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Gemummificeerde rat. 

uit vogelboeken. Met de verspreiding van deze juweeltjes 
doet de Brma een uitstekend werk op het gebied van 
volksopvoeding en vogelbescherming. 

Hetzelfde moet gezegd worden van een reclame, die dezer 
dagen door de firma Verkade in de wereld wordt gezonden. 
Het is een formeel boekdeel getiteld „Lente" en geïllu
streerd met mooie penteekeningen van Wenkobach en niet 
minder dan 144 gekleurde plaatjes, driekleurendrukken 
naar aquarellen van Wenckebach, Jan van Oort en J. Voer
man Jr. Ikzelf heb het genoogen gehad, den tekst te 
schryven en my daarby voortdurend verkneuterd by 't 
idee, dat nu voor een bagatel ieder kind mooie gekleurde 
prentjes kan krygen van onze vogels, bloemen en insecten. 
Het boek kost twee kwartjes en de plaatjes moet je ver
werven door 't eten van koek en beschuit. Zoo'n soort 
van Luilekkerland. 

Er zyn natuuriyk onder die 144 plaatjes wel enkele, die 
mooier hadden kunnen zyn, maar verreweg de meeste zyn 
prachtig en vele verrukkoiyk mooi. Hot plan bestaat om 
by' voldoende deelneming nog eenige deeltjes Zomer, 
Herfst en Winter te laten volgen. 

JAC. P. TH. 

Zeldzame planten bij Utrecht. 

Wy willon, gehoor gevend*, aan uw verzoek, om, als wo 
zoldzaamheden in do natuur ontdekken, u. dat te berichten. 
Zoo hebben we laatst een hier nog al zeldzame orchidee, 
nl. Tweeblad (Listora ovata), achter 't Wilhelminapark te 
Utrecht gevonden. Eenigen tyd daarna vonden we achter 
't Kloosterpark in De Bilt Donkere Ooievaarsbek (Geranium 
phaeum) en Bernagie (Borago officinalis) en ten slotte 
werden we 't meest verbiyd door 't vinden van de gewone 
Fijpbloem (Aristolochia clematitis) by Amersfoort. 

Utrecht. 
W. P. VAM AHEBIJDEN. 
G. J. VAN GKI.DEH. 

Vogelwaarnemingen. 

Den 16e December werd door mij aan 't strand waar
genomen do brilduiker (Clangula clangula), toen ik een 
steen in 't water wierp om hem in de vlucht te zien, 
dook hy onmiddeliyk onder en kwam eenige meters verder 
weer boven, dit deed ik herhaalde keeren, en altyd met 't 
zelfde resultaat. Een bewijs dunkt my, dat het dier door 
te duiken zich aan het oog van zyn vervolgers tracht te 
onttrekken. 

Den 19e Januari zag ik een Alk (Alca torda), die aan 
een stok hangende op een veld dienst deed als vogel
verschrikker, en eenige dagen geleden door een boer 
geschoten was (het was een jong exemplaar). 

Den Mantelmeeuw (Larus marcuus) heb ik verschillende 
keeren waargenomen, ook nog vry ver landwaarts, nl. by 
Hageveld, er zaten twee exemplaren onder oen groote 
troep Zilvermeeuwen. Deze laatsten zy'n vooral in den 
winter by massa's aan 't stand en leven voornamely'k van 
mosselsoorten die zy uit hun schelpen halen. 

Tegeiyk met troepen vinken komen ook hier nog al eens 
sysjes, deze zyn dan byna altyd in elzenboschjes te vinden, 
waar zy de zaden uit de elzenproppen halen. 

Met vastenavond waren in de omstreken van Katwyk, 
Rynsburg en Hageveld de weilanden letteriyk vol leeuwe-
rikken, die onder een krachtig gezang omhoog stegen. 
Kievitten had ik hier toen nog niet waargenomen. Den 
4e Maart zag ik oen klein troepje kievitten vliegen, die 
waarschynlijk verderop gegaan zyn. 

Katwijk. D. F. J. M. SI-IIOET/.. 

Weede. 
Ik zou gaarne weten of in ons land „Isatis tinctonia" 

of „Weede" nog gevonden wordt en zoo ja, waar; ik zou 
die plant, die vroeger veel voor het verkrijgen van een 
verfstof werd gekweekt, ook willen kweeken, eveneens 
om de verfstof en zou dus ook gebaat zyn met de mede-
deeling, waar, naar uwe meening, het zaad teverkrygenis. 

Wormerveer. JAN C. HUUSKE. 

Een verzoek. 
Voor myn dissertatie ben ik bezig met de gomziekto 

der Amygdalaceae. Zeer gaarne zag ik hiervan zooveel 
moge'.y k. Wie weet er gommende kersen, perziken, abrikozen 
of pruimen te staan? Liefst zag ik die zelf en kreeg ik er 
verder takken etc. van voor onderzoek. 

Delft. A. RANT, 
._ Oude Delft 154. 

Te koop aangeboden: 
oen volière, 1.50 M. by 1: a 0.80 met ruim 40 verschillende 
exotische vogels, o. a. 6 parkieten, 4 Jap. Nachtegalen, 
moouwtjes, zwarte kapnonnen, een wever, enz., waaronder 
broedende paartjes; kerngezond, met broedhokjes, blokken, 
en nesten on badhok; ook worden aan 't zelfde adres ter 
ovorname aangeboden 6 mannen kanaries, broed 1905. 
Alles tegen nader overeen te komen prys. Brieven franco 
letter V, aan 't adres van de redactie. 

C o r t ^ - c t i e 
de hoornen waren 

In do vorige afl., blz. 247, staat in regel 21 : 
hoog", d. m. z. „dik". 

Een Mummie. 

Een myner kennissen bracht my eenigen tyd 
geleden een „mummie". (?) Hy wilde — zoo vertelde 
hy — een vuurtje aanmaken, toen hy by 't door
broken van een lange losse turf, eene holte vond, 
waarin een verschrompeld dier zat. Van haar was 
niets te bespeuren, maar 't vel, hoewel vreeseiyk 
gerimpeld on saamgetrokken, was geheel onbe
schadigd en toonde overal schonkels en knekels, 
die door 't geraamte veroorzaakt werden. Zooals 
aan de tanden te zien is, is 't oen knaagdier 
— ik denk een rat — maar toch zou ik wel eens 
zeker willen weten wat voor een dier 't is, hoe 
het in de turf gekomen is en of het meer voor
komt. Over 't geheel is het zeer licht, reukeloos 
en bruingeel van kleur, terwyl het net bordpapier 
lykt als men er in prikt. 

Amsterdam. O. SCHAAF. 

Gemummificeerde rat. 


