
44 DE LEVENDE NATUUR. 

BIOLOGISCHE TENTOONSTELLING, 
. Voor de Biologische Tentoonstelling, die de Uden Juni a.s. te 's-Gravenhage wordt geopend 

en die een groot succes belooft te worden is door don heer Tj. van Hoyteraa een prachtige 
aankondigingsplaat gemaakt, rijk van versiering en mooi harmonisch van kleuren. Het kopstuk 
geeft een tafereel te zien van rijke zomer weelde: een reusachtig bloeischerm van Angelica 
in 'I midden, en daarom heen nog velerlei gebloemte, omdarteld door insecten van allerlei 
vorm en kleur. Tusschen de letters zelve weer aardige muisjes en een groene kikker en een 
pad, de een onder de klaver de ander onder de dophei. De spinnen boven in den rand zullen 
stellig geluk aanbrengen. Maar waar heeft Hoytema zijn vogels gelaten? 

Het zomertafereel met de Angelica is, op zwaar Japansch papier gedrukt, in lijst en achter 
glas, afzonderlijk verkrijgbaar voor den prijs van tien gulden. Deze plaat, doet niet onder voor 
de beste bladen uit Hoytema's bekende kalender en mag gewaardeerd worden als een fijne 
en voorname herinnering aan de belangrijke tentoonstelling. JAC. P. TH. 

MEDEDEELINGEN DER NED. MYCOLOG. VEREENIGING. 
Gevonden '29 April Ie Tegeleii aan den rand van een beek 5 ex. Morchella rimosipes. 

Den len Mei te Oss, Coprinus alramenlarius, zoo vroeg lot nog toe nooit door mij gevonden. 
Oss. UGTENnKUCi. 

VLUG OPSCHIETENDE KLIMPLANT? 
Ik heb een latwerk in elkaar getimmerd, hetwelk ik wilde laten begroeien met klimop. 

Nu vrees ik echter, dat in één zomer de koepel lang niet heelemaal bedekt zal zijn. Kunt u 
mij ook den naam van een klimplant aan de hand doen, die zoo snel groei, dat ze dezen 
zomer nog voldoende Itedekking geeft? J. V. 

Heel vlug schiet op: Japansche hop, daartusschen zaaien: O. I. Kers, Lathyrus odorala, 
en Ipomaea (Convolvulus). Kunt ge een beworlelde struik wilde-wingerd koopen, dan zijl ge 
spoedig klaar. Hier op de bloemmarkt zijn ze nog al eens te krijgen. E. Hs. 

INGEKOMEN BOEKEN. 
Morieljes, door Joh. Buys. — De voorzitter van de Ned. Myc. Ver. geeft in 8 bladzijden 

een beschrijving van de in ons land gevonden of nog te vinden Morielljes. Acht figuren (naar 
lieroemde werken) van de 7 soorten verduidelijken den tekst. Liefhebbers van deze geurige 
en lekkere paddenstoelen vinden er ook nog een manier In aangegeven om morieljes aan Ie 
kweeken. Wie een eenvoudige methode vindt, om geregeld in hel groot morieljes te kweeken, 
heeft een goudmijntje ontdekt. De brochure wordl aan alle leden Mycologische Vereeniging 
toegezonden. Voor niel leden is ze bij den boekhandel ;1 V) et. verkrijgbaar, E. Hs. 

GEVRAAGD. 
Wie zou mij willen helpen aan de Lenle-Verkadeplaaljes P25 en 89? Deze zijn hij de 

linna Verkade niet meer Ie krijgen. 
Den lliuiij, Kerkhoflaan 8. C. BIENFAIT. 

CORRESPONDENTIE. 
ii. L. Zdhen. l'w vogeltje was ongetwijfeld een slaartmees. Dal is op een afstand een 

wol balletje grijs, wil en bruin mol een breipen er in. II. 
I). v. J). D. op Z. Voor waterplanten kunt U zich wenden lol den Heer N. J. Thillier 

(niet Thillieu zooals bij verg. in Afl. 1 stond) Amanuensis H.B.S., Tramsingel l, Breda. 11. 
I). e. I). It. en H'. 11'. It. Een werkje, dat u wel voldoen zal is : CHHIIIIIII'KC, (ielah-Perlja 

en üeliita, door A. Slingervoet Hamondl, '2e druk /' 0.80. Uitgave van hel Koloniaal Museum 
Ie Haarlem. IL 

JBH) t>. D., te A. Ik zal er met de lui over spreken. Voor het beschermen van planten 
wordt veel Ie weinig gedaan. In het publiek kan ik hier de zaak niet behandelen, dal zoude 
uilvoerihg om finantieele redenen onmogelijk kunnen maken. II. 

F, 0-, Amsterdam. Uw plantje is een vorm van de paarse doovenetels mogelijk zijn zooals 
onze flora aangeeft de verschillende vormen bastaarden tusschen de paarse en de stengel-
omvatlende doove-netel (in uw geval waarschijnlijk directum of tneisuwi); ofschoon dan de 
haarring moest ontbreken, wat bij uw ex. niet geheel en al hel geval was. H. 

C. i/. H.,te V. Uw vischje is het mannetje van hot stekelbaarsje, dat een nestje bewaakt 
of wenscht te bewaken. H. 


