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verraden de groote platen, dat Thompson (die ook zelf de 
platen van zijn werken teekent) een groot artiest is. In zijn 
pas verschenen standaardwerk «Life Histories of Northern 
animals» dat ik als een diepe bron') van natuurkennis zéér 
hoog schat staan de platen ook op een zeer hoog niveau. 

Om de mooie stijl goed weer te geven van vele Ameri
kaansche schrijvers, zal ik een paar citaten neerschrijven 
die een beeld geven van de richting waarin gewerkt wordt. 

«One who lives for a few weeks in the wilderness, with 
eyes and ears open, soon finds that, instead of the lawless
ness and blind chance which seem to 'hold sway there, he 
lives in the midst of law and order.» 

«Indeed, I find that any animal or bird becomes interesting 
the moment you lay aside your gun and your prejudices. It 
is simply impossible for the man who chases through the 
woods with dogs ond rifles, intent on killing his game, ever 
to understand an animal.» Long. 

«Die Tiere in diesem Buch haben alle wirklich gelebt. 
Ihr Leben tlosz dahin, wie ich es geschildert babe, und sie 
bewiesen Persönlichkeit und Heldengrösze weit nachdriik-
licher, als es meine schwache Feder wiederzugeben im 
stande war. Ich glaube, dasz die Nalurwissenschaft durch 
die allgemeine Behandlung, wie sie gewöhnlich üblich, viel 
verloren hat». (Uit de Duitsche vertaling van Thompson's 
boek «Bingo»). 

«My theme is the living animal» zegt de laatste in zijn 
«Life Histories». 

Löns zegt in een kritiek over Thompson: 
»Der Verfasser ist ein Sonntagskind, Maler Dichter, Jiiger, 

Landwirt in einer Person, und von einer unendlichen Liebe 
und Freunschaft für die Tierwelt beseelt». Verbluffende 
Naturtreue» zegt Dr. Schmid. 

*) De prijs is niet fiü maar ƒ45. 

Deutscher Lehrerverein fiir Naturkunde. 
Ter verduidelijking en aanvulling van mijn vorig bericht. 

het volgende: 
I." De contributie bedraagt in dit jaar ƒ1.90. Daarvoor 

ontvangt men: 
a. het lijdschrift »Aus der Heimat», in 6 afleveringen. 
h. een boekdeel. In 1910 wordt niet een deel van «Reiner's 

Kaferbuch» gegeven, maar een »Pelrefaktenkunde« van 
Fraas, met 72 steendrukplaten. In de volgende drie jaren 
verschijnt telkens weer een deel van het Keverboek. 

c. Het recht, vroeger verschenen boeken tegen bepaalde 
lage prijzen na te bestellen, o.a. de beide verschenen deelen 
van het Keverboek voor ƒ3.— de twee 

II. Buiten het lidmaatschap om worden door mij geen 
boeken afgeleverd. Wie dus boeken wenscht te ontvangen, 
beginne met zich op te geven als lid. Voor wie dit laatste 
niet wenscht zijn de boeken in den boekhandel verkrijgbaar 
tegen sterk verhoogden prijs. 

III. Geen aflevering geschiedt dan na ontvangst van het 
bedrag. 

IV. Namens het Hoofdbestuur van den «Verein» verzoek 
ik alle vroegere leden, die nog deeltjes van «Sturm's Flora» 
oT afleveringen van «Aus der Heimat» missen, welke niet r.iju 
weggeraakt en waarop zij krachtens hun lidmaatschap 
recht hadden, mij daarvan kennis te geven. Het Hoofdbestuur 
zal hun in dezen zooveel doenlijk tegemoetkomen, 

V.. Nieuwe leden, welke de beide Keverboeken besteld en 
ontvangen hebben, en de jaargangen 1908 en -1909 van 
«Aus der Heimat» daarbij wenschen to ontvangen, kunnen 
deze bekomen tegen bijbetaling van 80 cents voor de twee 
jaargangen samen. Voorloopig gelieven zij alléén per brief
kaart te bestellen; later krijgen zij bericht, wanneer hunne 
bestelling aangekomen is. 

VI. De lidmaatschapskaarten (tevens kwitantie) ontvangen 
alle leden met de eerstdaags verschijnende eerste aflevering 
van «Ails der Heimat». 

VII. Ook aan andere belangstellende vereenigingen dan de 
afdeelingen der N. N. II. V. zal ik gaarne een compleet stel 
van de «Schriften» ter inzage zenden. 

