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Ingekomen boeken. 
Natuur en School. Dit tijdschrift blijft door zijn degelijke 

opstellen mot goede schematische teekeningen en ook door 
zijn korte, practische raadgevingen aan onderwijzers een 
aanwinst voor onze vaklitteratuur. De aflevering die den 
tweeden jaargang sluit geeft een best opstel van Boerman: 
Het geheim van de klok, en helslot vaneen drietal artikelen 
over schelvisch-, kabeljauw- en haringvangst door Rank, 
dal heel wal voor de meesten onzer nieuwe wetenswaardig
heden bevat. Chemicaliën in school, door v. d. II., IV, goeft 
weer goede opmerkingen en bijzonderheden van stoffen, die 
wij in school bij onze lessen en physica gebruiken. 

Verder raadgevingen bij het gebruik van de verschillende 
methodes voor natuurkennis en een collectie nieuwtjes uit 
de vaklitteratuur. 

Wij bevelen dit tijdschrift bij voortduring aan bij de 
collega's, die gaarne hun lessen in natuurkennis zoo goed 
mogelijk willen doen zijn. II. 

De Natuur richt zich als gewoonlijk meer tot het publiek 
dan tot de school en houdt ons vooral op de hoogte van 
de vorderingen der techniek en van de practische toepas
singen van de wetenschap voor het dagelijksch leven. In 
allevering 8 staat o.a. een goed populair opstel over: sllet 
tegenwoordige gasgloeilicht», over »het Chinocsch telraama, 
dat heel practisch blijkt te zijn; over ))Lijsters«, met een 
foto van Tepe. Van den redacteur: «het zien op grooten 
afstand», dat hot probleem behandelt van het overseineu 
van een foto of teekoning. Verder: «Stijfsel in de plant on 
zijn nijvorheidsnuttt. Een uitvoerig opstel over photomelrie; 
de proeven van Hess over de adaptatie van het oog bij 
duiven en kippen; een beschrijving van de tocht van Zeppelin 
op 1 Juli; een opstel over rendieren met interessante foto's, 
van mevrouw Sterck-Proos; benevens de sterrekundige medc-
deelingen met de bekende kaartjes. Eenvoudige proeven en 
de korte mededeelingen en correspondentie. H. 

De Flora van Nederland door Heukels. Van dit groot 
opgezette werk ontvingen wij de eerste aflevering. Het kan 
een goed eu voor zeer velen een nuttig en bruikbaar boek 
worden; de eerste aflevering belooft hol. Als er eenige ver
schenen zijn hopen wij er nog eens op terug te komen; wij 
weuschen inlusschen den schrijver veel succes toe bij den 
ontzaglijken arbeid die hij op zich heeft genomen; de ons 
allen bekende en vaak bewezen werkkracht en werklust 
van onzen Heukels bij het verwerken van bronnen en 
gegevens, is zoo goed als een waarborg, dat hij het er best 
af zal brengen. Van harte een beetje zegen bij het werk en 
gezondheid! De rest komt van zelf of is er al! H. 

Een late Koekoek? 
Wij krijgen een bericht uit Ginneken dat daar op 18 October 

do koekoek nog gehoord is. 't, Kan zijn, maar ik donk wel, 
dat 't weer de schalke spreeuw is, die zijn streken uithaalt. 
Ik heb lenminsle in den morgen van den derden October 
op Texel een paar spreeuwen voor Karekiel zien spelen; op 
10 October gaven ze zich in Bloemendaal uit voor Wiele-
walen en zoo zal daar op Ginneken het anachronisme wel 
terug te brengen zijn tot een nabootsingsverschijnsel. Na 
Juli wordt de Koekoek niet meer gehoord en na September 
niet meer gezien. TH. 

Hoe de Koekoek in slechte tijden toch zijn voedsel weet 
te vinden. 

In «Nalurwiss. Zeitschr. für Forst- und Landwirtscha 
(1908, afl. 11) schrijft de heer E. Leist uit Karlsruhe het 
volgende: 

Door het aanhoudend ongunstig weer in de tweede helft 
van Mei in dit jaar was het voor veel vogels heel moeilijk 
in voldoende male voedsel to vinden. Wat deden nu een 
paar koekoeken'? 

