijk de Grant 
Allen, de gevierde Engelsche romanschrijver te zijn. Wie 
Grant Allen goed kenden, verwonderde dit niet zoozeer, zy 
wisten dat hy lang vóór hij als romancier optrad, al oen 
ijverig en bekwaam natuurliefhebber was en zoo iets wordt 
met de tyd nog beter, of zooals de menschen hier zeggen: 
Oude liefde roest niet. Het boekje is niet voor kinderen 
geschreven, het spreekt tot ontwikkelde volwassenen, die 
maar weinig, en zeker niet op wetenschappelijke wijze, 
aan plantkunde gedaan hebben, maar die toch ook nog niet 
ontwend zyn, iets anders dan lichte ontspanningslectuur 
te genieten. 

Een populair wetenschappelijk bookje dus; niet over 
bloemvormen, over geslachten en families, maar over de 
levenswijze van de plant. De titels van de hoofdstukken 
geven 't best aan, wat de lezer er in te wachten heeft; ze 
zyn wat do Engelschen „suggestive" noemen. 

„Hoe de planten ontstaan zijn." „Hoe ze eten, drinken, 
huwen." „Hoe planten voor hun kinders zorgen." „Andere 
huwelijksgebruiken." „De wind als transportmiddel." Zooals 
de schrijver zelf zegt, heeft hy getracht; „ een kort en 
bondig overzicht te geven van do voornaamste verschijn
selen uit het leven der plant, in een voor leeken bevatte
lijke taal." 

De schrijver zegt beseheiden dat hy getracht hoeft; ieder 
die weet hoe mooilyk populariseeren is, en die er zelf wat 
aan gedaan heeft, zal grif toegeven, dat het Grant Allen 
volkomen gelukt is, wat trouwens ook wel te verwachten 
was van zoo'n meester in de schrijfkunst. 

De moeilijkste vraagstukken behandelt hy spelend of 
' t zoo maar niets i s ; onder de feiten die hy vermeldt, zyn 
de nieuwste ontdekkingen op het gebied der bloemen-
biologie en ook do nieuwere philosophische ondorstel-
lingen. Voor Grant Allen zyn ze niets dan hypothesen, 
althans zoo deelt hy ze ook mee aan zyn lezers en daar 
heeft hy van zijn standpunt gelyk in. De evolutie-theorie 
is zijn text en die heeft hy uitgewerkt tot een boeiend 
verhaal. 

Dit mooie boekje is uit het Engelsch in 't Nederlandsch 
vertaald door H. C. Rodeke, phil. cand. Het Engelsche 
boekje had ik al gekocht, toen ik met de vertaling kennis 
maakte. Als ik het nog eens weer overlees, neem ik de 
vertaling; die is zoo goed en getrouw, niet alleen wat 
inhoud, maar ook wat styl betreft, als inen maar verlangen 
kan; en het dient werkelyk nergens toe Engelsch te lezen, 
als men 't zelfde in goed Nederlandsch bij do hand heeft; 
met oen gewone roman of een zuiver letterkundig werk is 
dit wat anders, maar hier moet veel onthouden worden, 
al is het onthouden voor do lezers bijzonder gemakkelijk 
gemaakt, 

Wy kumion ieder, die oen beknopt on bjjzonder bevattdilk 
overzicht wil hebben van de bloomenbiologio, aanraden dit 
boekje te lezen. Het verlangen om er meer van te weten 
zal er door ontstaan en daaraan kan voldaan worden, door 
wetenschappelijke werken en door eigen studie in de natuur. 

E. Hs. 

De Roos van Jericho. 
v. E. te 's IL Uw Boos van Jericho was niet dood, of 

eigenlyk wel dood, maar niet bewegingloos. Ik heb het 
ding dadeiyk met do wortel in een vaas on toen in de 
warme regen gezet. Geen uur later waren alle takken van 
het kluwen uitgespreid; zoodra het droog weer werd kromp 
alles weer tot een draderige bal inéén. Als u er nog meer 
van de Moravische broeders in Zeist hebt meegebracht, zou 
ik deze gaarne houden. Ik wil eens probeeren of ik de 
zaden aan 't kiemen kan krygen in warm, vochtig zand 
onder glas. 

