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hebben in de liesstreek klieren, die oon stinkend vocht 
afscheiden. Poeslief liet zich echter daardoor niet afschrikken 
en vangt nu nog geregeld mollen, een enkele maal zelfs 
spitsmuizen, maar, evenals hare Belgische collega, byt zij 
ze spoedig dood. Geregeld brengt zij de gedoode mollen 
en spitsmuizen in huis, maar zij eet ze niet op. 

In boeken vindt men altyd vermeld, dat katten zeer goed 
de spitsmuizen van gewone muizen weten te onderscheiden, 
en ze ook niet vangen, omdat de spitsmuizen in de liesstreek 
stankklieren bezitten. 

Ik acht het van belang, dat iederoen, die ook waar
nemingen heeft gedaan over hot vangen van mollen of spits
muizen door katten, zyne waarnemingen aan de Redactie 
van de Levende Natuur mededeelt. Zoodoende draagt hy 
by, om verkeerde meeningen over de levenswijze en 
gewoonten van onze kat te bestrijden. 

Ook andere waarnemingen zullen zeker welkom zyn 
Zoo leert men de dieren in hun doen en laten beter kennen' 

Arnliem, 2 Mei 1899. A. C. OUDEMANS. 

H. S. M. v. B. te 's-G. - Uw Kerstroos zal in 't najaar 
wel weer te voorsehyn komen, tenzij de wortel weggevreten 
wordt; onderzoek dit even; nu by U geen bladeren meer 
groeien, kan dit geen kwaad, als U 't voorzichtig aanlegt. 

G. St. te G. — Het beste doet U met Uw plantje by een 
bekwaam bloemkweeker te bezorgen en 't daar te laten 
enten met een oranjeappel, anders komt er weinig van terecht 

Idem en O. J. v. d. B. — By de gekweekte Primula's 
kunt u allerlei afwykingen en monstruositeiten verwachten, 
de bloempjes met twee verdiepingen, om zoo te zeggen, 
komen herhaaldoiyk voor, ook het opnieuw uitgroeien. 

Uw kiemplantje had drie zaadlobben, juist heb ik van 
Prof. De Vries gehoord, dat in dit geval licht monstruosi
teiten zyn te verwachten; vandaar uw vergroeiing. 

O. te A. — Er zyn door 't kwoeken een groot aantal 
variëteiten van Anemone ontstaan. Was uw plant een 
kweekplant, dan kan een bloemist u wellicht antwoorden. 
De Reuzenpaardenstaart heeft 20 en meer byna draadvor-
mige tanden aan de scheeden, en is geelwit. 

C. P. te R. — Uw Sinaasappel had een kleinere binnen 
de schil gevormd en deze heeft het op een of andere manier 
te kwaad gekregen, is uit elkaar gevallen en door een 
schimmel aangetast. 

R. C. v. d. L. te 's-G. — Uw vlieg was zeer waarschyniyk 
een zweef vlieg, on wel een syrphus-soort; welke soort 
evenwel is uit uw beschryving zoo maar niet op te maken. 

A. H. den Haag. — K Cl. is wel goed; Calcium is er al 
voldoende in; toch is 't wellicht beter veel minder K Cl. 
te nemen dan 0.5 gram, daar de byvoeging voor de voeding 
van geen beteekenis is, doch schadeiyke chemische werking 
in 't mengsel moet togouhouden; neem anders maar ge
woon keukenzout. 

A. H. B. te E. — Verbreeding on verslapping van blad-
steolen komt herhaaldoiyk voor by vorschillondo planten. 
Dank voor do toezending. 

Mevr. H. S. M. v. B. te 's-G. De beste tyd om inlandsche 
orchideeën te planten is vroeg in 't voorjaar of kort na don 
bloei. In 't nieuwe boek van Prof. Hugo do Vries, zie blz. 
112 vindt ü er uitvoerige mededeelingen over. 

J. B. te K. Diplotaxis muralis. Do fasciatio van Paarde
bloem komt zeer vaak voor; die van Hottonia minder, maar 
toch niet zeer zelden. 

P. v. V. den Haag. Zou u ons niet dat gras met 't pluis 
en dat vreemde kroos kunnen zenden; wy kunnen zoo niet 
zeggen wat het is. 

O. te N. Blz. 174. No. 56 moet zyn 55, schrap. 57. Uw 
Salomonszegel is zeker een merkwaardigheid, hoewol het 
meer voorkomt. 

E, S. te H. v. H. Uw plant Is Ranunculus scoloratus, de 
Blaartrokkende Boterbloem. Do gevulde boterliloom is zeer 
aardig, we hebben zo ook gevonden in dit voorjaar. 

