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Een verzoek. 
Ten behoeve van een vergelijkend onderzoek wenscht 

ondergeteekende in het bezit te komen van een zoo groot 
mogelük aantal hazen- en konijnenschedels. Hy richt dus 
tot allen, die hem daarby steunen willen, het vriendelijk 
verzoek, zulke schedels, 't zy versch, of reeds in gebraden 
toestand, aan zün adres te willen zenden. Büzonder erkentelijk 
zou hy zün voor schedels van jonge dieren. Desverlangd 
worden frankeerkosten of andere kleine onkosten vergoed. 
Ook fragmenten van schedels zün welkom. 

Den Haag, Groothertoginnelaan 51. A. SUNIER JR . 

Abnormalo Goudsbloem. 
In deel , blz. , gavon wü een afbeelding van een 

vergroeiing by 't Madeliefje, die ook wel als sierbloem 
gekweekt wordt, de z. g. hen and chicken daisy. Door de 
vriendelükheid van Mevr. Heeg, te Zeist, zyn we nu in de 
gelegenheid een schetsje te geven van een dergelyke 
vergroeiing van de Goudsbloem, aldaar gevonden in 
Augustus 1905. Uit de oksels der omwindselschubben van 

oen bloemhoofdje hebben zich negen normale flink gestoelde 
hoofdjes ontwikkeld en wel nadat de oorspronkelüke bloem 
reeds eenigen tüd gebloeid had. De zübloemen zün pas 
open of zelfs nog in knop, terwül in de centrale bloem de 
vruchten reeds bezig zün te rüpen. Jammer dat ze nog 
niet geheel rüp waren. Het is altüd interessant, om zaden 
van zulke afwükende planten uit te zaaien, om te zien in 
hoeverre de afwüking erfelük is. T. 

kali' kanarie. 
In antwoord op de vraag in D. L. N., VII, wat gedaan 

moet worden om een kanarie met kale kop weer in de 
voeren te krügen, raad ik aan daartoe Arnica D 3 te ge
bruiken. Ik heb dit middel — een homeopatisch — in ernstiger 
geval met groot succes aangewend. Ik deed 4 a 5 korrels 
in 't drinkwater en ververschte dit om de 2 a 3 dagen. 
Myn vogeltje, dat twee jaren nagenoeg kaal was geweest, 
zat toen binnen enkele weken dik in de veeren. In den 
ruitüd geef ik zoo af en toe nog wel eens een paar korreltjes 
in 't water, 't Doet altüd goed. J. H. REEHOORN. 

Gewono Brem. 
Deze week vond ik vlak by 't dorp een gewone Brem 

(Sarothamnus scoparius), die de merkwaardigheid vertoonde, 
dat de beide zwaarden der overigens gele bloemen donker 
fluweelrood waren gekleurd, wat een prachtig effect maakte. 
Ik heb er enkele takjes van gedroogd. Komt die variëteit 
meer voor? J. H. H. DAAMEN. 

'k Heb ze ecu paar maal gezien, ook worden ze gekweekt. H. 

Rnilaaubod. 
De volgende inlandsche vlindersoorten bied ik in ruil 

aan tegen my ontbrekende soorten, de meesten zijn in 
aantal voorradig: 

Colias Hyale, L. cfrf, Argynnis Selene, W. V., Acronycta 
Bumicis, L., Agrotis Comes, Hbn., Agrotis triangulum, Hfn., 
Agrotis Brunnea, F., Agrotis Primulae, Esp., Agrotis 
Exclamationis, L., Agrotis Corticea, Hbn., Agrotis Ypsilon, 
Rott., Mamestra Dentina, Esp., Apamea Testacea, Hbn., 
Hadena Monoglypha, Hfn., Hadena Lateritia, Hfn., Hadena 
Lithoxylea, Fabr., Hadena Scolopacina, Esp., Euplexia 
Lucipara, L., Naenia Typica, L., Nonagria Typhae, Thnbg., 
Nonagria Geminipuncta, Hatchett., Leucania Impura, Hbn., 
Leucania Lythargyria, Esp., Leucania Turca, L., Caradrina 
Alsines, Brahm., Dyschorista Fissipuncta, Haw., Lygris 
Populata, L., LarentiaMontanata, Schiff.,LarentiaSordidata, 
Fabr., Pelosia Muscerda, Hfn. 