Veel nieuws kan ik er u tot myn spyt niet van vertellen; 
het is een van oudsher in Europa bekende plant. De weten
schappelijke naam is Anastatica Hierochuntica, en de plant 
behoort tot de familie der kruisbloemen (Cruciferen). In 
de woestijnen van Afrika en de zandsteppen van Arable, 

Syrië en Palestina hoeren zo thuis. Als do vrucht ryp isi 
en dit valt samen met het aanbreken van het droge seizoem 
krommen de kalo twijgen zich naar binnen, en vormen zoo 
oen beschermend traliewerk om de vruchten. Dat. zyn die 
knopjes met een punt or op, dio in menigte aan de binnen
zijde op de takken zitten. In elk hauwtje met zyn dik 
tusschenschot bevinden zich twee plat-ronde bruine zaadjes. 

Droogt de steppe geheel uit, dan sterft de wortel; de 
wind woelt de plant bloot en die rolt, door de woestynwind 
gedreven, weken lang, dus verbazend ver voort. Dit kan 
heel gemakkelyk door de vorm, die de plant heeft aange
nomen, namelyk zoo ongeveer als een gesloten roos. 

Komt de rollende roos op een vochtige plaats terecht of 
treedt de natte tyd in, dan ontrollen zich de twygen. De 
regen doorweekt de vruchten, de zaden geraken in de bodem 
en ontkiemen soms een maand reizens vorwyderd van de 
plaats, waar ze gegroeid zyn. 

Dit merkwaardige heropenen van een doode plant, dit 
schynbaar herleven gaf oudtyds natuurly'k aanleiding tot 
allerlei legenden. De bekendste is wel, dat de eerste Roos 
van Jericho zich opende toen Christus werd geboren, zich 
weer sloot by de kruisiging en met Paschen herleefde; van 
daar de wetenschappeiyke naam: Anastatica (Wederopstan
ding). Die overlevering, dat de Roos van Jericho bloeide 
by de geboorte van Christus, deed het volksgeloof ontstaan, 
dat de aanwezigheid van zulk een plant de geboorten in 
't algemeen kon bespoedigen en de gevaren daarby ver
minderen, en zelden ontbrak vroeger in een vaas met water 
naast het bed de Roos van Jericho, waar dio onder zulke 
omstandigheden van nut geacht werd. De pelgrims brachten 
ze mede uit Palestina en er werd een groote handel in 
gedreven, vooral in Zuid-Europa. 

Ik wist niet, dat ze op 't oogenblik nog in ons land zyn 
te krygen, zy het dan ook slechts als curiositeit en als 
souvenir van een bezoek aan de Hernhutters van Zeist. 

De Arabieren noemen deze plant „Kaf Maryam", dat wil 
zeggen, de hand van Maria. De plant in droge toestand 
heeft ook wel iets van een gesloten hand. Er groeit in de 
omtrek van Jericho nog een tweede plant, die dezelfde 
merkwaardigheid vertoont. Dit is een kleine composiet. 
By deze sluiten en ontplooien zich evenwel niet de twygen, 
maar de styve omwindsel bladeren. Van deze plant is de 
wetenschappeiyke naam Astoriscus pygmeaus; die heb ik 
nooit gezien en ik kan u niet zeggen, hoe de bloem of do 
vrucht er uit ziet. E. Hs. 

Utricnlariu vnlgaria, 
dat ik in mijn grootste aquarium (75 by 50 c.M.) in een 
hoekje dicht b]jeen geplant heb, heeft alle daphnién (zeker 
meer dan 1000) verslonden. Visschen bevat het op het 
oogenblik niet en de daphniën hadden overvloedig ruimte, 
zoodat het voor de hand ligt, dat zy niet alle toevallig in 
de blaasjes verzeild geraakt zyn. AVaarsrliijnlyk bevatten 
deze dan ook een of ander lokmiddel. Is u daarvan iets 
bekend? 

Rotterdam, ]8-6-'97. S. 

