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Nog eens de Aspidistra-bioem. 
Een mooie kamerplant is het; die aspidistra. Door de 

sieriykheid van haar bladen; somtyds wit en groen gestreept 
in allerlei t inten; heeft ze aan menig venster een plaats 
veroverd. Bovendien is ze vry gemakkeiyk te verzorgen, en 
heeft daardoor een goeden naam by alle amateur-planten-
kweekers. 

Het meest aantrekkelyk zyn echter de bloemen. Mooi van 
kleur zyn ze niet; vuilgeel van buiten; wynrood binnenin. 
Ze zyn voor 't grootste deel onder de aarde verborgen; op de 
tweede teekening hieronder ziet men debloem een weinig uitge
graven Op de derde teekening hiernaast stelt a voor een verti
cale doorsnede. De stempels zyn sterk ontwikkeld en sluiten 
een ruimte af, waarin de 8 helmknoppen zyn. In 't midden 
ziet men 't vruchtbeginsel met de eitjes. By b ziet men de 
bloem van terzy; by c stuifmeelkorrels — eenige malen 
vergroot —; en by d de stempellobben van boven gezien. 

Wat de kleur der bladen betreft; er wordt wel gezegd 
dat men de witte kleur kan bevorderen door de plant wat 
melk te geven. Zou 't waar zyn? 

C. J. H. BIERMAN. 

1>O gedaantevortvUsoIing v*n de kikvorsch in het aquarium. 
Ieder die in hot gelukkig bezit is van een zoetwater-

aquarium, zal het wel eens geprobeerd hebben uit kikvorsclr 
eieren de volkomen dieren op te kweeken. En aan de 
meesten mislukt dit, doordat de dieren in het stadium 
waarin ze alleen achterpooten hebben, of in een volgend, 

te gronde gaan. Twee 
kleine vingerwyzingen 
kunnen hier misschien 
dienstig zyn: 

Ie. Zorg dat de dieren 
altydovervloed van versch 
voedsel hebben. Minstens 
eens in de week (als er 
veel zyn twee maal) moet 
een flinke hoeveelheid 
versch kroos en sloot-
algen in het aquarium 
gebracht, en de oude massa 
verwyderd worden. Het 
dier eet, tydens zyn ont
wikkeling, zeer veol, en 
alleen plantaardig voedsel 
(als het zeer jong is vrnl. 
de mikroskopisch-kleine 

Aspidistrabioemen. algen die op de gewone 

slootalgen vastzitten). 2e Zorg dat de dieren, zoodra 
de voorpooten zich gaan ontwikkelen, zich op het 
drooge kunnen begeven (b.v. op een rots). In dat 
stadium ontwikkelen zich nl. de longen en schynen 
ze daaraan behoefte te hebben. Wydmazig muskieten
gaas, over het aquarium gespannen, kan ze verhinderen 
naar buiten te springen. 

Onder deze omstandigheden krygt men gemakkeiyk 
(en natuuriyk ook by behoorlijke water-verversching) 
de gewenschte resultaten. 

A. Z. 

Vergiftiging by vogels. 
Naar aanleiding van het stukje van den heer 

Vyveiberg in afl 1 het volgende: Verleden jaar had ik 
zelf een spreeuw, die van het dak was gevallen, in 
een kooi gezet om hem door de ouden te laten voeren. 
Het ging werkeiyk goed: de oude spreeuwen vlogen 
af en aan, om voedsel voor hun gevangen jong te 
halen, maar toen ik een dag of wat later weer eens 
ging kyken, lag onze kweekeling dood in haar „kast." 
De lieden, hier in de buurt, geven ook algemeen de 
schuld aan het vergiftigen door de ouden en wel, 
zooals zy zeiden, door aan het jonge dier spinnen te 
geven. Een buurjongen ondervond hetzelfde by een 
zwarte kraai en ik hoop het dit jaar nog eens na te 
kunnen gaan. 

Heidei: D. T H . HOUBEN 

Uuil Mei. 
Als liefhebber — leek — onzer Nederlandsche 

Flora ga ik naast de bekende werkjes voor het 
determineeren ook de boekjes van u en Heimans 
raadplegen. Nu lees ik in het zesde deeltje dei-

reeks (In het Bosch) op bldz. 131: „Op het platte land 
heeft men nog heugenis van deze datumverschuiving 
en in Groningen weet ieder klein kind je te zeggen, dat 
„Oud Mei" de vyftiende Mei is! Is dat wel goed? 
Op Westorwolde en in 't Oldambt staat als zoodanig 
bekend do twaalfde Mei. De week, waarin 12 Mei valt, 
is hier voor knechten en meiden de zoogenaamde „vrije 
week"; het is de week, waarin zy, die van patroon ver
anderen, dit gaan doen, dan hun vacantie gaan houden 
en meestal eenige inkoopen verrichten. De zaak doet aan 
den inhoud van 't werkje weinig af, maar ik dacht u el
even op te wyzen. D. PRINS. 
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Doursni'o stonipi'1 en stuilnifel van Aspidistra. 

Aangeboden. 
„Daar ondergeteekende zyn verzameling wegens spoedig 

vertrek moet opruimen, biedt hy oen groot aantal onge
schonden goed opgezette Nederlandsche Groot-vlinders te 
koop aan, benevens vele keurige insecten-kisten met her
metische glassluiting. 

Nadere inlichtingen op aanvrage by W. Tryiinck Jr. te 
Lith (N.-B.)." 

Japansche Walsmuizen ; mannetje a /-O.CO, wyfjosa ƒ0 30. 
Franco tegen rembours. 

C. HOLSTEGE. 
Utrecht. Bollenhofschestraat 52. 


