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dus ook 't preparaat zéér weinig en (als alles goed gemaakt 
is) zéér geleidelijk de hoogte of de laagte in. Hierdoor 
kan dus een kleine fout in de instelling verholpen worden, 
Natuurlijk is 't gewenscht, dat D altijd een beetje boven V 
uitsteekt, anders kan P niet in de laagte geschroefd worden. 

't Nadeel van do inrichting is vooral, dat ze niet midden 
onder V aangebracht kan worden. Deden we dat, dan zou 

't licht, door de spiegel teruggekaatst, onderschept worden 
door A, E, P enz. en ons preparaat zag zwart als steenkool. 

't Voordeel zal by 't gebruik wel blijken. Als we ons 
mikroskoop met zorg gemaakt hebben, ook deze laatste 
instelinrichting, dan is 'teen zeer bruikbaar toestel, dat 
sterker vergroot dan de sterkste loep, en héél veel beter is. 

Q. 

# # # 

Vragen en Korte Mededeelingen. 
VERMINDERING VAN HET AANTAL VOGELS. 

Het heeft de aandacht van velen getrokken, dat 
een groot deel van onze trekvogels dit jaar zoo laat 
uit het Zuiden is teruggekeerd. Dit was vooral het 
geval met die soorten van zangvogels, die gewoon 
zijn, laat op hunne broedplaatsen aan te komen. 
Terwijl immers de Tjiftjaf {Phylloscopus rufus, 
Bechst.), in de laatste helft van Maart, slechts een 
paar dagen later dan gewoonlijk verscheen, liet de 
verwante Fitis (Ph. trochilus, L.) zich vrij wat 
wachten. De braamsluiper {Sylvia curruca, L.) ver
traagde zijne komst niet veel; daarentegen kwamen 
de tuinfluiter {S. simplex, Lath.) en de spotvogel 
[Hypolais hypolais, L.) opvallend laat. Laatstgenoemde 
is op dit oogenblik bezig, zijn nest te bouwen!; terwijl 
de jongen van de braamsluiper reeds uitvliegen. 
Ook de zwaluwen kwamen veel later dan anders. 

Een ander verschijnsel is, dat, op sommige plaatsen 
althans, het getal der vogels zoo is verminderd. 
Hier hoort men door vele personen zeggen, dat er 
bijna geene zwaluwen zijn en ook de gierzwaluwen 
zijn dun gezaaid. Vermindering van het getal 
spreeuwen liet zich het vorig jaar reeds gevoelen, 
maar dit jaar zijn van de tien plaatsen in mijne 
omgeving, waar jaar in, jaar uit, spreeuwen broedden, 
slechts twee bezet. 

Het ware te wenschen, dat de lezers van dit 
blad hunne bevinding in dit opzicht ook mede
deelden. Immers, zoo mocht blijken, dat de ver
mindering algemeen is, dan moet er eene algemeene 
oorzaak zijn, die haar teweegbracht. Blijkt daaren
tegen, dat zü zich tot enkele streken bepaalt en 
daarnaast het gewone getal aanwezig is, dan moet 
een of ander onheil de bewoners van eerstgenoemde 
streken alleen hebben getroffen; maar dan ontstaat 
daardoor tevens het vermoeden, dat de bewoners 
van eene bepaalde streek in de winterkwartieren 
bij elkander blijven. 

HEKMAN ALBEBDA. 

Overzicht van 'de doolnoming aan het onderzoek naar de 
verspreiding der in het wiid groeiende planten 

in Kederland over 1897. 
Van de 228 deelnemers, die zich in het najaar van 1896 

by mij hadden aangemeld, ontving ik slechts van een 
87-tal lijsten. Van de overige deelden mij eenigen mede, 
dat zü in 1897 niet hadden kunnen medewerken, doch in 

1898 het verzuimde hoopten in te halen, doch van 102 
ontving ik goen enkel bericht. 

Ik heb deze dan ook niet meer beschouwd als deelnemers 
aan het onderzoek voor 1898. Het aantal, waarvan ik in 
het najaar van 1898 lijsten mag verwachten, is door nieuwe 
toetreding gestegen tot 153. 

