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Padjes on Algen.
Bij een tochtje, ondernomen om vischjes voor het
aquarium te bemachtigen, vonden we geen vischjes, maar
wel een vreemde pad en rare bolletjes, die we u hierbü
zenden. Volgens de L. N. kunnen we het geen knoflookpad en geen vuurpad noemen. Toch scheen het ons geen
gewone pad, omdat hy zoo rood was. Hy zat in een sloot
op het zand, waar geen planten stonden.
De bolletjes, die by een trek met het net, het geheele
net vulden, vonden we verder in de sloot niet. We hebben
er enkele van in een flesch met water, afwachtende de
dingen, die komen zullen. Het zijn o. i. geen kikker of
padeieren ook geen salomandereieren. Kunnen hot misschien eierverzamolingen zyn van baars of snoek, die nu
kuitschieten ? De sloot was ongeveer 3^ M. diep. Beide
dingen zjjn gevonden in een sloot langs het Merwedekanaal by Utrecht. Gaarne zouden wy uw antwoord in
de Lev. Nat. zien.

S tuurvriendon natuurrüauden.
Uit Engeland komt het merkwaardig bericht, dat daar
het broeden geconstateerd is van de Geoorde Fuut (Colymbus nigricollis (Brehn), maar dat de ontdekkers niet ia
byzonderheden durven treden uit vrees voor de „verzamelaars". Deze schijnen in Engeland veel erger huis te
houden dan bij ons de Nederlandsche natuurvrienden,
ofschoon daaronder toch ook nog veel te veel grasmaaiers
en eierrapers schuilen.
Nu behoeven wij ons niet boven de Britten te verhoovaardigen, want onze deugd in dit opzicht berust waarschyniyk voor een groot deel op gebrek aan belangstelling,
viyt en geld. Het is te hopen dat met de belangstelling
ook de eerbied moge toenemen, dan zullen wy behoed
biyven voor de ergerlijke roovery van natuurvoorwerpen
zooals die iu Engeland en ook in Duitschland bedreven
wordt. Ook dient de overtuiging te worden gevestigd, dat
het doode materiaal al voldoende bewerkt wordt, maar
dat de levende planten en dieren nog steeds op scherpzinnige en geduldige onderzoekers wachten.
De plek waar dezen zomer de merkwaardige Thesium
humifusum in vry groot aantal gevonden werd, zit nu vol
met vierkante gaten, ten bewyze dat de Hollandsche
„natuurvriend" ook nog wel eens kleptomaan is.
T.
Teranderiugeu op Texel.
De polder het Noorden, tot nu toe de belangrijkste broedplaats van steltloopers en zwemvogels op het eiland, wordt
tegenwoordig krachtig ontgonnen, zoodat de vogelrykdom
binnen kort sterk zal afnemen. Tot nog toe is het beroemde Boltje gespaard gebleven, maar als we er niet
spoedig by zyn, gaat ook dit terrein verloren.
Intusschen is er kans, dat er aan de westzyde van het
eiland door het dichten van de Slufters (gapingen aan de
zeezyde in den buitensten duinrichel) groote strandplassen
zullen ontstaan, die wanneer ze goed begroeid raken met
riet, mettertyd een waardige tegenhanger kunnen opleveren
van het Zwanewater en zoodoende het verlies vergoeden
dat wy geleden hebben door het graven van de Moksloot,
, het draineeren van de Nederlanden en de ontginning van
het Noorden.
T.
Boterbloenion op hot strand.
Een andere merkwaardigheid op Hollandschen bodem
werd dezen zomer ontdekt door Dr. N. Schoorl. Hy vond
op het strand plaatsen waar het zoete water uit de duinen
naar zee stroomde, zoodat daar by eb echte zoetwatermeren op het strand gevormd werden. Boven de hoogwateriyn was het strand begroeid met gewone weide- en
akkerplanten : zuring, verschillende soorten van Boterbloem,
biezen, haver, rogge, gerst, vetmuur, beemdgras. De
kneutjes uit de duinen kwamen er drinken.
T.
Itiviorkrooften.
Voor 'n maand of twee kocht ik by Saur 4 mooie rivierkreeften, waaronder een blauwe. Drie er van deed ik in
een groot aquaiium waarin nog een goudvisch en een
zeelt waren, 'n Week lang amuseerde het vyftal zich best
met elkaar; de visschen hapten er lustig op los en
schoten dan telkens vlug weg. Op 'n goeden morgen
echter waren alle drie de kreeften dood.
No 4 verheugt zich tot op heden in 'n goede gezondheid.
Ik zette haar in 't nat terrarium m e t veel mos en 'n
groot vyvertje in 't midden. In 't zelfde terrarium doen
salamanders hun winterslaap. De kreeft kroop eerst in 'n
tocht hol, huppelde daarna het water in en schyntnugoed
op dreef te zyn. Althans ze wandelt nu geregeld in en
uit het water. Ik gooi er veel wormen in, doch heb ze
nog niet op 'n maaltijd gesnapt. Saur levert mooie exemplaren a 16 et. per stuk.
N. A. ZILVER GZN.