In hun revier grensde aan een uitgestrekt bosch een 
kleine akker, die naar gewoonte in het voorjaar bewerkt 
werd. Toen dit laatste nu plaats vond, kwamen herhaaldelijk 
een paar koekoeken zich op een heg, die den akker afscheidde, 
neerzetten; niets bijzonder schuw namen zij, op de bekende 
wijze neergedrukt, een afwachtende houding aan, totdat 
de arbeider, die den grond omspitte, zich verwijderd had, 
om onmiddellijk daarna naar insecten en wurmen te zoeken, 
juist zooals kraaien doen, die den ploeg volgen. 

Wageningen. A. A. VAN PET.T LECHNER. 

Recept voor Cantharellen. 
Eenigen lijd geleden beloofde ik u het recept van de 

eetbare Cantharellen. Om te beginnen zoek ik nooit oude 
exemplaren, aangezien hiefstuk van oen jonge koe ook 
malscher is dan van een oude. De exemplaren moeten dus 
niet al Ie veel ingeslulpt zijn. Men moet dan wel wat 
langer zoeken maar krijgt ook een beter resultaat. Vervol
gens zoek ik zo bij droog weder, daar men ze dan be lei-
kan schoonmaken. Zij worden nu zorgvuldig gereinigd, d. 
w. z. de plaatjes afgenomen, de steeltjes geschild en het 
vel van den hoed afgekrabd. Meestal kan dit er niet worden 
afgetrokken en moet er dus worden afgekrabd. Nu worden 
zij gewasschon on vervolgens met toemtg water opgezet om 
hoogstens 1/2 uur te koken. Laat men ze te lang koken dan 
worden zij taai en daardoor ook minder verteerbaar. Dikwijls 
is een 1li uur al lang genoeg. Nu worden zij gosloold in 
een sausje van 2 lepels bloem, een stukje boter, en bouillon 
of kalfsjus en het nat der Cantharellen. Op deze wijze 
toebereid, is het een smakelijk en geurig gerecht; echter 
niet geschikt als volksspijs. Tegenwoordig zie ik hier veel 
C. auranthiacus in de dennenbosschon. 

U zoudt mij veel genoegen doen, als u mij cons Boletus 
felleus zondt; ik kan deze soort maar niet vinden en wilde 
er gaarne een aquarel van maken, om het verschil aan te 
geven met edulis. (Dezen keer niet gevonden H.). 

Verder kan ik u nog mededeelen, dat ik hier, Amersfoort, 
maar een paar exemplaren gevonden heb van Amanita 
pustulata, zoo vuilrood gekleurd, als Michael ze geeft;de 
meeste exemplaren zijn grijsbruin getint en met de wratten. 
Ook te Muiderberg vond ik bruine. 

Verder vind ik dat het kenmerk van Bolelus badius (bij 
doorsnede van den hoed wordt het vleesch vlak onder het 
vel lichtrood) niet opgaat. Ik vind ze hier veel in dennen
bosschon maar hol vleesch wordt alleen onder blauw. Wel
licht is het in Duitschland anders. B. W- v. D. 

Overleg van eene kat. 
Een heer alhier had een kat met twee jongen, ongeveer 

9 weken oud. In de laatste dagen was het moederdier 
schuw en onaangenaam, had een dik lichaam, at, en dronk 
bijna niet en bekommerde zich in het geheel niet om hare 
jongen. Hel leek of ze iets schadelijks had gegeten of 
gedronken en bevreesd voor onaangename gevolgen, besloot 
de eigenaar het dier snel en pijnloos te doeden. Hij loste 
cyankali op en deed dit door hare melk, zorg dragende, 
dat de jongen er niet aan konden komen. Even likte de 
oude kat er aan, maar ze luste blijkbaar de melk niet. Een 
hevige diarrhée volgde bij hel dier en toen, plotseling, uitte 
ze een kreet, heel anders dan gewoonlijk. Hare jongen 
snelden onmiddellijk toe en nu loerden ze alle drie om weg 
te komen. Door een keukenraam, dat toevallig openstond 
en waar ze anders nooit doorgingen, wipten ze alle drie 
weg. Dien middag kwamen ze niet terug, ook niet op 
etenstijd. Tegen den avond kwam de oude kat even thuis, 
proefde van de melk van de jongen, vond dio blijkbaar 
goed en dronk ze op. Daarop verdween ze weer. Met veel 
moeite werden de drie dieren later op den avond terug
gevonden in een akker met beetwortelen, waar ze na een 
heelen marsch door een veld met aardappelen eene schuil
plaats hadden gevonden. De oude scheen beducht geweest 
te zijn, dat men het op het leven barer jongen had toegelegd 
en had ze daarom op een veilige plaats geborgen. Ze was 
geheel beter en natuurlijk bleef ze nu in hel leven gespaard 

Spijkenisse. H. VRIJMAN. 

