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

eenigingen en ook een nieuw veld van studie, 't Zal dunkt 
me interessant zijn te weten, hoe die gistcellen door de 
vruchtwand heen binnenkruipen, waar bijv. rottingsbacteriën 
worden tegengehouden en ook hoe ze er bij 't opdrogen 
der bes weer uitvliegen. 

Daar er echter ook nog wel twijfelaars aan de alcohol
theorie kunnen zijn, waag ik het nog een andere theorie 
op te werpen omtrent de lijsters. 

Zou het ook mogelijk kunnen zijn, dat die dieren erge 
pijn in hun buikjes hadden, gepaard met kramp. De heer 
B. zegt tenminste zelf, dat de bessen een scherp zure smaak 
hadden. Daar zou een mensch het ook van weg krijgen. 
Van de moerbeziën wordt niet gezegd of ze rijp waren. 

Leeuwarden. R. STAAL, 

Vogels laten hun nest niet zoo licht in den steek. 
Dat vogels zich niet gemakkelijk laten verjagen van een 

broedplaats, die ze zich gekozen hebben, daarvan leverde 
dezer dagen een roodstaartjesfamilie een merkwaardig bewijs. 

Een zwarte-roodstaartpaartje was aan 't bouwen gegaan 
onder een afdak op een speelplaats van de Tuchtschool. 
Het nest was zoo goed als gereed, toen ik het opmerkte. 

Het lag op een plaats, die voor de beestjes zeer onge
schikt zou blijken; nl . op twee korfbalpalen, welke, als ze 
niet gebruikt worden, onder dit afdak opgeborgen zijn. Als 
dus de palen op één der volgende dagen voor het korfbal-
spel gebruikt zouden moeten worden, zou het nest er af 
vallen. 

Dit vond ik jammer. Ik besloot daarom te probeeren, of 
er niet een mouw aan te passen was, dat het nest behouden 
bleef en de palen te gebruiken zouden zijn. als er gekorf
bald moest worden. 

En het is me gelukt. Ik lichtte het nest van de palen en 
liet deze onder een ander afdak opbergen. Vervolgens school' 
ik een balkje op de plaats, waar de palen gelegen hadden 
en plaatste daarop het nest. Nu was ik benieuwd, of het 
vogelpaartje met dit versjouwde nestje genoegen zou nemen. 

Kn, waarlijk; ze maakten het verder af, schikten eenige 
bouwstoffen recht en op 't oogenblik zit het wijfje te broeden 
op 5 mooie eit,es, ondanks het rumoer der spelende knapen. 

Nijmegen, April '09. N. II. 

Eindelijk! 

. In De Lenende Natuur van 4 April jl. slaakt de heer 
Heimans terecht de verzuchting, dat nog altijd een goede 
naturaliënhandel in ons land ontbreekt. 

Volkomen met den heer H. instemmende, werd ik dus 
aangenaam verrast toen ik, verleden week door de Prinse
straat komende, een nog onbewoond winkelhuis zag, waarop 
echter reeds met groote letters de bekende naam van 
A. B. Sciarona prijkte. Daar moest ik het mijne van hebben. 
Vlug de Korte Molenstraat ingestapt en spoedig bevond ik 
mij in het kleine winkeltje van Sciaroni. 

«Zoo, gaat u de zaak uitbreiden ?« 
«Och ja, mijnheer, wat zal ik er u van zeggen, het was 

al lang mijn plan geweest en hel moet er nu maar door. 
Ik woon hier veel te afgezonderd. Nu wordt het beter; 
zoo'n groote étalage in een der hoofdstraten moet de aan
dacht trekken.* 

Ik was het volkomen met hom eens, en op mijne vraag 
of hij nu ook weer verschillende en zeldzame dieren ging 
aanschaffen, zei hij, dit zeker van plan te zijn, hiertoe in 
staat gesteld door een betere inrichting (verwarmde terraria). 
Ook wordt een bassin voor het kweeken van aquarium-
planten aangelegd. Wanneer alles dus loopt zooals de heer 
Sciaroni het zich voorstelt, dan kunnen de terrariumhouders 
zich dezen zomer verheugen in het bezit van vuur- en 
vroedmeesterpadden, gecko's en cameleons, een en ander 
natuurlijk boven het gewone programma, waarop o. a. alle 
Nederlandsehe reptiliën en amphibieën voorkomen, behalve 
adders, die heb Ik nooit bij hem gezien. 