Ririerk rooft.
Naar aanleiding van een bericht in een der Nr. van de
„Levende Natuur" meld ik U dat ik zelf herhaaldeiyk
rivierkreeften gevangen heb in de „Strang" onder Dinxperlo (Geld).
Beek bij Ni/'m.
VAN BAARS.

NATUUR.

Uw padje is niets meer maar ook niet minder dan onze
gewone pad Bufo Vulgaris, maar in jeugdigen en dan ook
meer fraaien toestand. De roode vlekjes achter de oogen
en de rossige tint zyn eigen aan alle jonge padjes; de buik
is grys gevlekt en de pupil horizontaal dus stellig geen
knoflook of vuurpad.
De eieren die u zond zijn van snoek noch baars het zyn
kogelalgen uit de familie der Ch) oococcaceae en wel
Aphanothece stagnina. Deze vereenigingen van algen in
bolvorm zitten eerst vast en dryven later in herfst en
winter in het slootwater rond.
E. Hs.
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Abnormale snavel by Pyistaart.
Gisteren, 22 November, kocht ik by een poelier een
pyistaart (Daflla acuta), 't was een mannetje in prachtkleed. Ik ging hem opzetten, en toen bleek my, dat de
ondersnavel gespleten was tot op de helft. De beide deelen
vormden als 't ware twee ondersnavels. Ze waren aan
elkaar verbonden door een rekbaar vlies. Het eene deel
was echter korter dan het ander. Zoudt U my' ook kunnen
zeggen af dit wel meer voorkomt?
Zwolle, 23 Nov. 1904.

P. HENS.

Adres voor aquariiiin-visclijes e. d.
Nu ik volgens uw raad de salicylkuur heb toegepast,
kan ik U tot myn genoegen mededeelen dat nadien tyd
zich geen sterfgeval onder myne visschen meer heeft
voorgedaan.
Het salicylzuur heeft hier dus goede diensten bewezen.
Tevens maak ik van deze gelegenheid gebruik 'J op het
adres te wyzen van G. C Holgen, Grimburgwal 1 Amsterdam, handelaar in alle soorten visschen (ook buitenlandsche),
waterplanten, waterinsecten en aquariums, daar dit adrea
zeer is aan te bevelen en om den prys en om de qualiteit.
Met eene kleine verwyzing in de „Levende Natuur,"
naar dit adres zult U ongetwyfeld vele natuurvrienden
verplichten, daar ik heel wat moeite heb gehad een zoodanig adres te vinden.
H. G. H. VAN GOKVKUUEN.
Ambtenaar Gem. Secr.
Jongo Laudsalamandors.
In Juni mocht ik hot genoegen smaken, jongen te bekomen
van een myner gevlekte landsalamanders. Dat ik deze larven
(9 in getal) zeer gaarne wensch groot te brengen, wilt u
wel gelooven. Ik heb ze met uiterst dunne aardwormen.
in zeer kleine stukjes gesneden, daarby een hoeveelheid
algen en bronmos en af en toe wat slootwater getracht in
het leven te houden, wat my tot nog toe gelukt is.
Amsterdam.

A. J. KLAASSEN.

Te ruil aaugebodou.
Een aantal Kleine Modderkruipers (Cobitis taenia) togen
andere aquariumdieren.
ST. VAN SCHAIK.
Boulevard 124, Arnhem.
Aaugobodon.
Jaargang 5 en 6 van de „Levende Natuur", in eenvoudige
band, voor de meest biedenden.
H. TniMA.

