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en kanalen doorgraven en door groote, zwarte mieren 
bewoond. Voor het maken vah dit soort nesten is de 
gelegenheid daar prachtig, want een groot deel van het 
Loosdrechtsche bosch is omgekapt, terwijl de stompen 
zyn blijven staan. 

Om de foto te kunnen maken moest ik het nest op een 
anderen boomstronk zetten en wel omgekeerd, 't bleef 
anders niet staan. My'n camera (ik nam een handcamera 
bij me) zette ik op een tweeden stronk en zoo nam ik 
by 't vry slechte weer een tydopname. De vreemde grens 
van 't eikenhout (op den achtergrond) tegen de lucht is 

gevolg van retouche, ik heb n.1. de lucht heelemaal afgedekt. 
.Menigeen zal wellicht denken: waartoe deze fotografische 

bijzonderheden! Ik vermeld ze alleen om te doen uit
komen, dat ook op natuurhistorisch gebied met een dood
gewone camera en wat handigheid goede afbeeldingen te 
maken zyn. 

't Voorwerp rechts op den grond is een wespennest, 
dat ik daar zoolang had neergelegd. Verder is er op den 
nog in den grond zittenden stronk, links onderaan een 
lichtere vlek, dat is een siymzwam, n 1. het Plasmodium 
van Leocarpus fragilis. 

GARJEANNE. 

Do Metsolspin, Atjpus Sulresl. 

Terwyi ik 1 Maart l.l. op don Sterrenberg op Rozendaal 
bezig was 't hol van een of ander dior op te graven, vond 
ik daar een buisvormige gang, gemaakt van spindraden, 
waarin by nader onderzoek een spin bloek te zitten. Daar 
ik pas iets over spinnen gelezen had, nam ik 't gangetje 
maar mee naar my non leeraar Dr. A. C. Oudemans, alwaar 
ik tot de aangename ontdekking kwam, dat ik oen metsel-
spin gevangen had, nl. Atypus Sulresi. In 't nestje zaten 
overblyfselen van insecten, ö.a. van eenberkensnuitkevertje. 

Velp. D. HONIG. 

Wlntorbloel. 

Als byzonderheid van laten bloei het volgende; 
Op 15 Januari j.l. vond ik naast een plantje van Erodium 

pimpinellifolium op hardbevroren grond een paar rose 
bloemblaadjes. Het had dus blijkbaar nog gebloeid voor 
eenige dagen tydens den dooi. Kras! Ook in Nov. zag ik 
nog verscheiden bloemen in 't wild. 

M. J. B. 

E. H. te R. — Zaai uw Clivia-zaden (uit de vruchten 
wanneer deze dreigen af te vallen of althans donkerrood 
zijn geworden) in teelaarde onder glas; als ze ontkiemen, 
uit de zon zetten. Langzamerhand aan do lucht wennen 

en dan als 't kan buiten zetten, op een niet winderig en 
vooreerst niet te zonnig plekje. Zoo heb ik al verscheiden 
Clivia's groot zien worden. H. 

A. H. te Middelburg. Wasch uw vogel eerst met lauw water 
herhaaldelijk af, en daarna, als de veeren droog zyn, met 
gipspoeder bestrooien en af kloppen, nog eens weer af kloppen; 
ik heb zoo door Steenhuizen een Jan v. Gent, die aan 't 
strand was gevonden, zien behandelen, hij was haast te vies 
om aan te pakken en na de bewerking leeken de veeren 
wel door den vogel zelf gepoetst. H. 

Cr. G. S. te Leeuwarden. De text van 't door my' besproken 
boek is werkeiyk niet zoo, dat ik dien vóór de af beeldingon 
naar foto's had moeten bespreken. En als het werk zonder 
ernstige fouten is, ligt dat aan Dr. B's. toezicht, H. 

J. J. de K. te Amersfoort. U heeft stellig al 't een en 
ander van Aus der Heimat ontvangen. H. 

B. V. H. te Ziirich. Ongetwyfeld zyn verreweg de meeste 
van de gekleurde platen van HaakeonKühnert's„Tierleben 
der Erde" buitengewoon mooi van tint en teekening. Kies 
het boek gerust voor uw cadeau, 't is de pry's, circa /"-iO.--
best waard. H. 

H. B. te A. By P. Pieters, PI. Muidergracht 59, kunt u 
wellicht terecht. Ik heb zeer stevige en practische planton-
trommels van hem gezien, die de grootte hebben welke u 
wenscht en waarin ze niet in de winkels voorhanden zjln. 
Er kan zonder buigen of knakken een flinke plant in; er 
is een zydoos voor alllerlei gebruik. Met riem kosten ze/^.SO. 

H. 
S. B. v. d. B. te A. Door allerlei omstandigheden kon 

ons tydschrift in den laatsten tyd niet vóór het eind der 
maand klaar zyn. De voornaamste oorzaken der vertraging 
zyn nu weggenomen. Wy hope., dat 't voortaan geregeld 
in de 3de week zal kunnen verschynen. RED. 

B. Tli. H. te Helder. Er is met de vlindernamen in den 
laatsten tyd heel wat te doen. Als u de allernieuwste 
namen, die stellig een twintig jaar de namen zullen blyven, 
wilt hebben naast de oude, zend dan postwissel van 45 et. 
aan Dr. J. Th. Oudemans, Paulus Potterstraat, Amsterdam, 
en u krygt een gedrukte lyat terug waarop alle inlandsche 
soorten vermeld staan. H. 

J. v. d. ir. te A. Ter Haar, Vlinders is al lang compleet. 

C. te Z. en E. J. K. Stukken ontvangen. II. 

Folklore: De eerste vlinder, die er in het voorjaar vliegt 
moet men den kop afbyten, dan vindt men een „iem" 
(zwerm byen.) DENEKAMP. J. B. 

AHngobodon aan den meostbiodende. 

* J . JE?. Voet, Med. Doet. 
Systematische Naamlyst van dat geslacht van Insecten, 

dat men Torren noemt. Met 105 gekleurde platen 2deelen40. 
Rysuijlï. H. R. HOOOENBAAD. 

Aangeboden: 

Planten van Vingerhoedskruid (Digitalis purpurea), Stengel-
looze Sleutelbloem (Primula acaulis). Sneeuwklokje (Qalan-
thus nivalis i en zaad van Silene noctiflora, waarvoor ik 
gaarne In rnll zou willen ontvangen: 

Planten van Helleborus viridis. Anemone Pulsatilla, 
Paris quadrifolia en Narcissus Pseudonarcissus. 
ytEnschede. M. J. BLIJDENSTEIN. 

Naamlijst van Nodorlaiidsclio Macrolepldoptera. 

In antwoord op sommige aanvragen kan worden mede
gedeeld, dat bovengenoemde Naamlyst, einde 1902 ver
schenen, n i e t door den boekhandel te verkrygen is, doch 
uitsluitend by de samenstellers, de hoeren: 

Dr. J, T H . OUDEMANS. Paulus Potterstr. 12, Amsterdam, en 
J. A. SNIJDER, Oosterpark 39, Amsterdam, 

en wel tegen 40 et. per exemplaar, f 2.— per 6 exemplaren, 
franco per post tegen 45 e t , resp. f 2.15. 

Overmaking van het bedrag per postwissel aan één van 
beiden heeft onmiddeliyke toezending ten gevolge. 


