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D E L E V E N D E N A T U U R .

Treemdv nestplaats.
Voor twee weken in Aardenhout wandelende, werd mijn
aandacht door oen vriend gevestigd op een gaatje bovenin
een'der palen van de electrische tram. Hierdoor zagen wy
herhaaldelijk mannetjes en wyfjes van de pimpelmees met
voedsel ingaan. Wij zyn er eenigen tyd gebleven, om de
zekerheid te krygen, dat zij daar werkelijk nestelden, waarvan ik nu overtuigd ben.

F. J. BÜEKERS.

Knoflookpad.
De heer J. J. de Vos van Nederveen Cappel meldt ons de
vondst van een groot aantal knoflookpad-larven naby Nykerk,
en de hierby afgebeelde monstruositeiten van Digitalis.

Vervormde bloemen van Vingerhoedskruid.
Een witte spreenw.
Heden middag gelukte het aan een myner leerlingen in
't open veld met de handen nevensgaanden vogel te gry'pen.
Naar myne bescheiden meening is het een „witte" spreeuw.
Hoewel deze afwykingen meer voorkomen, meende ik u
en mogelyk ook den lezers van D. L. N. misschien van
dienst kunnen zyn, door het dier over te zenden.
Voor ongeveer 20 jaar meende ik als schooljongen in de
nabyheid van Warga in een groote vlucht spreeuwen ook
zoo'n albino te zien.
Toen het hiernevensgaande ex. gevangen werd, was er
slechts één gewone spreeuw by.
't Geluid doet zeer sterk denken aan dat van jonge nageniieg volwassen spreeuwen.
H. VAN ASPEREN, H. d.

S.

De witte spreeuw is naar Artis, om opgezet te worden.
E. Hs.
Verkleuren van vlindervleugels.
Vele vlinderkleuren verbleeken zelfs in stof- en lichtdichte laden, wanneer nl. kamfer als motwerend middel
toegevoegd wordt. Gebruik daarom nooit kamfer, maar
naphtaline (kosteloos te krygen aan elke gasfabriek).
Lathyrus montanus
is gevonden in mooie exemplaren in 't Liesbosch by Breda
door M. van Warmelo te Rotterdam.
Tfroelingviool.
Mej. S. van Kleef, te Zwolle, zond ons een merkwaardige,
ofschoon niet zeldzame fasciatie van het Driekleurig viooltje.
Wie stuurde dat vogeltje?
Eenige weken geleden ontving ik een jonge klauwier
(Lanius excubitor L.) in overgang tot jeugdkleed. Daar de
groote klauwier vry zeldzaam is als broedvogel, is deze
vondst nog al van belang. Ik ben zoo vry geweest, het
diertje aan Artis te schenken on Steenhuizen heeft het al
opgezet. Maar nu willen we zeer gaarne weten waar en
wanneer het gevangen is. Wil de vriendeiyke zender dat
even melden?
JAC. P. T H .
Daar ik voornemens ben een onderzoek in te stellen naar
de ziekten onzer in 't wild levende vogels, on het my aan
voldoend materiaal ontbreekt, verzoek ik beleefd toezending
van in do natuur dood gevonden vogels. Onkosten worden
gaarne vergoed.
Burg Texel
A. J. ABSPOEL WZ., cand.-veearts.
Na 6 September Pallaesstraat 25, Utrecht.

Adres gevraagd.
De heer B., die in een der vorige afleveringen een mededeeling deed over Anthokyaan, wordt vriendeiyk verzocht
zijn adres op te geven aan Dr. H. W. Heinsius, Vondelkerkstraat 10, Amsterdam.
Mej. v. C. te Z. Toortsen, en vooral de wve, Verbascum
Schraderi, willen best in onze tuintjes. In 't eerste jaar
maken ze rozet, in 't tweede een reuzenbloemstuk. Ik heb
ze ook van 3 M. gehad.
H. S. te R. Uw waterplant is Gekruld Fonteinkruid
(Potamogeton crispus). Schimmelziekte bij Axolotles komt
zeer vaak voor, alleen buitengewone voorzichtigheid met
't water kan de ziekte voorkomen. U moet nooit aquariumdieren in de zon zetten; als de zon het water van onder op
verwarmt, sterven alle dieren, die er in zyn. Bewaar uw
Daphnia's in een flesch met vuil water op een koele plaats
(met wat vogelmest).
Mr. D. F. te A. Uw plant is Longenkruid (Pulmonaria
officinalis.)
Mej. St. de B. te G. Zeer dlkwyia nemen de schutbladen
van rozen dergelijke merkwaardige vormen aan.
M. D. C. te Hoek van Holland. De vergroeiing is veroorzaakt door een galwesp, Rhodites Mayri (nog al zeldzaam).
P. H. te Amersfoort. De labiaat is werkeiyk Ballota, de
schynkransen staan niet altyd zydelingsch, dat hangt van
de belichting af. De gele vlinderbloem is sikkelklaver, een
Medicagosoort. En de andere pothoofdplant is een ganzeriksoort en wel een variëteit van Potentilla canescens.
M. te A. Het plantje, dat u ons toezond, is een Wolfsmelksoort en wel Euphorbia peplus.
F. D. J. te R. e. a. Dank voor uw plant. Het doorgroeien
van rozen komt dikwyis voor. Slechts zelden opent zich de
doorgegroeide knop.
C. S. te A. Uw plant is Bilzonkruid (Hyosciamus niger)
een der vergiftigste planten van ons land.
E. Hs.
Ten geschenke aangeboden:
Een paar groote Watersalamanders.
Leerdam.

H. P. SCHREUDER.

Aanbieding:
Eén exemplaar dwergmeerval.
Delft, Oostsingel 75.
H. TUTEIN-NOLTHENIUS.
Uevraagd:
Desverlangd tegen geldeiyke of andere vergoeding een
kleine, voor een lag. school bruikbare collectie vogeleieren
en vlinders.
Rhijnsburg bij Leiden.
K. A. VAN UNEN.
Ter OTername aangeboden:
een weinig gebruikt terrarium, geheel glas, houten styien
voor db ƒ 5, met verscheidene wortelstokken en knollen.
60 by 50 en 40 c.M.
Wageningen.

A. TIMMER.

Te koop aangeboden:
Een Kever-collectie van ongeveer 550 gedetermineerde
soorten, verzameld in de Environs van Leiden, voor den
meest biedende.
Leiden, Oude Singel 46.
J. C. WftKERHN.
Ter verbetering.
Van twee fouten, die in het verslag onzer Texelschü
excursie ingeslopen zyn, deelen wy mede, dat er, voor
zoover wy weten, van Orchis incarnata geen variëteit
macroglossa Rebh. bestaat, doch dat dit moet zyn de var.
acroglossa Rchb.; en verder, dat de boek, die door het
Groote Vlak stroomt, niet Alloo, maar Aalloop heet.
Rijswijk.

H. R. HOOGENRAAD.

Den

D. DE VISSER SMITS.

Haag.

Deel VI, afl. IV, blz. 69, kolom 2, regel H van onder, voor
niet, lees: niet altijd: idem regel 10 van onder, voor lang en
lees: dikwijls lang en; blz. 86, kolom 2, regel 19 vanJyiyen,
voor honigbij, lees: honigbrij.
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