Vóór de opening van ieder blaasje staan slymige haartjes, 
die vermoedelijk do waterdiertjes lokken. 

Kwijnunilo kikUervisclijis. 

L. B. te Amersfoort. By 't kweeken van kikvorschen moet 
niet alleen gelet worden op goede voeding, maar ook op 
de ademhaling der diertjes. Zoolang ze nog kieuwen hebben, 
kunnen ze nog als „visclyes" behandeld worden, maar er 
komt een tyd, dat de diertjes door longen gaan ademen en 
dan moeten ze af en toe in de gelegenheid zy'n, aan land 
te gaan. Hun plaats is dan niet meer 't aquarium, maar 
't natte terrarium. 

O. v. D. te Alkmaar. Wy hebben voorloopig geen gele
genheid, hier uitvoerig het kunstmatig uitbroeden van 
kippeneieron te behandelen; dat is in een paar woorden 
niet af te doen. Richt u tot de heer F. Pieters, hoofd
oppasser in 't Aquarium, die kan u wel een broedmachine 
bezorgen. 

fl. v. B. te Amsterdam, 't Lykt wel een beetje gek, maar 
wij kunnen u niet beter aanraden, dan onze werkjes te 
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lezen, en te gaan doen, wat wy' daarin aanraden. U vindt 
ze geadverteerd op 't omslag. Van Jaspers verschijnt bin
nenkort oen vry groot werk, waarin u veel van uw gading 
kunt vinden. Voor de rest moet ons Tydschrift zorgen. 
Stuit u op moeilijkheden, stuur ons dan maar een groote 
brief met vragen. 

v. d. M. te Haarlem. Uw plant is de Bremraap (Orobanche 
Galiï), die in Mei en Juni by duizenden in de duinen to 
vinden is. Hij woekert op Walstroosoorten, voornamelijk 
op geel Walstroo (Galium verum), dat met zyn duizenden 
kleine gele bloempjes zoo heerlijk geuren kan. 

J. W. R. K. te Amsterdam. De rupsjes in de kattedoorn 
hebben 't vorig jaar al geleefd en zich tegen de winter 
ingesponnen. Ze zijn waarschijnlijk van een Bombyx-soort. 
't Gezwel aan de eik, een zoogenaamde „sponsgal" is 
afkomstig van een galwosp, Teras terminalis. 't Bloeiend 
takje is van de abeel. Over 't zingen der vogels bestaan 
twee zeer interessanto werkjes, een Duitsch en een Engelsch, 
n.1. Dr. A. Voigt, Exkursionsbuch zum Studium der Vogel-
stimmon (Berlin, R. Oppenheim, pr. 2 M 50), en C. A. Witchcll, 
The Evolution of Bird-song, (London, A. & C. Black, 6 sh.) 

Mevr. S. te Hoevelaken. Over de ooievaar verschijnt een 
uitvoerige studie (met gekleurde plaat) in de volgende 
jaargang. Het is van 't grootste gewicht, dat ieder die 
daarvoor in de gelegenheid is, nauwkeurig acht geeft op 
wat er in en om een ooievaarsnest voorvalt. Wy weten 
nog bitter weinig van het familieloven dor vogels, zelfs 
van zulke goede bekenden, als de ooievaars heeten te zijn. 

P. de N. te Dokkum. Pasciatie by' Vergeetmijnietjes komt 
dikwyls voor. Uw exemplaren waren heel mooi en Jaspers 
zal ze bewaren. In vroeger tijd brachten de tuinlui zelfs 
de gefascieerde vorm in de handel onder ik weet niet meer 
welke naam. Uw bloemen zijn ongetwijfeld daarvan 
afkomstig. Dank voor de zaden. 

Q. W. de H. te 's Gravenhage. Een wit welriekend viooltje 
heeft gelukkig geen aparte naam; 't is al mooi genoeg, te 
zeggen, dat 't een albino van viola odorata is. Uw blauwe 
bloempje is een klokjessoort, vermoedelyk Campanula 
persicifólia. 