De lezers van D. L. A. en in het algemeen alle natuur
liefhebbers zullen met mij instemmen, wanneer ik bij dezen 
de wensch uit, dat de nieuwe inrichting van Sciaroni in 
een lang gevoelde behoefte zal voorzien en dat zij steeds 
in bloei moge toenemen. 

's-Gravenfiage. .1. A. KOKKE. 

Bruine Kikkers. 
Ondergeteekende vraagt aanbiedingen voor de levering 

van Rana temporaria in partijen van 25 stuks en van minstens 
90 gram gewicht. Prof. Dr. E. C. v. LEERSUM. 

Pharmacologisch Laboratorium Acad. Ziekenhuis, Leiden. 

Terrariums. 

Wegens plaatsgebrek te koop twee Teakhouten terrariums, 
waarbij een ter afmeting van 2.40 M. hoog, 1 M. breed, 
0.75 M. diep, met rots ter hoogte van 1.60, waterval, vijver 
en sloot, zeer geschikt voor een serre, tegen den prijs 
van ƒ 50.—. 

Het andere is 0.70 M. hoog, 0.70 M. lang en 0.35 M. breed 
mef bijbehoorende rots en tafel, kan in iedere salon geplaatst 
worden en is te koop voor den prijs van ƒ 15.— 

Fotographiën worden op aanvraag toegezonden, terwijl 
een en ander te bezichtigen is, dagelijks voor 12 uur, aan 
het adres Roelof Hartstraat 62, Amsterdam. 

Vruchten van Sneeuwklokjes. 

Verleden jaar had ik door goede bemesting en bladbe
dekking sneeuwklokjes tot groote ontwikkeling gebracht. 
Aan iedere pol ontwikkelden zich volop vruchtjes, die ik 
kon gadeslaan tot ze geelden. Toen ik midden in den'zomer 
pp die plek terugkwam, waren ze alle verdwenen. Zouden 
ze den weg van lijster- en andere bessensoorten gegaan zijn'.' 

Lisse. W. E. DE MOL. 

Vermoedelijk waren het looze vruchten, die afgevallen en 
verrot z^n; vooral dat »gele« wijst er op, dat ze geen kiem 
rijpe zaden bevatten. De g o e d e vruchten van sneeuwklokjes 
worden rood, blan - t' donkerpaars. 11. 

nten-ruilen. 

Gaarne vernai . iw of er onder de abonné's van de Levende 
Aofuur enkelen zijn welke planten, insecten enz. met mij 
willen ruilen. 

Rotterdam, Agnietestraat 50. > W. SCHOUTEN. 

Verbetering. 

In mijn opstel all. 1: lEen fraaie ,, noemde ik de 
flrma Voelschera in iecki nburg. Dit opstel dateert reeds 
van 1907. 't Spijt t de ervaringen sedert dien tijd 
opgedaan, dat ik geen u. uitproef heb gehad, dan had ik er 
voor in de plaats gezet: O. Staudinger, Blasewitz bij Dresden. 

A. JOMAN. 

Te koop aangeboden. 

Dr. Bos. Beknopt leerboek der plantkunde van ƒ 2.25 voor ƒ!. 
Darwin. «Reis met Beaglea. Natuurwetenschappelijke 

onderzoekingen, voor 90 ct. 
Heukels. Ongeïllustr. «Flora van Nederlauda, 9e druk 1901, 

van /'i.OO voor / 1.25. 
Freiherr von Berlepsch. «Der gesammte Vogelschülzo, 

voor 50 ct., nieuw, ongeb. GARL DENKER. 
Langestraat, 89 HeMer. 

Wie weet het? 

In het boekje «Kamerplanten voor School en Huiso, door 
B. Boon, vind ik als middel tegen bladluizen aangegeven: 
«Welling's lnsecticide«; bij verscheiden apothekers en 
drogisten heb ik daarnaar tevergeefs gevraagd, doch zonder 
het gewenschle resultaat. 

v. Oldebarneveldlstr. 20, Amst. J. VAN ZIJP JZ. 
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