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Vogels in 't ijs doodgevroren. 

Hebben wij goed gezien (schrijft de „Ned. Jager" on die 
ziot bijzonder goed. H.), dan is 't treurig lot hierboven ge
noemd aan een koppol koeten in hot Naardermeor over
komen. Tijdens de laatste strenge vorst hield de hevige 
wind het wator in golvende beweging, toen't reeds benedon 
vriespunt was afgekoeld. Toon do wind bijna plotseling 
ging liggen, hield de oorzaak op, dio de ijsvorming tegon 
hield; hierdoor is 't vastvriezen der koeten te verklaren; 
ze hebben een langzamen en waarschijnlyk zeer pynlijken 
dood gehad. 

Slangewortel. 

Hierbij zend ik u oen pakje met enkele korrels zaad van 
Calla palustris, welke ik dezen nazomer gewonnen heb 
uit eene plant, die zich in ongeveer zes weken prachtig 
ontwikkelde uit een stek. genomen van een plant uit de 
buurt van Bussum. De bloem was mooi ontwikkeld, het 
witte schutblad gaaf, zuiver wit, en goed van vorm; de 
bestuiving vond plaats door eenige kleine zwarte vliegjes, 
welke anders nooit mijn tuin bezoeken. Vruchten gaaf en 
mooi rood. De kweek was erg eenvoudig. De stek (met 3 
bladen) werd geplaatst in een bakje waarin zand, turf-
molm en overjaarsche koemest (een èn ander onder water), 
en maakte in de dus verkregen modder in 4 a 5 dagen 
wortel, waarna ze snel opschoot met bovenvermeld resultaat. 
Het aquarium met een en ander stond buiten in de schaduw. 
Doel dezer zending is: mogelijke verspreiding onder lief
hebbers, teneinde te weten te komen of de zaden, zonder 
vogelmaag gepasseerd te zijn, kiembaar biyken. Zelf heb 
ik er enkele van behouden om hetzelfde te probeeren. 

Bussum, Singel 44. A. BRUINING. 

Natuuriyk zal ik 't ook beproeven en 't kennissen laten 
doen, die er lust in hebben; 't is een interessant geval, 
De zaadjes bevatten een groene kiem, merk ik, dus loos 
zyn ze al vast niet, ondanks den laten bloei en de zelf. 
bestuiving. 'k Hoop dat de proef lukt. heelemaal zonder 
de traditioneele slakken^voor de verspreidingen ontkieming 
zonder vogelmaag. E. Hs. 

Hebben de dieren verstand? 

Myne ouders zyn in het bezit van een fox-terrier. Ik ben 
gewoon dezen hond eiken avond wat te geven uit een 
zakje met stukjes hondenbrood en gedroogd paardenvleesch. 
Dit zakje bewaar ik in myn kamer. Verleden Zondag
middag ging ik uit en kwam des avonds thuis. Zoodra 
de hond my zag, kroop hy in een hoekje, bevend en huilend 
van angst. Ik kon dien angst niet verklaren, doch alras 
vond ik de oorzaak ervan. Toen ik nameiyk op mijn kamer 
kwam, vond ik den zak van zijn plaats gehaald, stuk 
gebeten, het brood over den grond verspreid, de stukjes 
vleesch verdwenen. Dat een hond weet, wanneer hü kwaad 
heeft gedaan en dat hy dientengevolge in angst verkeert, 
is iedereen bekend; doch wat my in dit geval opmerkelijk 
voorkomt, is, dat de hond voor de andere huisgenooten in 
het geheel geen vrees koesterde, alleen voor my wel. 

Den Haag. C. A. GERRITSEN Ju. 

Kraai en Waterkippetje. 

Een mijner kennissen deed in de Kerstweek deze waar
neming. Toen hy over een der polderwegen van Oosterland(Z.) 
(er lag een dikke laag sneeuw) kwam aangewandeld, zag 
hy een waterhoentje, dat zich snel in een bosje riet ver
school. Rondom het bosje vatten enkele kraaien post. 
Nieuwsgierig, hoe dat zou afloopen, bleef hy staan en zag 
de kraaien, zoodra het waterhoentje uit het riet te voor
schyn kwam. zich op dit diertje werpen en het mot de 
groote snavels hevige slagen toebrengen, vooral op den 
schedel. Hy ijlde er heen en vond het waterhoentje half 
dood. Hy draaide het den nek om en nam het mee. 
Ofschoon het geen bijzonderheid is. dat kraaien als roof
vogels kunnen optreden, is dit toch weer een nieuwe 
waarneming by de vele, reeds door anderen gedaan. 

