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Zend ons uw mossen maar, wij zullen ze voor u determi-
neeren; teeken en kleur uw paddestoelen zorgvuldig en 
zend ons de schetsjes. In onze Geïllustreerde Ptora vindt u al 
eenige aanwijzingen en enkele veel voorkomende geteekend. 

4. Hieracium vulgatum met gevlokte bladeren vond ik 
op den weg naar Ter Borgh, vlak aan den wegrand naast de 
tramrails op een tien minuten gaans van de halte De Pol, 
in een enkel exemplaar; maar als u op den Ulenpas komt, 
kunt u er uw hart aan ophalen; daar vond ik ze later 
tusschen 't kreupelhout bij tientallen; daarna ook nog langs 
den rand van den straatweg van Zwolle naar Almelo, die 
dwars door het buitengoed „Boschwijk" loopt, op drie kwartier 
afstand van Zwolle. 

5. Naar een traceering van de wandeling, door my in 
afl. 6 beschreven, hebben meer lezers gevraagd, ik zal 
voor de Maart- of April-afl. een schetsje teekenen. 

6. Uw vogeltje is stellig een staartmeesje (Parus caudatus). 
Ten voorbeeld voor anderen heb ik uw schetsje met de 
opmerkingen laten reproduceeren. 

H. 

Geachte Bedactie! 

Wat al liefhebbers op m'n aanbieding, 't Liep storm, in 
3 dagen was ik alles kwyt. Zelfs m'n eigen herbarium heb 
ik geplunderd, maar nu heb ik niets meer. 

'k Verzoek u dus, vooral geen aanbieding — ook de 
gewyzigde niet — van my in de volgende afl. te zetten. 
Alleen de zaden heb ik nog in overvloed. Die kunt u dus 
veilig aanbieden. 

't Volgend jaar zal ik van al 't merkwaardige een paar 
dozyn exemplaren drogen. 

Vivipare grassen heb ik hier vry dikwyls gevonden. 
Vooral 't Kamgras (Cynosurus cristatus L) vertoont die 
afwyking dikwyls. Kan ik er iemand van dienst mee zyn, 
dan kan ik 't volgend jaar wel eenige ex. zenden. 

Hoogachtend, 
Uw dw. dnr. 

Almkerk, 21 Dec. '98. C. A. B A C K E R . 

tteconserveerdo planten 

(bij een vraag in aflevering 10). 

Dat zyn aartsleelyke kunstproducten, die wy aan onze 
oosteiyke buren te danken hebben en die men gewooniyk 
in bazars en aardewerkwinkels ziet prijken. Zy worden 
op de volgende manier vervaardigd: de uit Indiö geïmpor
teerde gedroogde palmbladen worden groen gelakt en met 
de stengels by elkaar gebonden om een houten pen. De 
samenvoeging der stengels wordt omwonden met de even
eens geïmporteerde bruine palmv'ezels, zoodat zulke pro
ducten op het eerste gezicht op planten gelyken en somtyds 
keepers vinden onder een onervaren publiek, doch zeker 
niet door liefhebbers der levende natuur gekocht zullen 
worden, Z I E ' D 6 £ L ' V T ^ . I « I 1 

Zwolle. J. W I N D JZN. 

Ook van DES TOMBE ontvingen wy een raadgeving, 
doch deze betreft meer het drogen van planten. 

Neotinea Intacta. 

Levende Natuur pag. 220. 

Synonymen gevraagd: Orchis intacta. Link. — Orchis 
Atlantia. Willd. — Aceras intacta. Echb. — Aceras densi-
flora. Bols. — Aceras secundiflora. Desf. — Peristylus densi-
flora. Bev. —Tinea cylindricea. Bev. — Satyrium maculatum. 
Desf. — Orchis densiflora 

Dans Ie Flora Orientalis elle est aussi décrite sous Ie nom 
de Tinaea Intacta Link. 

Copié de Les Orchidées rustiques, par Henri Corrévon, 
Genève, pag. 115. 

Avril—Mal. 
Cette espèce qui ressemble a un petit Orchis habite les 

bois sablonneux de l'Europe meridionale, les iles de la 
Méditerranée, Madère, Canaries et l'Algérie. 

Mentone. H. C. 

