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Landschildpad. 
Voor eenige jaren vroeg ik uw hulp, voor 't bewaren 

van een Griekschen moerasschildpad. U had de welwillend
heid mij verscheiden manieren op te noemen, er ten slotte 
bijvoegend dat „alle manieren vennoedelyk even goed 
of — even slecht waren." Ik koos één er van, nl. die, 
welke ook den schildpad gelegenheid gaf mee te stemmen 
in de moeiiyke quaestie, en liet 't dier kalmpjes ons in 
den tuin om daar voor eigen goedvinden te overwinteren. 
Reeds 6 jaar lang kruipt hy tegen den winter in-den grond, 
precies op 't zelfde plekje; ' t is merkwaardig hoe de schild
pad in mijn vrij grooten tuin precies den weg weet, en in 
't bizonder zyn winterhuis langs een ± 30 Meter langen 
muur weet terug te vinden als de koude tyd weer komt, 
zonder dat 't plaatsje ook maar enkele centimeters scheelt 
met dat van 'n vorig jaar. 

Mevrouw S. v. H. L. 
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Vergroeiing bij Eik. 
Bygaande schets geeft te zien 

een zeker zeldzaam voorkomen
de ontwikkeling van bladeren, 
op een plaats waar men ze 
zeker niet verwacht. 

Het stelt voor de gemeen-
schappeiyke vruchtsteel van de 
gestoelde eik Quercus peduncu-
latus Ehrh. Zooals men weet, 
ontwikkelen de vrouweiyke 
bloemen zich in de oksels der 
bladeren aan een algemeene 
bloemsteel in tegenstelling met 
die der ongesteelde eik (Quercus 
sessili flora Salisb) waarby zy 
gedrongen zitten tegen de tak. 

Een der bloemknoppen is ver
groeid tot een adventive blad-
knop, die zich reeds hetzelfde 
laar ontwikkelde tot een gedron
gen schuit. 

Het vruchtentakje vond ik 
op een ouden eikenstruik in 
het zoogenaamde Kweekduin te 
Overveen. 

L E O N A R D A. S P R I N G E R . 

Wintorkoiiing'tvlntcrbroeder. 
Als een byzonderheid kan zeker wel vermeld worden, 

dat een Winterkoninkje hier in de maand December of 
begin Januari nog een vyftal eitjes gelegd heeft. Toen het 
nestje — 't ligt in een hooiberg — in de maand November 
geïnspecteerd werd, lagen er nog geen eitjes in. Maar dezer 
dagen by toeval er weer by komend, zagen we 't vogeltje 
er uitvliegen en nu bemerkten wy, dat er eitjes inlagen. 
Als ' t vogeltje — niettegenstaande de koude— nog mocht 
gaan broeden, zal ik 't u even berichten 

Hayestein, 19 Jan. '05. O. VAN DIJK. 

Do eerste „Werando". 
Misschien is het voor het tydschrift „De Levende Natuur" 

niet van belang ontbloot, dat Zondag 5 Februari door een 
myner kennissen, op de Groote Markt alhier, gevangen is 
een soort Dytiscus rf, te kennen aan de verdikkingen der 
voorpooten. Welk soort het juist is weet ik nog niet precies, 
daar ik hem heden ontving toen het reeds wat donker begon 
te worden; ik heb hem zoolang in een aquarium gedaan 
en zal hem voederen met rauw vleesch. Hy heeft naar myn 
idee veel weg van Dytiscus dimidiatus Bagst £. 

Arnhem. W. WAHNSINGK. 

Walsinuizen aangeboden. 
Zoudt u voor my willen navragen in de L. N. of er ook 

liefhebbers zyn voor Japansche Walsmuizen, die ik gaarne 
gratis af wil staan, zoo ik weet dat zy goede tehuizen 
vinden, waar ze goed verzorgd worden. Ik heb er op 't 
moment negen, aan verschillende liefhebbers af te geven, 
onder bovenstaande conditie. 