VIII. Hier volgt een lijstje van de belangrijkste der vroeger 
uitgegeven «Schriften»: 

1. Obermeyer, Pilzbüchlein I on II (elk 24 gekl. pi.) A 85 c. 
2. Schutte, Insektenbüchlein (m. 40 gekl. pi.) ƒ1.40. 
3. Geyer, Land-und Süsswassermollusken (m. 18 pi.) ƒ 2,10. 
4. Sturm, Flora von Deutschland, 14 dln. (elk m. 64 gekl. 

pi.) A 85 c , dl XV (Register) a 55 c. ; het geheele 
stel ƒ11.75. 

5. Exkursions-Flora 05 c. 

6. Meierhofer, Biologie der Blütenpflanzen,/'-1.05 
7. Reitter, KSfer Deulschlands, dl. I ƒ1.40, dl. II ƒ1.60 

(beide met 40 gekl. platen, tezamen ± 1200 afb. van 
kevers). 

8. Fraas, Petrefaktenkunde, (zie boven, bij Ih) ƒ1.60. 
9. Pheersdorfer, Terminologie, 65 c. 

10. Lehmann, Unsere Vogel (m. 200 afb. op 12 gekl. pi.) 

11. Riedel, Gallwespen, 90 c. 
(N0. 10 en 11 worden herdrukt en verschijnen in 1910). 
Alles franco thuis. Ter tegemoetkoming in administratie-

en verzendingskosten en ter voorkoming van een eventueel 
tekort is voorloopig de Mark iets hooger berekend dan 60 cents. 

De «Kassier des Landesveroins Holland» 
Amsterdam. J. KOOHNNEEF. 

Ie. Const. Huigensstr. 67. 

Springende Meidoornknoppen. 
Niets trekt zoo spoedig onze aandacht als beweging in 

een voorwerp dat we gewoon zijn als leven- of beweging
loos te beschouwen. Zoo waren de springende boontjes 
van Perry een attractie destijds en al werden ze weinig 
gekocht, de prijs 30 cent was nogal kras, kijkers waren er 
genoeg voor 't raam waar 't bord met boontjes stond. 

De oorzaak is een rupsje, dat door zich plotseling to krom
men en den wand van 't boontje den schok medetedeelen, 
dit laatste doet opspringen. Zooals bekend is, doen sommige 
cocons van sluipwespen etc. dit ook en zelfde bloemknoppen 
van de Meidoorn huisvesten een danslustige bewoner. 

Verleden jaar ontving de Redactie van D. X. IV. een doosje 
met Meidoornknoppen die volgens den afzender aan een hevige 
dansbeweging ten prooi moeten geweest zijn. Helaas wilden 
de bloemknoppen geen beweging meer toonen, ze waren 
Verdroogd en de «motor» een klein larfje dat erin zat, evenzoo. 

Meidoorobloesemkcvei' met l y v e . 

Ondertusschen hield ik dit jaar de Meidoorns in 't oog 
en jawel, de mooie bloemtuilen van de groote Meidoornruikers 
op Craailo werden, niet in geringe mate, ontsierd door de 
vele bruine knoppen, die niet opengingen en bijna allen 
een geelwit larfje bevatten. 

Direct na het plukken« sprongen» de knopjes zeer duidelijk, 
maar spoedig hield dat op, en 's namiddags, een 4 tal uren 
na het plukken, deden ze 't al niet meer. Toch was 't larfje 
dat in elk knopje zat nog levend. Ik deed de knopjes in een 
goedsluitend doosje, zoodat de verdamping tot een minimum 
beperkt werd en had verder geen tijd meer er naar te kijken 
daar ik op reis moest. 

Einde Juli weer eens in 't doosje kijkend, bevond ik, dat 
dit wemelde van kleine, maar zeer fraaie snuittorretjes. Ze 
waren roodbruin gekleurd met een schuinen witten band en 
een lang en spits snuitje. Zegeleken veel op onzen appelbloesem-
kever en determinatie bracht me ook werkelijk bij dit geslacht; 
mijn nieuw kweekje bleek te zijn: Anthpnomus pedicularius 
Lim. (Ulmi de Geer.) 

«Sur les fleurs des Aubêpines, la larve vivant dans les 
boutons», zegt Lameere; dat klopt dus prachtig 

Zooals bekend is, kan een neefje van de Meidoornbloesem-
kevers (zoo zullen we 't diertje maar doopen) nl. de 
Anthonomus pomorum Lim., zeer schadelijk worden voor 
appels en soms aan peren. Ze vernielen de bloesem op de 
zelfde wijze. Het wijfje boort met haar snuit een gaatje in 
de jonge knop, schuift haar eitje erin en de daaruit komende 
larve vernielt de knop zoo, dat deze zelden meer open gaat. 

Ook de larfjes van de Meidoornbloesemkevers doen dit en 
eten bovendien nog gaten in de kroonbladeren. 

Als middel tegen A. pomorum wordt opgegeven, lijmbanden 
om de stammen, iets dat weinig geven zal, daar de kevertjes 
kunnen vliegen. 