A. L. te 's Gravenhage. Hartelijk dank voor uw gallen 
en voor uw vriendelijk aanbod. 

P. v. d. B. te Laag-Soeren. Uw interessante wandeling 
plaatsen wy in 't voorjaar van '98. We zullen trachten 
't stukje te illustreeren. Laag-Soeren is ons niet geheel en 
al onbekend, maar 't zal ons toch zeer aangenaam zijn, als 
u ons er een dagje eens de „plekjes" zoudt willen wijzen. 

A. H. te Enkhuizen. Stuur ons een exemplaar van die 
grijze strandplant. Het bruine poeder in de knoppen van 
Tragopogon wordt veroorzaakt door een brandzwam, Usti-
lago Tragopogi. De zwarte stern (sterna nigra) heeft behalve 
zwarte vleugels ook nog een zwarte kop en donkerbruine 
borst en buik. Uw grooto meeuwachtige vogels met don
kere vleugels zyn stellig jonge zilvermeeuwen. Het hard 
loopertje is wel de strandplevier (Charadrius cantianns). 
Op kale zandbanken zijn niet veel eieren te vinden, zoek 
liever op plaatsen, die wat begroeid zyn. 

D. J. v. H. te Lage Zivalutve. Uw kevertje, dat zooveel op 
een by lykt, is Trichius fasciatus. In de zomermaanden 
is die tor te vinden, knagende aan bloemen, voornamelijk 
op distels en schermbloemen. 

A. R. te Rotterdam, ' t Komt ons voor, dat u goed hebt 
gedetermineerd, en dat uw plant werkelyk Camelina 
microcarpa is. Als 't kan, zouden wij graag een paar versche 
exemplaren van u willen hebben. Ken sintelhoop is net 
een goede vindplaats voor zulke rariteiten. 

Orchideeën uit zaad. 

Van Ryn v. Alkemade beweert in zijne „Handl. t. d. 
algem. plantkunde" bl. 809 rog. 16 v. b. „Het speenkruid 
plant zich byna alleen voort door de kloine knolletjes, die 
het draagt. Evenzoo onze inl. orchideeën; van deze heeft 
men in ons land nog nimmer kiemende zaden waargenomen." 

Nu deze opmerkiiig is ad rem wat betreft Malaxis paludosa 
(toevallige knolletjes a. d. bladrand). Ook behoeft de voort
planting van Epipactis palustris en Godyera repons ons 
geen raadsel te zijn, daar zy in het bezit zy'n van een 
wortelstok met uitloopers. Doch van deze laatste is dan 
nog alleen maar verklaard het veel voorkomen op één 
plaats. Maar wat te denken van hot veelvuldig voorkomen 
en bijna over ons geheele land verbreid zijn van Orchis 
latifolia, Morio, incarnata en zoovele andere. Dat is my nog 
niet verklaard, ik hoop evenwel, dat het niet onverklaarbaar is. 

Ik geloof wel, dat er meer met my dienaangaande in het 
duister zullen tasten en dat u wellicht dus meerderen met 
mij met eenige opheldering zoudt verplichten. 

. 's Gravenhage. P. J. N. B. 

Orchideeën kunnen wel gezaaid worden; van Ryn van 
Alkemade wist 't niet. Ga maar eons zoeken in eon 
moerassige wei, waar Orchis incarnata of latifolia groeit. 
' t Zal u niet moeilijk vallen, tusschen de bloeiende planten 
tal van kleine kiemplantjes van 't vorig jaar aan te treffen. 
Die hebbon nog geen bloem, en hun wortelknol is klein en 
onverdeeld. In 't dorde jaar ontwikkelt zich pas de bloei
sten gel. 

Ook het feit, dat van tal van Orchideeën bastaarden 
bestaan, wijst erop, dat zij door zaden voortgeplant worden. 

A. J. Z. te Rotterdam. Dank voor uw hagedis. Wij zullen 
onze belofte in de zomervacantie nakomen, als 't eenigszins 
mogelijk is. Het doet ons genoegen, dat onze raadgeving 
voor uw terrarium nuttig is gcblokon. Wat die watercultuur 
betreft, daarover komt, hopen we, in 't najaar of van de 
winter weer een uitvoerig opstel; er zyn al een groot aantal 
verslagen van proefnemingen bij ons ingekomen. Hebt ge 
de raad wel gevolgd het plantenwater dikwijls te ververschen 
en de planten van tijd tot tijd op gewoon water te zetten ? 

