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D E L E V E N D E N A T U U R .

Jambe rompue.
Hierby heb ik de eer, U een eigenaardig geval van heelkunde in de plantenwereld mede te deelen, dat mij dezer
dagon ter oore kwam. Ofschoon ik nimmer van een dergelijk
geval gehoord heb, is 't toch zeer goed mogeiyk, dat 't
voor u „oudsf-nieuwS is. Niettemin waag ik de onderstelling,
dat u 't wel interesant zult vinden.
En nu, ter zake!
Bén my'ner familieleden, in 't bezit van eenig clivia's,
vertelde my daaromtrent het volgende:
Eind Augustus, 1.1. waren genoemde planten bloeiende;
één was er zelfs reeds uitgebloeid en een ander stond
gereed zyn bloemen te ontplooien. Door een ongelukkig
toeval werd de stengel van deze laatste, die ongeveer
60 cM. hoog was, ter hoogte van ongeveer 20 cM. (vanaf
den bodem) geknakt, zoodat hy omviel, terwyi door de
daarby ontstane opening 't plantensap langs den stengel
vloeide.
Wat daaraan to doen? Goede raad was duur! Myn oom
kwam echter op 't denkbeeld, den stengel eenzelfde behandeling te doen ondergaan als een gebroken arm of
been. Hy nam daartoe eenige lucifershoutjes en drukte die
van alle zy'den tegen den omhooggehouden stengel, terplaatse van de breuk, terwyl een ander er een gewone
sajetdraad omwond. In dit primitieve verband bleef de
stengel in opgerichte houding staan. Hoewel er nauwkeurig
op gelet werd, was er in den groei der zich verder ontwikkelende knoppen geen vertraging te bespeuren.
Na een dag of vyf besloot men 't verband eens weg te
nemen, en ziet, de breuk was volkomen genezen; een
ringvormige verdikking alleen toonde de plaats aan, waar
zich eenmaal de kwetsuur bevond. Een paar dagen daarna
bloeiden de bloemen met evenveel schoonheid, als ware
er niets voorgevallen, blykbaar in geenen deele achterstaande by haar zusteren, die niet met zulk een tegenspoed
i a d d e n te kampen.
Rotterdam.
P. v. n. WEL.
Ooieraars.
In „Het Vogeljaar" las ik iets omtrent zoogenaamde
politiedienst by ooievaars. Dit voorjaar (1905) werd achter
onzen tuin te Lith een ooievaarsnest betrokken door een
paartje en keurig in orde gebracht; doch veel pleizier
mochten ze er niet van boleven, daar op een goeden dag
het heele huishoudentje gewoonweg vernield werd door
6 collega's; geen stuk bleef er van terecht. Het was een
buitengewoon interessant gezicht telkens de stormloop te
zien en dubbel speet het me, dat ik geen foto-toestel had.
Dezelfde coraedle is in den afgeloopen zomer 3 a 4 maal
herhaald, totdat ze het geraden achtten maar niet meer
te bouwen.
Den Bosch.

W. FBIJLINCK I R .

Keldzamo vogels.
Misschien acht u 't van belang in D. L. N. mede te
deelen dat ik in het bezit ben van:
a. De gekuifde Aalscholver, Phalacracorax graculus J",
20 Dec. '05 in de Lutte by Denekamp gevangen.
b. Het vale Stormvogeltje, Procellaria leucorrhoea;
27 Nov. '05 te Makkum op 't strand bemachtigd.
c. Een Klapekster, Lanius excubitor; gevangen by Denekamp, 15 Nov. '05.
d. Een Slechtvalk, Falco peregrinus; by Lichtevoorde
geschoten, bezig een kraai te verscheuren. 4 Dec. '05. Thans
te pronk staande in Oldenzaal, daarna in eigendom overgaande aan het hoofd der school te Vragender by Lichtenvoorde, den heer H. G. Sioverding.
Denekamp.

J. B. BEHNINK.

Stopverf voor aquaria.
J. B. te Schiedam. Het gemakkeiykste is beste stopverf
te koopen en die met wat menie en zoo noodig voor de
vochtigheid met lijnolie ongekookt^ te vermengen Ook
wordt glycerine hiertoe aangeraden. Daarvan heb ik evenwel
geen ondervinding. Een beter recept, naar Zerneke, i s :
Menie vermengd met een goode soort lynolie-vernis; deze
pap wordt dik gemaakt met loodwit en een scheutje
kopallak. De plaatsen waar gekit moet worden, bestrijkt
men eerst met dunne menie. Voor 't inbrengen van water
de stopverf met een wit lak (porseleinlak b. v.) bestrijken
staat mooi en voorkomt elk gevaar voor de visschen. H.