Ter bestrijding van A. pedicularius L. kan dienen het 
afplukken en vernietigen der aangetaste knoppen. Tegen 
pomorum gaat dit moeilijk. 
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In ons land komen nog verscheidene andere soorten voor, 
die echter niet schadelijk schijnen optetreden. 

In Amerika zijn twee soorten schadelijk, op appel en 
aardbei. Die van de aardbei heeft nog de onhebbelijkheid 
de bloemstelen half doorteknagen, zoo dat de knop niet 
verder groeien kan en steeds gesloten blijft. LEEFMANS. 

Branchipus. 
Uit Rosmalen, Grave en Hintham ontving ik bericht van 

Branchipus. Later meer hierover. E. lis. 

De Waaiboomen. 
Bijgaande foto vertoont een van de allermooiste liggende 

dennen uit onze door den zeewind bewerkte streek. De 
invloed van de westenwind laat zich zeer plaatselijk ge
voelen, want vijfentwintig meter van de afgebeelde den 
verwijderd staan er twee, die tamelijk symmetrische kronen 
hebben en flink rechtop staan. Langs de Oost-West gerichte 
geulen snoeit de wind het hevigst. Het komt eenvoudig 
hierop neer, dat de naar het Westen gekeerde knoppen 

verdrogen, nog voor ze uitkomen, of dat de uitgekomen 
loot verdort. Ook sneuvelt meestal de toploot en daardoor 
groeit de boom dan van den wind af, den indruk gevend, 
alsof hij eerst recht op had gestaan en toen door een hevigen 
storm was «uitgehlazen.» Reeds in him aanleg worden de 
knoppen door den wind bemoeielijkt, als men een knoppen-
krans onderzoekt, dan blijken de westelijke 10—30 pCl. 
lichter te zijn dati de oostelijke. 

Soms is aan den voel van den stam vlak bij den grond 
een westelijke tak tot ontwikkeling geraakt en die kan zich 
soms achter een zandricheltje nog opwerken tot een aardig 
kreupelboschje. Het opschieten vaii een paar duindoorn-
struiken kan ook door 't vormen van een windscherm weer 
verandering brengen in don groei van een den. Al deze 
vervormingen zijn prachtig waar te nemen langs den hoogen 
Duin en Daalschen weg bij Bloemendaal. Daar is ook te 
zien, hoe de Oostenrijksche dennen, Corsicaansche dennen, 
en Zeedennen veel minder van den verdrogenden invloed 
van den zeewind hebben te lijden. T. 

„Kwett'ien." 
Naar aanleiding van mijn artikel in het Februarinummer 

der Lev. Nat., bericht ik nog even, dat men ook aan de 
Zuiderzee kust (bij Kampen o. a. getracht heeft duikvogels met 
nelten te vangen. Het plan mislukte echter, doordat de netten 
bij ebbe boven water kwamen. Eenige mij bekendeBrabantsche 
vangers hadden de zaak op louw gezel. 

Wayeningen, Febr. '10. W. 

De Meerkol ais acteur. 
Naar aanleiding van het korte bericht van De Meyere in de 

Jan. afl. over 't imiteeren van de meerkol: Meerkol imitator. 
«Zondag wandelde ik door 't veld. Een zwerm kraaien 

vloog op met het noodige lawaai. Een oogenblik later hoor 
ik uil een elzenheg nog kraaiengekras. Ik keek naar den 
achterblijver van den troep on jawel, daar zat een gaai me 
te beloeren. Hij vloog natuurlijk dadelijk op en ik wist nu, 
dat sinjeur voor kraai kon spelen. Een honderd passen verder 
vloog een ekster onder luid geschater uit 't eikenhout. 

Mis hoor, 't was dezelfde vogel van daareven, die nu 
meesterlijk de stem van den wipstaart nabootste en ook 
de deftige allures had aangenomen.» 

Wen. M. .1. v. SAMBEEK. 

Branchipus. 
Met dezen heb ik de eer u te berichten, dal ik Branchipus 

aan nw adres heb afgezonden. Apus heb ik niet kunneh vinden. 
Branchipus komt hier evenwel in ontelbaar aantal voor. 

Gram. J: DEN DOOP 

Gevraagd. 
Wie helpt ondergeteekende tegen vergoeding van port aan 

plaatjes voor het Winteralbuin van Verkade1? 
Leiden. Zoeterwoudsche Singel. G. MUI.DER. 

Errata. 
In «Zo'n Schaapskop«. Regel 7: wringt voor wring. Regel 15: 

hek voor hen. Regel 16: zoo voor zo. Regel 24: wos voor was. 

Tnvlueil vun den zeewind op den groei van grove dennen Hleeinendaal. 