H. 

G. te S. e. a. Hierbij eon lijstje van boeken over de be
handeling van kamerplanten, ons door een welwillend lozer 
verstrekt. 

Zoo klein en beknopt als u ze verlangt, zijn ze er niet. 
't Beste is dat u er eenige op zicht vraagt aan uw boek
handelaar. Het eerste kost circa f 4, het andere minder; 
den juisten prijs kennen wy niet. 
Handleiding tot het kweeken van planten in de kamer. Naar 

't Duitsch door E. Th. Witte. Tal van afb. 1898. 
Geïllustreerd Tuinboek. Naar 't Duitsch door A. Piet. Met 

afb. 1894. 
Verder: 

De kamerplarü (H. de la Blauchère), vertaald door V. Romein. 
Met afb. 1880. 

Handboek voor Bloemisterij, door S. Bleeker. 1897. 
Het kweeken en gebruik der meest bekende zomerbloemen 

(F. C. Heinemann). Vertaald door A. Piet. 18 . . ? 
Het kweeken van planten in huis. (Naar Riese's Wohnungs-

giirtnerei) door E. Th. Witte. Met afb. 1889. 
Handboek voor den Bloementuin, door H. Witte. 1877. 
Floralia. Handboekjes voor de kennis en het kweeken van 

lievelingsbloeinen, door H. Witte. 18 deeltjes. 1880—83. 

Gevraagd: 

Planten van 't laagveen, of van zeeklei, of uit 't duin in 
ruil voor levende ex. van Trientalis, Phytouma, Sanicula, 
Gele Doovenetel en andere zeldzame planten. 

Denekamp. J. B. BERNINK. 

Eenige boomkikvorschen en een hazolworm (levend). 
Amsterdam, Prinsengracht 831. A. OJEMANN. 

Wortelknollen, wortelstokken of lovende pootbare planten 
van inlandsche orchideeën; van Helleboris niger, H. viridis 
en H. foetidus. 

's-Gravenhage, Riouwstr. 144. H. S. M. VAN BOSCH. , 

Aangeboden.: 
Vanessa cardui, Vanessa Antiopa, Vanessa lo of Papilio 

Machaon, in rail togen Smerinthus Tiliae; Pap. Machaon ook 
togen Hydrophilus picous. 

Arnhem, O. H. TEN BRUOOKNCATE. 
Bovenbergstraat 13. 

Levende Italiaansche slang; familie ringslang, doch meer 
langgerekt, lang ± 55 cM. Liefst in ruil voor een ander 
aquarium-of terrariumdier. 

Delft, H . TüTEIN NOLTHENIÜS. 
Oostsingel 73. 

Anacamptis pyramidalis, Gymnadenia conopsea en Hermi-
nium monorchis, in ruil voor eveneens levende: Orchis 
incarnata (alba); Orch. maculata (alba) of Malaxis paludosa. 

P. a. Hooftkade 158, den Haag. P. J. N. BBUSSAARD. 

Uoïllustroordo Flora van Nodorland. 

Blz. 19. No. 79a. Zet achter 80 : en 81 . 
Blz. 70. No. 51. Voog by: C. Bloemen onregelmatig (vlin-

derbloemen) flg. blz. 7. 
Blz. 174. No. 56 moet zyn 55; schrap No. 57. 
Blz. 237. No. 10. De vette nummers 11 on 12 moeten 

verwisseld worden. 
Alle vragen of over ons toegezonden planten zyn per 

briefkaart behandeld; wie vergeten mocht zyn, moet nog 
maar even schryven, 

Aflevering 4 en 5 hebben wy te geiyk gereed gemaakt 
on de laatste komt daardoor ongeveer een maand to vroeg; 
dit scheen ons wenscheiyk toe, omdat anders enkele stuk
ken, die wy al lang in voorraad hadden, wat uit den tyd 
zouden raken, en andere door verdeeling over twoe of meer 
maanden voor den lezer aan waarde zouden verliezen; 
als 't ons lukt met do clichó's, zal de 6de afl. ook nog vóór 
of in 't begin van de zomervacantie vorschynen. 

Van 16 Juli tot 14 Aug. adresseer© mon stukken voor 
do Kodactlo aan E. il l m V \ s . Thorbeckogravht, /wolle. 
Voor vragen ovor vogels, waarop per onigaaiido antwoord 
wordt verlanifd aan .1. P . THIJSSE te llununolo loj Laag-
Keppol. 