G. St. te S. Uw opmerking over blz. 55 (de plaats van 
de honing in de bloem van Berberis) is zeer juist, wat 
betreft de honingklieren; die liggen bij Berberis aan de 
voet van de bloembladeren (waar ik ze ook geteekend heb). 
Doch de honing zelf vloeit tusschen de meeldraden door, 
als er ry'ke afscheiding is ; en is alty'd te zien, wanneer de 
bloem wijd geopend staat. De honing is volstrekt niet 
verborgen, daarvan kunt u zich gemakkelijk overtuigen bij 
elke Berberis-bloem; ook op de teekening van de open 
bloem blz. 55 is die to zien. „Darwin heeft uitgemaakt," 
meent u, „dat de beweging der meeldraden dient om de 
insecten in de gelegenheid te stellen by de honing te komen, 
aanwezig aan de voet der. meeldraden en door de meel
draden bedekt." Het laatste moet zijn ten deele, en geldt 
dan nog alleen voor de honingklieren. Berberis is uitge
bloeid, u kunt u dus niet persoonlyk overtuigen. Mag ik 
u daarom een andere nieuwe lesiug van Kerner v. Marilaun 
geven, evenzeer autoriteit op dit gebied als Darwin, ik 
vertaal van bl. 263 2de deel: „Aan de binnenzyde van de 
helmdraden, aan de zijde dus, die naar de stamper gekeerd 
is, bevindt .zich op do bodem van de bloem rijkelijk honing, 
die afkomstig is uit safraangele klieren op de kroonbladeren." 
Dit, wat betreft de plaats van de honing. 

„Onvermijdelijk worden de meeldraden bij hun voet aan
geraakt, wanneer insecten hun snuit in de bloem steken, 
om op de bodem honing te zuigen. De minste aanraking" enz. 

U ziet dat Darwin het volstrekt niet uitgemaakt heeft; 
er is nog zoo weinig uitgemaakt op het gebied der bloemen-
biologie. Feiten zijn wel waar te nemen, maar de ver
klaring is meestal objectief, d. w. z. niet voel meer dan een 
gissing. Dat merkt men eerst recht, als men de waarneming 
van de groote meesters zelf in de vrüe natuur nadoet; in 
de boeken staat het soms zoo positief, dat men haast zou 
gelooven, dat alles al bewezen was. 

E. l is. 

Een rare papaver. 

Heden vond ik langs den spoordijk tusschen Amsterdam 
en Haarlem een groote menigte exemplaren van Papaver 
dubium, iets, dat niet vreemd is. Maar wat my opviel — 
ik vond aan een paar planten enkele geopende bloemen 
met drie M/ö<-afgevallen kelkbladen, en een kroon, bestaande 
uit twee drietallige kransen; de buitenkrans had bladen, 
dio grooter waren dan die van den binnenkrans. Aan ten 
plant vond ik nog enkele knoppen, die, wat aantal deelen 
aangaat, mot de beschreven bloem overeenstemmen; de 
meeste knoppen aan die plant intusschen waren normaal. 
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Ik heb ze stil laten staan: mogelijk vind ik er een volgend 
jaar meer met die m.i. opmerkelijke afwijking. 

H. VEEHAGEN. 

„Waar de zoete amandels bloeien." 

Amandels bloeien er genoeg in onze tuintjes, maar worden 
ze hier ooit ryp, vraagt do heer van der Heijden uit 
Bokstel. Te gelyk zendt hij ons een prachtig takje met 
drie vruchten eraan, die er zoo welgedaan uitzien, dat we 
zijn vraag niet ontkennend durven te beantwoorden. 
Kastanjes rijpen toch ook in ons land. Wie onzer lezers 
heeft wel eens rype amandels in zijn eigen tuin geplukt? 

Een spelletje. 