De ontvangen lijsten zijn, naar de provinciën gerang
schikt, afkomstig van 

Limburg (Venlo). 
Noord Braband (Helmond, Waalre, Eersol, Vesseno, Nie-

land, Almkerk, Zevenbergsche hoek, Breda, Halsteren.) 
Gelderland (Nijmegen, Eist, Maasbommel, Zevenaar, Win

terswijk, Borculo, Arnhem, Laag Soeren, Voorst.) 
Utrecht (Khenen, Wijk bij Duurstede, Doorn, Amersfoort, 

Mijdrecht, Loenen, Willige Langerak.) 
Overüsel (Deventer, Enschede, Zwolle, Steenwijk.) 
Drenthe (Hoogeveen, Eelde.) 
Groningen (Groningen.) 
Friesland (Seherpenzoel, Wolvega, Jubbega, St. Johannosga, 

Idskenhuizen, Rottevalle, Twijzel, Murmerwoude, Aalseem, 
Winsum.) 

Noord Holland (Midsland (Tersch.), Vlieland, Burg (Texel,) 
Helder, Hoorn, Schoorl, Uitgeest, Haarlem, Amsterdam, 
Huizen.) 

Zuid Holland (Alfen, 's Gravenhage, Stolwijk, Bleiswijk, 
Rotterdam, Cillaarshoek, Rozenburg, Dordrecht.) 

Zeeland (Middelburg, St. Laurens, Vlissingen, Rilland 
Bath, Waarde, Uzendijko, Burgh (Schouwen.) 

Van de meerderheid der deelnemers strekte zich het 
onderzoek uit over een afstand van circa 1 uur hunner 
woonplaats, van andere verder. Zoo strekte zich het onder
zoek uit Alfen uit ook over Bodegraven, Zwammerdam, 
Aarlandorveen, Boskoop en Hazerswoude. 

Toch blijven nog heele stukken van ons land onbearbeid, 
doch ik hoop door het toetreden van nieuwe deelnemers, 
ook uit die nog niet onderzochte streken, langzamerhand 
ook deze in het onderzoek op te kunnen nemen, zoodat 
daardoor het overzicht over onze Flora, al gaat het lang
zaam, vollediger kan worden. H. HEITKKLS. 

Groote WaterMaiainnndora en kwaadaardige kokerjnffers. 
Naar aanleiding van uw vraag in afl. Il, 2de Jg., wensch 

ik u mede te deelen, dat Molge cristata in overvloed te 
vinden is in een sloot op ons buitenverblijf alhier. 

Voor 't genoegen van mijn zoontje hebbeu wü een aquarium 
laten maken volgens afl. 3; daarin hadden wü 2 mannetjes 
en een wijfje van de groote salamander. Zü zün er acht 
dagen in geweest en in dien tijd gebeurde, wat de heer 
Postma op bl. 81 een zeldzaamheid noemt: Het wüQe heeft 
een twintigtal eieren gelegd. 

Nog eene kleine mededeeling veroorloof ik mü. Mün 
zoontje bracht mü in October een kluitje eieren op een 
varenblad, met verzoek, die in water te bewaren. Het bleken 
phryganiden te zün en den geheelen winter hield ik die 
over, gaf ze telkens versch water en plantjes, waaruit zü 
zich huizen vervaardigden. Doch hun getal verminderde 
steeds en ik bemerkte, dat zü elkander opaten. Nu geef ik 
hun vleesch, want twee zün er nog van over, en dat eten 
zü met graagte, zoodat de bewering, dat dezo insecten 
alléén van plantaardige dingen leven, niet volkomen juist is. 
Maar 't zün kwaadaardige wezens, want ofschoon zü nu 
geen gebrek meer hebben, zoo hebben zü toch uit enkel 
boosaardigheid eene' andere phryganido, die wü in hun 
gezelschap brachten en die haar huisje reeds had toegemaakt, 
er uit weten te peuteren en opgegeten! 

Huize „Eyckensteyn", Maartensdijk. 
M. VAN BOKTSELAER—VAN ScHUIJLENBUBCH. 


