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eerst dan krijgt de „heerlijke" remedie zijn genezende kracht. 
Gevallen van vergiftiging heb ik persoonlyk niet byge-

woond. Voor ongeveer 6 jaar heeft er zich een voorgedaan te 
Eesveen (by Steenwyk) waar een vrouw werd gebeten 
tydens het grassnyden en het vorige jaar te Doldersum 
onder de gemeente Vlodder, Door het spoedig inroepen 
van geneeskundige hulp, na vooraf zooveel mogelijk den 
bloedsloop te hobben afgesloten, behielden beide slachtoffers 
het leven. 

J. L. J. BULT. 

Beïlen. 
Van de ad Ier herinner ik me het volgende: 
In de omstreken van Bellen (Drenthe) komt de adder 

nogal voor, Boode boschinieren heb ik daar, dunkt me, 
nooit gezien, ook nooit de gladde slang, wel veel egels. 
In het Asserbosch, pi. m. 15 K.M. noordelijker, komen veel 
roode boschmieren voor, ook veel de gladde slang; de adder 
heb ik daar nooit gezien (wat niet wil zeggen dat hy daar 
niet kan voorkomen). 

De gevolgen van adderbeet stelt u wel wat heel ernstig 
voor. Hoewel te Bellen de adder vry veel voorkomt, zyn 
ernstige gevolgen van adderbeet aldaar hoogst zelden. De 
adder bijt slechts, wanneer hy niet vluchten kan, dus 
wanneer men op hem trapt of gaat zitten. En dit zal niet 
licht gebeuren. Bij naderend gevaar zal hy altyd trachten 
te vluchten, omdat hij meestal open ligt om van de zon 
te genieten — open plekken in laag kreupelhout, de zon-
kant van boschwallen. kale plekjes in halfdroge heide-
vleutjes — hy verraadt zyn tegenwoordigheid door zyn 
zichtbaar vluchten. Ook wordt op deze plaatsen in het 
bizonder, zelden barvoets gegaan; het blootsvoets gaan in 
Drenthe is ook lang zoo algemeen niet meer als vroeger. 

Wat nu de beet zelf betreft: dikwyis, meestal, verloopt 
de vergiftiging goedaardig. Toch is de mogelykheid van 
levensgevaar niet uitgesloten. Het is daarom m. i. raad
zaam, dat men, dadelijk na de beet, het lid centraal (hart-
waarts van het wondje) stijf omsnoert (zakdoek) en zich 
zoo spoedig mogeiyk naar een dokter haast. Deze kan dan 
de wond uitbranden of uitsnijden, al naar dat hy het noodig 
vindt, het gif te vernietigen of te verwydoren. — Bij uit
zuigen van de wond heeft men de kans het gif in een te 
voren niet opgemerkt wondje van lip of tong te brengen. 

Dr. A. P E I N S . 

Hoogeveen. 
In antwoord op uw vragen omtrent het voorkomen van 

adders, deel ik u mede, dat ik in 1889 in 't Asser bosch 
een drietal adders gedood heb, en dat ik meermalen zag, 
dat jongens er een in triomf meedroegen. Gladde slangen 
waren er nog meer dan adders en boschmieren in menigte. 
Ook egels kwamen er wel voor. 

Een vriend van mij heeft een adder op sterk water, 
gevangen te Exloërveen. 

E . SOHELTENS. 

Deventer, Oosterwolde, Doorwerth. 
Ter voortzetting uwer adderstatistiek het volgende: 
1. Adder gevonden op 1 uur afstands van Deventer, op 

den weg van Kaalte, by 't klooster der Trappisten „Friesch-
wijk." Lag stervende aan den weg. Mannetje. 

2. Adder gevonden bij Oosterwolde (Oostellingerwerf) in 
t dorp onder een eikenstam. Daar ik geen stok by me 

had, kon ik hem niet onschadeiyk maken en alleen de 
nabij wonenden waarschuwen. Bij 't terugkeeren was 't dier 
verdwenen. 