TwoesVaclitige Mais. 
Naar aanleiding van het bericht van den heer Ten Napel 

te Haarlem, betreffende eene abnormaliteit by' Zea Mays, 
(zie No. 8 der L. N.) kan ik u mededeelen, dat hetzelfde 
verschijnsel door my is waargenomen bij Amerikaanscho 
Paardentandmaïs. Te midden der manneiyke bloemen bevin
den zich een viertal halfrijpe zaadkorrels. 

Enkhuisen. J. P I J L DZ. 

Zoudt u de goedheid willen hebben my eenige opgaven 
te zenden over het verzamelen van groepen van insecten 
en planten, die elkander in de natuur behulpzaam zyn en 
hoe men dit gemakkeiyk waar kan nemen. Daar ik nog 
maar een jongen van 14 jaar ben kan ik zulks moeieiyk 
weten en ben daarom zoo vry uwe hulp in te roepen. Ik 
ben op het denkbeeld gekomen zoo'n verzameling aan te 
leggen, doordat ik in uw blad, 2e jaargang No. 2, het 
stukje „Werkplannen" heb gelezen. 

Nijmegen. T. P. 

Ik weet geen beteren raad, dan dat u maar veel gaat 
wandelen en dan goed om u heenziet. Daarby het gebruik 
van studiebronnen niet te verzuimen! In ons blad vindt 
u menige opmerking en mededeeling, die u helpen kan; 
evenzoo in de boekjes van Heimans en Thysse. Als u die 
heeft doorgewerkt, praten we nog wel eens verder. En 
ryzen er by de waarneming en de studie vragen, meld ze 
ons, dan zullen we ze graag trachten te beantwoorden. 

J. 

Overbiyvende kieviten. 

In „Aves Neerlandicae, Naamlyst voor Ned. Vogels" lees 
ik van de kieviten: „Van Februari tot October" 

Voor ongeveer 12 jaar echter zag ik op 5 Januari nog kieviten 
te Eernewoude, in 1845/46 bleven ze, als tot nu toe, den 
winter over. In Friesland het éérste ei gemiddeld op 
23 Maart is vry wel juist. Een oom van my, een eerste 
liefhebber, heb ik meermalen hooren vertellen, dat hy eens 
in de tiende week vóór alden 12eny Mei („oud-Mei"), dus 
tusschen 3 en 10 Maart, xievits-eieren zocht in den om
trek van Lichtaard en toen op „Spriens," een boerenplaats 
in de nabyheid, een eend met jongen in de gracht zag. Hy 
had toen eerder reeds kievits-eieren gevonden. Dit moet 
geweest zyn 1820—1830. 

Zelf heb ik op myn geboorteplaats „Birdaard" eens het 
éérste ei gevonden op 28 Maart. Dit was bizonder laat. 
1836—7 of 38. 

Verder herinner ik my' van eene dame, die verkeerd had 
aan 't hof van Prins Willem V, dat men op diens verjaar 
dag — Maart — meer dan eens daar kievits-eieren had. 
Zy beweerde, dat de kievits-eieren in Friesland later waren 
dan in Holland. 

Bergen, 23 Jan. '99. S. L. VELLENOA.. 

Mevr. ten C. te D. Uw erwten zyn aangetast door den 
erwtenkever (Bruchus pisi) de levende (nu verstyfde) diertjes 
vindt u s in de erwten zelf, wanneer u ze openbreekt, in 
enkele zyn ze vóór 't gaatje te zien. De erwtenkever komt 
in April te voorschyn, 't wyfje legt de eitjes in den stamper 
van een erwtenbloesem, de larve (een wit wormpje) groeit 
langzaam, verpopt zich 's winters en 't volkomen diertje 
wacht in de uitgevreten erwt den zomer af. H. 

Zachte winter. 

't Is misschien vermelding waard, dat wy van daag, 
10 Januari, in de buurt van Rotterdam bloeiende vonden: 
(behalve de gewone winterbloeiers, als kruiskruid, witte muur, 
o. d.) eerepry's in groote menigte by elkaar, boterbloem, herfst-
paardebloem, een soort van cruciferen, waterscheerling, 
bloeiende composieten, paarse doovenetel en Cornus mas. 

F. W. HUDIG. 

Ter overname aangeboden, wegens plaatsgebrek een 
splinternieuw terrarium met kap, hoog 65, breed 48 en 
lang 83 cM. Pry's ƒ 12.50. 

Amst, v. Oldenb.str. 33. O. H. J. RAAD. 