Utrecht. Jongeheer G. BLAUW, 
Lange Nieuwstraat 2. 

Adders. 
In de tweede week van October van dit jaarisopBosch-

wijk (vroegere verblijfplaats der dichtet Feith) een kleine 
adder gevangen. Het dier is echter door den tuinman in 
het vuur gegooid. Ik geloof, dat dit tot dusver het eenigste 
exemplaar is, dat by Zwolle ooit is gezien. 

Zwolle, 27 Oct. 1904. Dr. P. HENS. 

Vroeg Roodborstje. 
Op uw beleefd verzoek kan ik u mededeelen dat ik door 

het kappen van een wilg het Roodborstjesnest heb ge
vonden met 2 eitjes, maar door het weg hakken van hout 
is het geloof ik verstoort en nu met het vriezen zyn de 
eitjes gebarsten en is op die wyze voor goed verloren gegaan. 

G. J. COI.ENBRANUEH. 

Smeorwortel als geneesmiddel. 
Dezen zomer te Gorssel werd de smeerwortel gebezigd 

als geneesmiddel voor eene zieke koe, die kwynde tenge
volge van het verwerpen van haar kalf. Zou het nu niet 
kunnen zy'n, dat met het oog daarop de boeren die plant 
laten staan? In Gorssel was dat wel het geval. 

Rotterdam. H. ANKEKSMIT. 

Scharreiuars. 
Een dag of tien geleden zün aan den Usel by Zwolle, 

door een jager en een vogelliefhebber, twee scharrelaars 
fcoracias garrulus L.) waargenomen. Ze zyn echter niet 
geschoten. Ik geloof dat deze vogel hier in Nederland zeld
zaam voorkomt. 

Zwolle, 8 Jan. '05. P. HENS. 

Vroeg Merellied. 
Wellicht interesseert het u te weten datalhiwS Februari 

van 3—4V2 ongeveer de merel al zong. De 2 laatste dagen 
— by mistig en kouder weer — hoorde ik hem niet weer. 

Ede. A. A. CLANT VAN DEK MI.II.I.. 

Een vraag. 
Bestaat er ook een boek, liefst in de Ned. Taal, hetwelk 

handelt over „geneeskracht" van verschillende kruiden, op 
de wyn, zooals pastoor Kneipp dat doet in zyn verschillende 
werken. Liefst ook erby gevoegd, waar zy te vinden zyn, 
tot een beschryving met teekening. In de L.N. werd onlangs 
zoo de brandnetel behandeld. 

Gaastmeer. H. DE LANOE. 

Terrarinm tor overnaino gevraagd. 
I s u ook iemand bekend die een terrarium wil overdoen, 

of zoudt u er anders een in de „Levende Natuur" willen 
aanvragen, met opgave van kosten. 

Koninginneweg 7. Mej. N. BLAUW. 

Correspondentie. 
II. II. te Assen. De dikte van de bodemplank moet minstens 

l'/g cM. bedragen, anders trekt de plank krom en barst de 
heele boel door de vochtigheid ligt uiteen. Legt u echter 
een zinken bodem met een openstaanden rand van 2 a 3 cM. 
dan kan de plank veel dunner zyn. De spijlen zyn ' t netst 
als ze 2— 2H cM. 1. en br. hebben, anders wordt het lomp, 
de zyde waar het schuifglas komt mag voor de sponning 
iets dikker zyn. Teakhout is het allerbeste, dat krimpt en 
werkt zoo goed als niet. H. 

J. H. A. te R. Vogeliym komt in 't wild in ons land 
alleen voor in Zuid-Limburg' T. 

Adres gevraagd. 
Wil de heer Prima ons zy'n adres even opgeven, erjiggen 

by ons twee briefkaarten voor hem. Red 

Aangeboden: 
Levende wandelende takken (Dixippus morogus). 
Leiden. Mevr. SIEGENIJEEK VAN HEIKELOM— 

Rapenburg 23. LAMMI;. 