Ue kleur der Xaflitog-aal-eierou.
In antwoord op de vraag van den heer P. Hens over de
kleur der eieren van den Nachtegaal (Datdias luscinia L.j,
„Levende Natuur", deel X, afl. IX, pag. 188:
Onder de eieren van den Nachtegaal yDaulias luscinia L.)
komen in hoofdzaak de volgende klourschakeeringen voor:
Ie. oiyfbruin; 2e. olyfgroen; 3e. grysgroen; by deze komen
er voor, die sterk gelgken op de eieren van het witgestord
Blauwborstje (Gyanecula suecica leucocyanea Brehm); 4e dof
geelbruin.
Wagéningen.

A. A. VAN PELT LECHNER.

Aangeboden.
Vogelatlas, door Dr. H. J. Calkoen, met 32 gekleurde
platen, gekost hebbende ƒ 2.60, nu voor / 1.30.
Helder, Sluisdijkstr. 94.
JOH. SIESLING.
Voor den meest biedende:
Groene Specht J 1 en ? ; Klapekster L. excubitor; Ekster,
P. Pica; Sperwer, A. nisus; Vale Stormvogeltje,Procellaria
leucorrhoea;Gekuifde Aalscholver, Phalacracorax graculus cT;
Rietgans, Anser fabalis; Korhoen tf.
Denekamp,

J. B. BEUNIXK.

E. Heimans en Jac. P. Thysse's „In Sloot en Plas, „Van
Vogels, Vlinders en Bloemen", „Hei en Dennen", „In het
Bosch". Nog in zeer goeden staat. Te zamen voor / 2.50.
Roermond, Kapel 173.
fP. HENS.
Ingekomen voor Bolus te Nnnspeet.
Van den heer J. H. de Wit, boekhandelaar, Amsterdam:
Aanbieding van Atlas van Ned. Planten door RitzemaBos,
23 Litho's van T. Nieuwenhuis Em. C. Knappert, Kykjes
iu de plantenwereld. Witte, Eene keur van vaste planten;
van Mevr. J. V. v. H., Nüniegen, per postwissel/'5;id. van
Mevr. A. B., te Rotterdam. f\; id. van Mej. M. H., te
Amersfoort, r l ; id. van N. N,, te Zuid-Scharwoude, ƒ 2.50;
Mej. v. d. W., te Nunspeet, /'2.50; H. C , te Menton, bankb i l j e t / 1 0 ; Mej. S., te Utrecht, postbewys /•2.50; postwissel
v. D., te Doesburg, / ' S ; postwissel G. K., te Haarlem, ƒ 10;
Aanbieding A. A. V. v. 0., te Ryswyk (Z.-H.), Floralia's
en catalogi; H. S., te Oosterbeek: boek naar keuze te
bestellen; Mevr. Wed. B., te Amsterdam: boeken op keur;Dr. J. Th. O., te Amsterdam, bijdrage /"SO; J. R, v. G , te
Driebergen: Loupe en aanbod boeken te zenden; H, J. H. G.,
te Velp: aanbod microscoop in leen af te geven; W. A.R.,
te Rotterdam, postwissel ƒ 10; Mej. N. de W , te Hilversum.
Witte, De Plant; Hugo de Vries, Oorsprong en Bevruchting;
postAissels van A. J. B., te Rotterdam, /'2.50; M. J. B.,
Enschede ƒ 5; N. N., Koog a/d Zaan, fï>; van Mile M, B.,
te Zelhem: Le Roy, Plantentabellen; Dr. H. Bos, Beknopt
Leerboek der Plantkunde; Dr. H. Potonié, Elemente der
Botanik; Carl Hofhnann, Botanischer Bilderatlas. benevens
een microscoop; aanbod van A. G. F., te Delft, om Riemsdyk,
Kruidkunde te zenden; id. van J. H , te Amsterdam:
Heukels Flora of Suringar, id. van F. K v. I., Den Haag:
microscoop in bruikleen te geven; id. S. G. L., te Leiden, bereid
tot hulp; brief A. B., te Den Haag; van Mej. A. O., te Middelburg: Garcke, Flora von Deutschland; van Dr. C. E., te
Rotterdam: Buekers' Zakflora; van H. J. H. G., te Velp,
Postwissel ƒ 2; id, van H. J. H.. te Oosterbeek, ƒ 10; M.
M. V., te Leiden ƒ0.80; Mej. v. H., te Arnhem / 5; postwissel R. de V., te Haarlom,/3; Prof. Oudemans, te Arnhem,
een collectie boeken o.a. over zwammen.
Mede namens mijn ouden vriend Beins veel hartelijken
dank voor zooveel vriendelijke belangstellingen milde hulp.
De ingekomen gelden zyn geplaatst op de spaarbank te
Nunspeet om later in overleg met den heer Heimans en
Beins zelf op de beste wijze besteed te worden.
Nunspeet.

N. F. PERK.

Ook mijn innigen dank aan allen die biyken gaven te
kunnen medegevoelen met den ouden man.
Nu is ' t al weer genoeg, dunkt my. Heeriyk als je iemand
zoo met een paar geschreven woorden uit het ongeluk
kunt helpen.
De wereld is nog zoo kwaad niet.
E. H.'s.