Verleden Zondag bemerkte ik by het „opleggen" van een 
takje sarothamnus scoparius iets geks — als ik het zoo 
nocmon mag. Bij het neerdrukken van de kiel op liet 
papier raakte ik den stamper aan. Eerst hield die zich 
kalm, maar bij hernieuwde aanraking sprong hy op en 
krulde zich zoo, dat de stempel juist kwam op die meel
draden, die korter dan de overige waren. 

Gehoorzaamt nu de stamper aan de gewone veerkracht 
of is er iets anders in 't spel ? Toen ik het met de eerste 
bloem gedaan had, moest ik natuurlijk nog oen tweede het 
spelletje laten doen, die ging precies gelyk. 

Op 't oogenblik heb ik geen tyd, anders zou ik moeten 
nagaan of buiten hetzelfde gebeurde. 

's Gravezande. A. N. 
Buiten gebeurt natuuriyk hetzelfde en gy zult uw tyd 

niet betreuren als ge nog eens een late bloeier van Saro
thamnus opzoekt en dan ziet, hoe de hommels en byen 
huns ondanks die veer ook laten springen. Meteen ziet ge 
dan, dat do stempel niet in de eerste plaats de meeldraden 
maar wol 't insect, dat de bloem bezoekt, moet aanraken. 

Do Wielewaal. 
Met belangstelling las ik wat de heer J. J. Tesch in de 

Levende Natuur verhaalt van den wielewaal. Ik heb dien 
vogel vroeger geregeld leder jaar gehoord en gezien, man
netje en wyfjo, maar nooit het nest, dat vry zeker in een 
reusachtigen kastanjeboom moest gezocht worden. Steeds ver
lustigde ik my met den vogel, die, vliegende in den zonnoschyn, 
een zeer groote kanarie geleek, daar hy onder de vleugels 
ook zoo schoon goudgeel is. Do redactie van uw tydschrift 
heeft al eens er op opmerkzaam gemaakt, dat verschillende 
personen een zelfde vogelgeluid zoo heel verschillend kunnen 
weergeven. Ik voor my verstond steeds „lo-rio, to-rio", 
gevolgd door een kryschend geluid, en het trof my, toen ik 
te weten kwam, dat zyn Fransche naam loriot on zyn 
Latynsche , oriolus (galbula)" is. De Fransche naam gaf 
volgons my het geluid het best weer, beter nog dan het 
Nederlandsche loire(n)jood! 

Maar nu dat kryschendo geluid: ik heb steeds gemeend, 
dat ook dit van hot mannetje afkomstig was en steeds op 
„lorio. lorio!" volgde. Kan dat zoo zyn? 

De heer T. zegt: „Van haar (het wijfje n.1.) vernoemt mon 
i/ririKiiiliJk slechts een krassend, kryschend geluid." Wat 
dan nog wol eens anders? 

Ik hoop, dat do heer Steenhuizen slagen zal in zyne 
poging om oen wielewalennest mot toebohooren machtig te 
worden. Dat alleen zon my de entree voor Artis waard zyn. 

Purmerend. L. L. VAN T H I E L . 

./. B. te Murmerwoude. Ja, uw vlinder is Deilephila 
elpenor; in „Door 't Rietland" kunt u byzonderheden omtrent 
zyn ontwikkelingsgeschiedenis vinden. 

P. J. v. A , te Zuidsand. Tot onze spyt hebben wy 't 
doosje, waarover u schreef, nog niet ontvangen, 't Is stellig 
zoek geraakt. 

I). v. H., te Lage Zivaluwe. Uw mnskusboktorren (Aromia 
moschata) zyn goed over gekomen; alleen had de groene, 
het wyfje, een poot gebroken; het bronskleurige mannetje 
was byzonder mooi. Hy loopt vry rond in de tuin. 

L. N. Uw rups is die van Deilephila elpenor; de reis in 
't sigarenkistje was hem slecht bekomen: hü weigerde te 
eten, ofschoon ik hem een uitgelezen collectie onagrariae 
voorzette en nu heeft hij zich pas half volwassen ingespon

nen en verpopt. Later vertellen we u wel, wat er van hem 
terechtgekomen is. 