3. Adderbeet. Een kind, in 't bosch by Doorwerth, in de 
buurt van de bank van Rolandseck (?) boschbessen zoekend, 
was gebeten door een slang in den voet by den enkel. 
Een klein wondje met blauwen ring. De voet onder 
' t verhaal steeds Kwellende. Met myn zakmes heb ik de 
wond vergroot en met my'n zakdoek onder de knie 't been 
afgebonden. Het kind dat naar huis moest en moeieiyk 
begon te loopen op den rug genomen en thuis gebracht. 
De ouders waren zeer kalm onder 't geval, deden uit een 
flesch met olie, waarin een adder lag, iets op de wonde en 
zeiden, dat 't geval nieta beduidde. Ik had 't kind by 
't snijden noodeloos pijn gedaan, zeiden ze. Toen echter 
't been steeds meer begon te zwellen, werd opnieuw olie 
aangewend en 't kind brandewyn gegeven. Later is, naar 
ik hoorde, 't been onder de knie afgezet, doch 't kind 
behouden gebleven. 

Dr. J O H . V. D. M O R A , 
(Wordt vervolgd.) 

Vragen en Korte Mededeelingen. 

VOGELUITROEIING. 

Onlangs heeft in vele dagbladen een artikel Vogel-
moord de wandeling gedaan. In dat artikel komt 
o. m. de volgende advertentie voor: Gevraagd 

Keepen, Vinken, Baimijsjes, Goudvinken, Meezen van 
ieder duizend stuks per week d. i. vijfduizend zang-
vogels per week. De naam van den adverteerder 
even als de plaats, waar de slachtoffers geleverd 
moeten worden, laat ik achterwege om verdere 
reclame te voorkomen. Het doel waarvoor de slacht
offers gebezigd worden, laat ik buiten beschouwing, 
doch ik wil er alleen op wijzen, dat als die levering 
doorgaat ons Vaderland weldra geen van die lieve 
zangers meer zal bezitten. Het behoort tegenwoordig 
tot de zeldzaamheid, als men eens een mees te zien 
krijgt. Bezwaarlijk zal het gaan, den vogelverkoop 
in massa te verbieden, daar de handel vrij is en hij 
die de handel belemmert, zich bovendien strafschuldig 
maakt. Daarom is door mij een adres gezonden aan 
Z.E. den Heer Minister van Justitie der 2e Kame?' 
der Staten Generaal, de Gemeenteraad van Rotterdam, 
's-Gravenhage en Amsterdam, houdende het verzoek, 
dat elk hunner zoo ver zij daartoe bevoegd zijn 
mede te werken, dat er een wet in het leven geroe
pen worde, waarbij ten strengste verboden wordt, 
den verkoop in massa van onze zangvogels evenals 
de uitvoer er van. De Heer Vice-Voorzitter der Sophia-
vereeniging der dierenbesdierming te Amsterdam heeft 
mij geschreven, dat ZEd. alle pogingen in het werk 
zal stellen, om den zangvogelverkoop in massa zoo veel 
mogelijk tegen te gaan. 

Rotterdam, K. SCHRAVER. 

8 Juni 1903. Gep. le Luit. PI.Adj. 

Rotterdamsclie Satanrhistorische Club. 

V e r g a d e r i n g o p D i n s d a g 28 A p r i l 1903, 
in de D i e r g a a r d e . 

Nadat de vergadering door den voorzitter, den heer 
Haverhorst, geopend is, deelt de heer Lindemans een en 
ander mede over het geslacht Ornithoptera Boisd, waarby 
hy laat rondgaan eenige vlinders van dit geslacht, behoorende 
tot de Amphrysus groep, welke zich kenmerkt door de 
prachtige goudgele grondklour der ondervleugels, n.1. Om. 
Ritsema S J" en §, Orn. Vandepolli S cT en ? (beide soorten 
naar Nederlandsche entomologen genoemd), Orn. Pompeus 
Cram J1 en ? met een afbeelding van rups en pop), Orn. 
Amphrysus Cr. var. flavicollia Druee c? en van ruficollis 
Butler cT; alle voorkomende in Ned. Indië. 

De heer Haverhorst doet mededeeling van een door hem 
waargenomen paring van Aglia tau L. rT en Saturnia 
pavonia L. ?. De duur der paring was korter dan by 
Aglia tau L. ^ en ?. 

Kort na de paring begon het Saturnia pavonia wy'fje 
eieren te leggen, doch hield reeds hiermede op, nadat een 
achttal eieren waren afgezet. Deze leverden, gelyk te ver
wachten was, geen rupaen op. 

Verder laat hy rondgaan enkele cocons van Philosamia 
cynthia, waarin een pop met een rupsenkop en cocons van 
een parasiet van dien vlinder. 