Rotterdam. J. LINDEMANS, 
Delfsche Vaart 23. 

Uitsluitend in ruil tegen i n l a n d s c h e kevers. 
Inlandsche ex. van Cicindela trisignata, C. silvatica, 

C. maritima, Carabus monilis, O. catenulatus, Leïstus 
rufomarginatus, Patrobus excavatus, Panageus crux-major, 
Lebia cblorocephala, Pterostichus, madidus + var. concinnus. 
Amara tricuspidata, Notiophilus substriatus, Omophrori 
limbatus, Bembidium litorale, Ocys harpaloides, Laemostenus 
terricola, Platinus sexpunctatus, Abax parallelus, Stomis 
pumicatus, Oodes helopioïdes, Gnorimus nobilis, Clytra 
tridentata, Clyta cyanca, Cleonus piger, Oxythyrea funesta, 
Timarcha coriaria, t imarcha tenebricosa, Trichoderis alearius, 
Trichoderis apiarius. Valgus hemipterus, Clytus arietis, 
Toxotus meridianus, Leptura cerambyciformis, Leptura 
aethiops, Leptura attenuata,Leptura maculata, Grammoptera, 
ruflcomis, Lamia textor, Epilachna Argus, Oberca oculata, 
Cistela ceramboides, Melasoma tremulae, Cybisterlaterimar-
ginalis, Litargus bifasciatus, Allosterna tabacicolor, Silpha 
carmata, Silpha undata. Lamprohiza splendidula, Brachyr-
rhinusligustici,Hopliaphilanthns,Anthaxianitidula,Donacia, 
impressa, Donacia obseura, Plateumaris braccata, Crypto-
cephalus bipunctatus, Adoxus obscurus, Gonioctena viminalis, 
Elater sanguinolentus, Elater balteatus, Campylus linearis. 

Rotterdam. A. J. ZÖLLNER, 
Goudsche Singel 111. 

Corrospondontio. 
S. de V., Nijmegen. De vogel, die u dood gevonden hebt 

is het porceleinhoentje, een van onze fraaiste ralachtige 
steltloopers, een diertje dat meer voorkomt dan men denkt, 
maar dat een meester is in het verstoppertje spelen. Do 
vrü groote gryze kwikstaart met in 't oogvallend lange 
staart is wel de groote gele kwikstaart Motacillamolanope, 
die in najaar en winter nog al eens in ons land wordt 
waar genomen. T. 

Mevr. C, Rotterdam. Dat zeer mooie plantje met de 
kransjes van witte bloempjes is lllecebrum vesticillatum, 
door de Duitschers zeer karakteristiek Knorpelkraut ge
noemd en in onze flora's betiteld met „Hardkelk." Het 
andere plantje is het Moeras Walstroo. Phacelium tanace-
tifolium wordt tegenwoordig veel gezaaid voor büenvoodsol 
en slaat daardoor op verscheidene plaatsen op. T. 

Mej. P., Rotterdam. Door de gallen van Cynips caliclste 
plukken op een verboden terrein in Gelderland hebt u geen 
doodzonde begaan, ze komen daar genoog voor en beginnen 
zich ook al sporadisch buiten die gezegende provincie te 
vertoonen. T. 

J. A. M., Assen. Uw paddestoeltjes zün Calocera viscosa 
(kleverige schoonhoorn), een niet zeldzame verschijning in 
onze bosschen. T-
Mevr. C. W. v. B., Bilt Uw paddestoel was onherkenbaar 
geworden; doorgegroeide paddestoelen komen nog al eens 
een enkele keer voor. In Jaargang IX vindt u o.a. een 
afbeelding van een doorgegroeide Russuia. T. 

Dr. T. J. N. te A. Uw „dubbele" peer heb ik in dank 
ontvangen en op formaline gezet. Het is een mooi geval 
van doorgroeiing. T. 