Oplumschulvende eenden. 
(Geen c a n a r d . ) 

Het gebruik van bedwelmende middelen was tot dusver 
het uitsluitend privilegie van den mensch. Wij allen hebben 
wol eens gehoord van oplumschulvende Chineezon en andere 
half of heel barbaarsche volken; de beschaafde Germaansche 
en Latijnschc volksstammen gaven de voorkeur aan jenever, 
whisky, absinth, bier, wijn en andore alkoholische dranken, 
die een soortgelijke uitwerking hebben als opium, maar 
heeft men ooit gehoord van oplumschulvende eenden'? 

En toch is het een feit. 
In de nabijheid van eene eendenkooi in den Westpolder 

(gem. Ulrum) werd in dit jaar een perceel zoogenaamd 
blauwmaanzaad (Papaver somniferum) verbouwd door den 
eigenaar der kooi, den heer H. J. Louwer. Het is bekend 
dat de stengels en bladeren, alsmede de onrijpe vrucht-
kapsels dezer kulluurplant een melkachtig sap bevatten, 
waaruit opium kan worden gedistilleerd. Hierop kregen de 
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lokeenden der naburige eendenkooi trek, toen de planton 
begonnen te bloeien, en wol zoodanigen trek, dan men met 
recht kon zeggen: ze zijn er aan verslaafd. De uitwerking 
was nagenoeg dezelfde, als die van opium op menschen: ze 
werden loom en sufferig, de eetlust voor normaal voedsel 
verdween, ze vermagerden bij den dag, en als er geen paal 
en perk. aan gesteld was, zouden zij waarschijnlijk allen 
gestorven zijn. 

De eigenaar stelde er natuurlijk oppassers bij aan, eerst 
overdag, en toen bleek, dat dit niet voldoende was, ook bij 
nacht, waardoor het verlies zich bleef bepalen tot enkele 
dieren. 

Ik vond dit feit merkwaardig genoeg, om even te ver
melden. De meeste dieren hebben een inslinctmatigen afkeer 
van elk voedsel, dat, nadeelige gevolgen voor hun gezondheid 
heeft, hier schijnt, het instinkt ze in den steek te hebben 
gelaten. 

Groningen. M. 

Een makke Spreeuw. 
In het begin van Mei 1.1. werd aan den voet van oen muur 

van de wonig van Mej. M. G. gevonden een vermoedelijk 
uit hel nest gevallen jonge spreeuw, meer dood dan levend. 
Door zorgvuldige verpleging bleef hij in 't leven, kwam 
spoedig tot ontwikkeling, zoodat hij in de maand Juni de 
vrijheid kroeg. Dankbaarheid of misschien ook herinnering 
aan het voer (Sluis' lijstervoeder en stukjes kaas) deden 
hem al besluiten in de woning in de kooi terug te keeren, 
met de vrijheid dio te mogen verlaten, waarvan bij ook 
ruimschoots gebruik maakte. Na zich dan weer langer of 
korter in de vrije natuur verlustigd te hebben, eens zelfs 
gedurende 7 dagen en nachten, kwam hij terug. 

Onlangs op het tijdstip samenvallende met dat van het 
vertrek der spreeuwen, vertoonde hij zich weer aan de 
woning, werd goed gevoed en daarna in vrijheid gelalen, 
echter zonder het gevolg als vroeger. Hij wilde de woning 
niet verlaten, ging gewillig in de kooi en leeft daarin tevreden 
en gelukki ;, geniet 's ochtends in de kamer eenigen tijd 
van betrekkelijke vrijheid, gaat h\j ieder huisgenoot op het, 
hoofd, schouder en hand zitten, daarna vrijwillig in de 
kooi en kweelt dan het hoogste lied. 

In de dagen der bovenbeschreven absentie gebeurde het 
dat hij op de hand gevoed wordende, een zwerm spreeuwen 
in de lucht zag en zich daarbij aansloot, wij dachten om 
niet weer terug te keeren, dal echter zoo als voren blijkt, 
verkeerd gedacht was. 

Kan iemand bekend met de geheime van hot loven der 
vogels in do natuur mij dit merkwaardig geval verklaren, 
b.v. dat terngkeeren zonder zich weer te willen verwijderen 
op het tijdstip van het vertrek zijner stamgenooten. 

