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D E L E V E N D E N A T Ü U R .
Afnykiug bij Liudovrurliteu.

Pestvogols.

Vergroeiingen van hot schutblad aan de bloemsteleu
van Tilia tomentosa (Mönch).
A. Normale toestand.
B—C. Twee abnormale vormen.
Ik vond deze afwijkingen op een boom in het villapark
Duin en Daal te Bloemendaal.

Eergisteren en gisteren werden hier enkele pestvogels
in lijstorstrikken gevangen; de datum van deze vangst
kwam me merkwaardig genoeg voor, er u mededeeling
van te doen.
Bakhuizen, 22 Oct. 1903.

K. VAN DER MEER.

Meikevers.
Op myn wandeling den 19e October jl. ontmoette ik een
paar knapen, die me zeiden, dat ze 4 meikevers hadden.
Ik dacht eerst, dat de jongens zich vergisten, doch toen
ze my de diertjes lieten zien, zag ik, dat het volkomen
insecten waren, even ontwikkeld en vlug als in Mei.
Meenende, dat ze in den grond gevonden waren, verwonderde het my ten zeerste van de jongens
te vernemen, dat ze evenals in Mei van de
boompjes a/d Kortendijk alhier gevangen
waren. Komt dit meer voor of is het, dunkt
u, de moeite waard, het als een bijzonderheid
in uw blad te vermelden?
H. H. BLOEMENA.

Had u ons maar één der kevers gezonden!
In aansluiting met myn bovenstaande mededeelingen over
afwijkingen by Lindevruchten zend ik hierbij een afbeelding
van oen eigenaardige byzonderheid.
Het is de vrucht met schutblad van een Tilia dasystyla
(Loud.) s y n : Teuchlora.
Aan de algemeene bloemsteel heeft zich een adventieve
bladknop ontwikkeld, dio natuurlijk geen andore bestemming had, daar zooals bekend is do vroegere algemeene

Slaugenkoiiiiig.
Voor 't geval u geen meer afdoende antwoorden omtrent
don „Slangenkoning" (D. L. N. deel VIII afl. VII) mocht
ontvangen, meldt ik u even 't volgende.
Meermalen hoorde ik in en om Drachten en ook in de
streek ton noorden daarvan spreken over een slangenkoning,
maar nooit met een spoor van vertrouwbaarheid in de
mededeelingen.
Een eenvoudig man, die zeer goed waarneemt, vertelde
me eens zoo'n wonderbeest gezien te hebben, althans men
wees 't er hem voor aan. Hy herkende zeer beslist een
ringslang met een kikker in den bek, waarvan de pootjes
nog zichtbaar waren, zwemmende in 't kanaal.
Met de moeste hoogachting:
Nijega.

Vloeibaar Koolzuur.
Ik herinner my, eenigen tyd geloden als courantenbericht
gelezen te hebben, dat men tegenwoordig te Beriyn in
verschillende cafe's by zyn dranken kleine cilinders vloeibaar koolstofdioxyde zou kunnen bekomen, tot afkoeling
daarvan. Zoudt iemand my ook kunnen meedeelen. of hier
aan fantasie van den inzender moet gedacht worden en zoo
niet, — óf on waar in Nederland dergelyke cilinders in den
handel zyn?
Utrecht.
B.

Lindevruchten.
bloemsteel met schudblad en al na rypwording dor vruchtjes
afvalt en do adv. knop niot tot een schuit kon doorgroeien.
Het is nog niot bekend of dit geval meer is voorgekomen;
het is voor my althans de eerste maal.
Het tweede geval eveneens by Til. dasystyla is de tweede
afbeelding, die een andere afwyking te zien geeft nm.
twee vruchtjes aan één bloemsteeltje ontwikkeld, terwyl
bij a nog een overblyfsol te zien is van een 2e schutblad:
Hoogachtend:
LEONARD

H. VAN A S P E R E N .

A.

Inluiulsclie Rivlorkreefton.
Op p. 156, kolom 2, geheel onderaan, staat de mededeoling:
„Rivierkreeften zyn niet inlandsch." Ter rectificatie dieno,
dat riviorkreeften by Arnhem voorkomen on wel in do
Klaronbeek en in de Rozendaalsche beek.
Arnhem, Boulevard 85, 4 Oct. 1903.
OUDEMANS.
Ook de heer Heinsius zond ons vindplaatsen van rivierkreeften. Hierover oen volgendon keer meer.

SPRINOEE,

Kloptur on reuk?
Op mijn kamer is sinds eenige tyd een houtworm, of
een kloptor. Daarby gepaard gaat een zeer onaangename
lucht in de kamer, die eenigszins aan loer of levertraan
doet donken, die slechts met urenlange luchting uitgaat,
wat dan natuuriyk slechts duurt tot de ramen weer dicht
gaan. Nu wilde ik graag van u of een der lezers weten of
dat eenig verband met elkaar kan hebben, omdat in een
vorig huis in een kamer dezelfde lucht heerschte en daar
bleek dat een stuk van de houten vloer weggeknaagd was
door een houtworm. Het tikken in de kamer van tegenwoordig
echter ly'kt my veel te sterk voor dat, van een houtworm.
Hilversum.
B. DE W.

II. v. A. te Nyega. Een goed boekje voor nw doel is
Der Küfcrfreund van Hoffman, 4 Mrk.
Gevraagtl. Achtorpooten van Marters of geheele marters.
Do huid mag er af zyn, mits de pooten geen beschadiging
hobben geleden.
G. P. FIETS, Cand. Arts.
Assistent Anatomisch Instituut te Utrecht.
Te Koop wegens plaatsgebrek, voor den meest biedende,
Linnaeus: Natinirlijke Historie of beschrijving der Planten,
Dioren en Mineralen, met 296 groote uitslaande platen:
37 doelen; haltleéren band; zeer net exemplaar.
En Abels: Aus der Natnr 12 dhi.
Groningen, Poolestr. 26.
Adres: B. SIJPKENS.

