
7(1 D E L E V E N D E N A T U U R . 

Vragen en Korte Mededeelingen, 

tïewyzigd adres. 
Wij versoeken onsen lezers alles wat voor de redactie be

stemd is tot nader bericht te willen adresseeren: 

Redactie „De Levende Natuur," 
E. H E I M A N S , Burgst raat , Apeldoorn. 

Alleen vragen, die vóór Zaterdagavonds ingekomen zyn, 
kunnen in de daaropvolgende week beantwoord worden. 

Verzoek van Professor HUGO DE VRIES. 

In den Hortus Botanicus te Amsterdam is, op 
korten afstand van het veentje, een boschrand voor 
wilde planten uit ons vaderland aangelegd. Men 
vindt daar de Petasites alba, de Trientalis europaea 
en andere in Be Levende Natuur besproken zeld
zame soorten. Verder de Iris van de daken van 
Kerkrade, adelaars varen, boschanemonen, penning
kruid, bramen en tal van andere meer of minder 
bekende wilde soorten, doch nog in veel te gering 
aantal. 

Bijdragen voor dezen boschrand (te zenden aan 
het adres van den Hortus Botanicus) zullen dank
baar ontvangen worden. 

H U G O D E V R I E S . 

Verzoek van Dr. C. KERBERT. 

Wie wil voor 't Insectarium in Artis rupsen en 
vlindereieren, liefst in groot aantal van dezelfde 
soort, zenden ? Adres: Natura Artis Magistra. 
Bij voorbaat dank. 

C. KEKBEHT. 

Verzoek van J . J . JASPERS J r . 

Zij, die willen meewerken aan het Biologisch 
Wandel-Herbarium en aan ondergeteekende dit nog 
niet hebben bericht, worden verzocht, zulks zonder 
uitstel te doen. Het plan gaat door. 

J . JASPERS J E . , 

Plantage Lynbaansgracht No. 11, 
Amsterdam. 

AinsterdaniNfho Entomologische Club. 
Op Zaterdag U April 1900 hield de A. E. C. hare 7de 

byeenkomst, onder voorzitterschap van Dr. J. Th. Oudemans, 
des avonds te 8 uur in Zeemanshoop. Aanwezig 13 leden. 

De voorzitter vestigt er de aandacht op, dat deze ver
gadering de eerste is van het tweede vereenigingsjaar. Dat 
de A. E. C. bloeit, blykt o.a. uit de mededeeling van den 
secretaris-penningmeester, dat dit nieuwe jaar wordt ingegaan 
met 35 leden; wie lid wenscht te worden, behoeft zich 
slechts by hem, den heer J. van Waterschoot van der 
Gracht, Heerengracht 280, aan te melden, of op eene byeen
komst te verschynen. 

De vergaderingen in 1900—1901 zullen gehouden worden 
in de maanden Mei, Juni, September, November, Januari en 
Maart, zooveel mogeiyk op den 3den Zaterdag. 

De voorzitter spreekt den dank der aanwezigen uit aan 
de redactie van De Levende Natuur voor het opnemen van 
de verslagen der vergaderingen. 

Op voorstel van den heer Van 'Waterschoot van dor 
Gracht, zal getracht worden, onder een beperkt aantal leden 
eene portefeuille met entomologische tydschriften te doen 
rondgaan; deelnemers kunnen zich aan hem opgeven. 

De heer De Meyere laat vooreerst eene zeldzame, sterk 

melanistische afwyking van Catabomba pyrastri L. zien, 
eene in het normale kleed zeer gewone zweef vlieg; ver
volgens eene Javaansche Luisvlieg of „Poppenlegger", Om--
thomyia columbae Wied., waarby de rugzijde van het achter-
lyf is weggenomen en de volwassen larve, daarin aanwezig, 
zien laat. Eindeiyk een paar voorwerpen van de „Bijenluis", 
Brarda coeca Nitzsch, eveneens eene tot de Pupipara be-
hoorende vlieg, welke evenwel nog niet inlandsch is waar
genomen. 