Dit toch geeft te denken. 
Dieren. J. G. v. D. S 

Gaaien. 
Verleden jaar huisde ïn het vrij hooge eikenhout achter 

ons huis een paar gaaien, die weldra met oen (misschien 
ook 2 kinderen) gezegend waren. Daar wij in uw werken 
gelezen hadden, dat ze een voorliefde voor eikels hadden, 
legden we er eenige neer, die dan ook vrij dikwijls verdwenen 
waren. Ook legden wij eiken dag een korst brood neer, te 
groot en te hard voor de musschen, en meestal kwam dan 
ook een der gaaien en nam den geheelen korst mee naar 
zijn nest. Toen mijn voorraad eikels begon te verminderen 
vond ik dit erg jammer en dacht het eens met apennooten 
te probeeren, daar in Artis alle eikeleteudo dieren, ook 
graag apennooten eten. Het gevolg was, dat de eikels ver
smaad werden en de apennooten met graagte verorberd. 
Ja hiervan werden er niet slechts 2, maar 10 il 12 gegeten. 
Dikwijls heb ik gezien, hoe de gaai er achter elkaar 3 in 
den bek nam, en daarmee wegvloog of in een onzer sparren 
ging zitten, waarna spoedig de schillen naar beneden regenden. 
Daarna haalde hij er weer 3 stuks, tol de voorraad op was. 
Soms kwamen er 3 gaaien tegelijk, ook soms hel kind 
alleen. Wij Irachlen het nest te ontdekken, echter zonder 
succes; wol zagen wij er een 5-tal bij elkaar zitten, die 
zachtjes zongen. Dit jaar is het hakhout helaas gedimd en 
huizen er dus geen vogels in. Maar de gaaien schijnen toch 
in do buurt te huizen en dit plekje niet te zijn vergelen; 
zij halen tenminste nog steeds de apennoten en de korsten 
brood weg. 

Baarn. S. v. G. 

Een witte Eekhoorn. 
Misschien interesseert 't de lezers dat deze zomer in Almen, 

waar wij met de vacantie waren, door een der boeren
jongens een witte eekhoorn gevangen is. De jongen, die 
hem ving, zag 't nest in een beukenboom. Toen hij er in 
klom, zag hij de moeder met een bruin jong wegspringen, 
dat zij in de bek hield, terwijl een ander bruin en 't witte 
jong er achter hipten; eindelijk heeft toen de jongen't jong, 
dat spierwit was met roode oogen, gevangen en aan een 
heer verkocht, die hem met beschuit en melk opvoedt, 
waarvan hij goed eet en drinkt, zoodal er wel hoop op is, 
dat hij in 't leven blijft. K. J. LOTSY. 

Een bijzonderheid van zonnezoeken bij een toorts. 

Tegen een heuvelhelling te Valkenburg heb ik een toorts 
gevonden, die genoodzaakt was langs den grond voort te 
groeien, en nu, inplaats van een eindstandige tros, Soksel-
standige trossen hemelwaarts deed stijgen, gelijk uit bij
staande teekeniug, die ik aan de vriendelijkheid eener 
tochtgenoote te danken heb, blijkt. 

Dr. H. PINKHOF. 

Oranje Havlkskruid. 
10 Juli werd door ond. in betrekkelijk groote hoeveelheid 

het zeer zeldzame Oranjerood Havikskruid, Hieracium auran-
tiacum L,, bloeiend gevonden. 

't Kwam voor op oen klein stukje proefveld — weide — 
in het merkwaardige Soesterveen, en had zicli in den om
trek reeds tamelijk verspreid. 

Utrecht A. G. TEN BESTEN. 

Meerval. 
Een jongen van de Leerschool bij de Bijks Kweekschool 

heeft in het Kanaal een meerval gevangen. Hot dier is 
plm. 25 cM. lang. 

Apeldoorn, 26 Sept 1958 .1. LIEKTINCK. 
Misschien een »gepoote« dwergmeerval. TH. 

Zijderupsen of poppen gevraagd. 
Wie der lezers wil en kan ond. in het bezit doen komen 

van eenige (plm. 10) zijderupsen (Bombyx mori), of van 
hunne poppon'? Natuurlijk tegen te bepalen vergoeding. 

UtreclU, Kromme Nieuwe Gracht 19. 
H, REVIUS, Dir. Inst.-Jansen. 

Erratum. 
Op pag. 128, 2de kolom, 3de regel van boven staal: 

»oeiel«, lees »oeiet«. T, E. B. 