Gicindela. 
campetris. 
hybrida. 
maritima. 
sylvatica. 
Elaphrus. 
cuprous. 
riparius. 
Hyschirius. 
globorus. 
impunctipennis. 
thoracicus. 
obscurus. 
Notiophilus. 
aquaticus. 
Amaro,. 
plebeja. 
lucida. 
communis. 
Herostichus. 

Aangeboden: 

Plomaphagus. 
fuscus. 
Phosphuga. 
atrata. 

„ var. brunnea 
Silpha. 
obscura. 
Necrophorus. 
investigator. 
Fritoma. 
picea. 
Orthocerus. 
muticus. 
Ips. 
4-punctatus. 
Lucanus. 
cervus. 
Gopris. 
lunaris. 
Aphodius. 

oblongo-punctatus. triotis. 
Dromius. 
linearis. 
agilis. 
Ophonm, 
cordatus. 
Haipalus. 
servus. 
serripes. 
Brychiue. 
elevatus. 
Platambus. 
maculatus. 
Dyticus. 
dimidiatus. 
latissimus. ' 
Gephennium. 
thoracicum.' 

(Do met een * 

Oxyemus. 
sus. 
Psammocius. 
sulcicollis. 
Aegialia. 
arenaria. 
Agrilus 
angustnlus. 
Necrobia. 
violacea. 
rufipes. 
Ptiorrhynchus. 
atro-apterus. 
Lypirus. 
colon. 
Cleonus. 
glaucus. 

gemerkte exemplaren 

Anthonomus. 
variano. 
Apoderus. 
coryli. 
Rhinomacer. 
attelaboïdes 
Pityophtorus. 
micrographus. 
Tomicus. 
bidentatus. 
Bryocoetes. 
villosus. 
Scolytus. 
intricatus. 
Ergates. 
faber.' 
Acmaeops. 
collaris. * 
Purpuricenus. 
köhleri. ' 
Saperda. 
scalaris. 
Callidium. 
alni. 
Tetrops. 
pracusta. 
Donacia. 
sparganii 
Chrysomela. 
américana. * 
Phytodecta. 
olivacea. 
Lina. 
tromulae. 
Epitrixc.' 
atropae. * 
Gassida. 
subferruginea. 

zyn buitenlandsche.) 

In ruil voor: Carabidae en Phytophaga, liefst uit de grens-
provinciön. 

Den Haag, Molenstraat 53. P . TESCH. 

Cicindela maritima. * 
Carabus violaceus. 
Bembidion pallidiponne. * 
Poecilus lepidus. * 
Mazoreus Wetterhali. • 
Cybister virens. 
Necrophorus gormanicns. 
Ips 4.pustulatus. 
Tiresias sorra. * 
Anthronus Pimpinellae. * 
Nosodonaron fasciculare. * 
Lucanus corvus. * 

,, „ var. capreolus. 
Copris lunaris. * 
Psilotrix nobilis. * 
Necrobia violacea. * 

„ rnflpes. * 

Blaps shnilis. * 
Pituophthorus microgra

phus. * 
Dryocoetes villosus. * 
Loptura chrysomeloides. * 

„ nigra. 
Cerambyx cirdo. 
Mcrimus asper. 
Liopus nebulosns. * 
Saperda scalaris. • 
Pretrops pracusta. * 
Donacia dentata * 

„ Sparganii. * 
Cryptocephalus sericeus. 

Moraci. * 
('brysiimela américana. 
Cassida subferruginea. * 

* Inlandsch. 

Gevraagd: (inlandsch). 

Carabus purpurascens. 
„ nitons. 
„ clathratus. 
„ cancellatus. 
„ monilis. 

Acanthocinus aedilis. 
Leptura livida. 

4-fasciata. 
maculata. 

Obrium canthasinum. 
Stenophems rufus. 
Lamia textor. 
Agapanthia lineatocollis. 
Thorea oculata. 

linearis. 
Toxotus meridianus. 
Stenocorus bifasciatus. 

N. v. POETBREN, Veenkade 11, 
's-Hage. 


