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Stekelbaarsje. 
In mün kamer-aquarium heb ik reeds geruimen tijd als 

bewoners, een baarsje van ± 0,10 c.M. en een snoek van 
± 0,10 a 0,17 c.M. Steeds krügen ze van mij witvischjes 
van 0,05 of 0,09 c.M. tot voedsel. Nu gebeurde dat jongens, 
's middags bü mü kwamen aanbellen, om stekelbaarsjes 
van hen te koopen. Eerst had ik daar geen ooren nayiA 
doch bedacht mfl en kocht toch oen mannetje en een vrouwtje. 
Ik plaatste op 19 Maart een tusschenruit in mün aquarium 
met bijvoeging van wat groene waterdraden. De 22e Maart 
's middags om ongeveer D/s uur, zag ik hot vrouwtje haar 
kuit schieten in het nestje. En wat een kuit; het scheen 
me in het eersto oogenblik een prop gele watten toe, zoo-
voel kuit als dat nietige vischie kwyt raakte. Nadat het 
mannetje de hom erover gelegd had, schepte ik het vrouwtje 
uit het nostje en wierp het bü snoek en witvisch. Immers, 
do snoek en baars blüven wel, om de geduchte pennen 
van de stekelbaars af; tenminste zoo iets in dien geest, 
vermeen ik in de L. N. en in Sloot en Plas gelezen te 
hebben. 

Om kort te gaan, het vrouwtje (het was er een van 
0,08 c.M. bü 0,02r') maakte het uitstekend in gezelschap 
van snoek en baars, totdat ik 28 Maart 's morgens vroeg 
opgestaan, uit belangstelling naar mijn stekeltjesnestje 
even eun blik wierp op mün snoek. Neenvmaari nu was 
het toch meenens. Mün snoekje was bar uitgezet, dat ik 
hem wel dubbel aan kon zion. Doch met al die aardigheid, 
was mijn mooie stekelbaars voor goed van het leven ge
scheiden, en ik weet nu ook voor goed dat ook snoek 
en stekelbaars niet bü elkaar te vertrouwen zün. 

Amsterdam. __ TT 
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Nojf eon vindplaats on oon variëteit vnn Corydaiis cavn. 
Wellicht komt het u belangrijk voor in uw Tjjdsohriftte 

vermelden, dat ik onlangs te Assen witte exemplaren heb 
gevonden van de holle helmbloem (corydaiis cava). Zü 
kwamen in de nabüheid van de roode voor en vertoonden 
evenals deze de gavo schutblaadjes en de stervormige holten 
in de knol. Het kunnen geen verkleurlingen zün. Daar zt) 
zuiver wit waren en de eigenaar van het land (end.) zo 
nimmer anders gezien had. Uw flora vermeldt ook alloen 
de roode. 20 April bloeiden zü nog. 

Wageningen. R a r o n VAN DEUEM. 

Vindplaats van de «roote Walorsaiamaniior. 
Gisteren ving ik twee groote Watersalainanders, een 

paar, beide zeer mooi, in een kloi-achtige sloot te Brummon. 
In deze sloot zün veel kleine Salamanders, maar voor het 
eerst ving ik er deze groote. Denkelijk zal u dit wel 
interesseeren. 

Ummmen. Jonkvr- A. QUARLES VAN ÜPFOBD. 

Een iniddol togon algen in 't Aquarium. 
In „Naar Californië" het nieuwe boek van Prof. Hugo 

de Vries, waarvan wü nog meer in D. L. N ; hopen te 
vertellen las ik iets, dat aquariumliefhebbers wellicht van 
nut kan zün. In Amerika worden wateren, waarin de 
sterke wierengroei de overige planten doodt en ook den 
visschen schadelük wordt, gereinigd door een zeer zwakke 
oplossing van kopervitriool of kopersulfaat (1 Gr. op 1 tot 
8 M» water;. Deze uiterst verdunde oplossing van het 
giftige goedje is doodelük voor do algon, maar onschadelijk 
voor de overige plant- en diersoorten. 

' t Is licht te probeeren of we daarmee ook de woeker-
algen, die zoo vaak ons genoegen bederven, uit onze aquaria 
kunnen houden. Wie het probeert, moot de resultaten 
maar even publiceeren in ons tüdschrift. E. Hs. 

Eon krannvogcl in Nodorlnnd. 
De Fauna Neerlandica van Artis is een kraan rijker 

geworden. De tweede in de collectie. Ik heb het dier gezien, 
ineesterlük opgezet door Steenhuizen, 't Is oen jong 
mannetje, bü Enschede bemachtigd uit een koppel van 80 
stuks die daar neerstreek. Wellicht staat deze trek door 
ons land in verband met het feit (door den bekenden 
vogelwaarnemer Burbouw in Raunheim vermeld Ornith. 
Monatsberichte) dat de kraanvogels in de laatste jaren niet 
den gewonen weg volgen op hun trek. Ze trekken nu den 
Main, uit de Bovonrünsche laagvlaktekomend.bij Frankfort 
over. Hs_ 

Mnnrhagadis. 

In een vorige aflevering van „de Levende Natuur", lees 
ik, dat u een onderzoek instelt naar liet voorkomen van de 
muurhagedis in Nederland. 

'k Heb dadelijk in mijne verzameling naar een ex., dat 
ik in 1897 bü Maastricht gevangon had, gezocht, doch 
't spiritus-praeparaat schijnt bij eene verhuizing verloren te 
zijn gegaan. 

Op de .Kazematten" (oude vestingmuren) aan do Brussel-
sche Poort te Maastricht, kwamen in den zomer van '97 
muurhagedissen in meerdere ex. voor. Misschien hebt u 
gelegenheid te doen onderzoeken of dit nu nog het geval is 

Doetinchem. j . p . KNAKE. 

Handel in Aquariums en Torrarinuis. 

De heer H. Jager, Nieuwe Leliestraat 68, verzoekt ons 
te melden, dat hü oen handel in terrarium- en aquarium-
dieren, aquariums, terrarium, rotsen, schelpen en water
planten is begonnen. 

Een pi'üslüst is aan bovenstaand adres te krijgen. 

Preparoorinicroscopon. 

R. de N. te A. 
Bü do firma Schokking heb ik indertüd een prepareer-

microscoop gokocht, dat overeenkomt met uw wonsch, bü 
navraag bleek mü dat er nog drie in voorraad zün : één 
groote en twee kleinere van den vorm, die de foto aan
geeft; do lenzen zijn best, ik gebruik ze vaak apart als 
sterke loupen. H. 

Kiercoscooppiatou van vogels mot imn noston en oioreu. 

Telkens krügen wü van particulieren en boekhandelaars 
aanvraag (van prijs on inlichtingen) naar de bovengenoemde 
platen. Wü hebbon al zoo vaak gozegd, dat zo in éon 
woord prachtig on hun geld dubbol waard zün, dat het niet 
noodig is het te herhalen en zoggen nog eens voor de 
zooveelste maal, dat ze niet in den handel zün, maar te 
verkrügen in oude en niouwe seriettn bü den vervaardiger 
zelf: J. Steenhuizen, Alexanderkade 9, Amsterdam, die ook 
do noodige inlichtingen geeft omtrent den prijs en de com
binatie der stellen. JJ_ 

In ruli gevraagd : 

Een smaragdhagcdis voor Acherontia atropos L. en 
Protoparce convolvuli. 

Nmiutnmloip. A . DuLFKB. 