Botterdam. J. VIJVERBERG. 

Bibliotheek van wijlen Professor Oudemans. 

Hiermede berichten wy, dat de uitgebreide en kostbare 
botanische boekery van wijlen Dr. C. A. J. A. Oudemans, 
oud-hoogleeraar aan de Amsterdamsche Universiteit, 
schrijver van de bekende „Flora van Nederland" en andere 
belangrijke botanische werken, binnenkort verkocht zal 
worden. De veiling is aan de firma Burgersdijk & Niermans. 
te Leiden, opgedragen. De catalogus is in bewerking en 
zal in den loop van Februari verschynen. B. & N. 

Gevraagd een gebruikt Microscoop 

met opgave van prijs, fabriek, en bijbehoorende deelen. Br. 
fr. Bedactie Levende Natuur. 

Aangeboden. 

Dr. Ernst Hoffmann, „Die Gross-Schmetterlingen Europa's" 
mot 2000 afbeeldingen, en „Die Raupen der Gross-Schmet-
terlinge Europa's" met 1900 afbeeldingen, beide in pracht-
band, tegen biliyken prijs. 

Haarlem. P. P. DEN BAARS. 
Ampzingstr. 89. 

Een houten aquarium met spiegelglas. Diep 43, breed 48, 
hoog 55 cM. In goeden staat verkeerende. 

Amsterdam, 24/1 '07. J. M. SCHOTTE. 
Egelantiersstr. 244. 

Correspondentie. 

F. W. B., te Hilversum. Uw vogel was een sperwer
mannetje, die zyn veel kleiner dan de wyfjes. H. 

S. P., te Leeuwarden. De groene of dorre rozetjes in de 
wilgen zyn gallen van de Wilgrozetten-mug (Cecidomiya 
salicis. H. 

O. v. d. V. Ik geloof ook dat u geiyk hebt. Ik kan nergens 
de roso-posthoorn als geïmporteerd dier geprijsd vinden; 
en in eon Duitsch tijdschrift, ik weet niot in welk, las ik 
onlangs van eon roode variëteit of mutatie var. Planorbis. 
De man die ze my verschafte, beweerde dat ze uit Zuid-
Araorika -waren ingevoerd; maar hy kan zich ook vergist 
hebben. H. 

W. de F. Wend u tot don uitgever, met de advertenties 
bemoeien wy ons niet. Uw gegronde aanmerking ia anders 
niet meer noodig; let maar op. 't Was eon vergissing, manr 
oen gecontracteerde. H. 

A. F. F. Mot genoegen zullen wy uw stukje plaatsen. 
Schrijf ons uw naam en adres. Wy moeten mot dergelijke 
dingen wol voorzichtig zyn. Ons Tijdschrift is van 't begin 
af een blad geweest voor do mededeeling van eigon waar
nemingen en opmerkingen. Al zijn dio niot nieuw, dat doet 
er heel weinig toe, onze lezers bezitten maar zelden do 
wetonschappeiyken periodieke- en standaardwerken. Wel 
behoeven wij niet angstvallig alles to mijden wat niet directe 
waarneming is, dat zou ook weer verkeerd zijn, maar ' t 
moet uitzondering blyven. Red. 

W. W. D. Wy vermeldden in de laatste jaren nooit meer 
in 't Tydschrift, of een gezonden stuk geplaatst zal worden, 
dus ook van 't uwe niet; ' t gebeurt ons wol oons dat er 
een beter opstel of een met vool mooier of geschikter illu
straties inkomt over 't zelfde onderwerp, waarover wo al 
een in potto hadden. Dan gaat No. 2 vóór No. 1, dit moot 
dan tot later wachten: dat kunt u ons niet kwaiyk nemen. 

Red. 
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