De heer Jaspers laat ter bezichtiging rondgaan: eenige 
abnormale vlinders en kevers, gallen en insecten van de 
beukengalmug, Hormomyia fagi Htg., normale en afwekende 
nestjes van een waterkever, Uydrocharis caraboides L., sterk 
sexueel dimorphe mieren, Coleophora- en JVwea-huisjes, een 
spinnennestje, gallen van Andricus sieboldi Htg. met de 
er juist uitkomende imagines, gallen van Üecidomyia salicis 
Schrank en eindeiyk eene onbekende rups, achter boom
schors ingesponnen gevonden. 

De heer Doctors van Leeuwen doet eenige vragen be
treffende de ^Iwop/ietei-soorten, de thans als overbrengers 
der malaria veelbesproken muggen. 

De heer Boon vertoont eene wants, die zich bleek te 
voeden met bladluizen, sluipwespjes uit bladluizen; en 
wilgestangen, sterk beschadigd door een snuitkever, Cryp-
torhynchus tapathi L., in massa daarin aanwezig. 

De heer Oudemans stelt ter bezichtiging een aantal uit
muntend bewaarde vlinders, welke reeds meer dan eene 
halve eeuw oud zyn; zy zyn afkomstig uit de zich in zijn 
bezit bevindende verzamelingen van de hh. De Graaf en 
Lodeesen. Vervolgens eene serie zeer sterk verschillende 
voorwerpen van den bonten Bessevlinder, Abraxas grossrt-
lariata L., en eindeiyk een aantal levende, juist uit de 
cocons gekomen exemplaren eener groote Bladwesp, Tri-
chiosoma lucorum L., welke ter beschikking der aanwezigen 
gesteld worden. 

Amsterdamsche Entomologische CInb. 
Als nieuwe leden kan ik nog vermelden de heeren J. A. 

Snyder (Oosterpark 39); A. C. J. van Goor (Vyzelstraat 61) 
en Dr. J. Versluys Jr. (Plantage Middenlaan 80); torwyi do 
heer R. A. Polak, die wegens drukke bezigheden voor 
het lidmaatschap gemeend had te moeten bedanken, op dit 
besluit is teruggekomen en zich wederom wenscht opge
nomen te zien. 

De Secretaris 
J. A. J. M. v. WATERSCHOOT V. D. GRACHT. 

Een onderscheiding van re^oeringswege. 
Wy hebben bericht ontvangen, dat onze trouwe, yverigo 

medewerker Mr. B. Bn. Snouckaert van Schauburg door de 
regeering van Hongarye is benoemd tot correspondeerend 
lid der Hongaarsche Ornithologischo Centrale te Budapest. 
Wy wenschen den heer Snouckaert van harte geluk mot 
deze welverdiende groote onderscheiding. 

Nieuwe vindplaatsen van zeldzame planten en dieren. 
Petasites alba {Wit Oroot Hoeflilad). 

1. By den Hoogen Ryndyk by Leiden in groot aantal 
aan een slootkant gevonden door do heeren W. M. J. Borst 
Pauwels en W. J. Jongmans en tevens door de heer F. A. 
des Tombe. Exemplaren zyn naar Herbarium der Ned. Bot. 
Vereeniging gezonden. 

2. By Foxhol, in de nabyheid van Groningen, gevonden 
door Reindere, leerling H. B. S. Volgens bericht op 31 Maart 
ons gezonden door mej. Tine Tammos, loorares aan de 
Ryks H. B. S. voor jongens. 

Gagea Spathacea. 
In eenige exemplaren tusschen Gagea lutea bij Oldenzaal 

door Bernink, die de plant voor verleden jaar voor 't eerst 
by Denekamp ontdekte. D. L. N. No. 4. 

Alpen Salamander {Molge (Triton) alpestris). 

Van M. Bakker, te Assen, ontving ik ter determinoering 
oenige salamanders, die alle^ tot bovenstaando zeldzame 


