
404 DE LEVENDE NATUUR. 

I N G E K O M E N B O E K E N . 
»Te Transactions of te Linnean society of London», «The Percy Sladen Trust Expedition 

lo the Indian Ocean in 1005«, «Pteropoda and Heteropoda» by Dr. J. .1. Tesch, Holder, Holland 
November 1910, (met 3 mooie steendrukplaten). Reprinted from Vol. XIV part I. 

P. .1. Bolleinan v.d. Veen: »De eenzijdige en gebrekkige Akademische opleiding in do 
biologie*. Overdruk uit hel. Weekblad voor Gymnasiaal en Midd. Onderwijs. 

Dr. II. C. Redeke: «Natuurlijke Historie onzer Zeevisschen». Een handleiding ten gebrnike 
bij het Visscherij-Onderwijs met een plaat en 23 duidelijke figuren in den tekst. Uitg. 
G. de Hoer .Ir. Ie Den Helder 1911. 

J. van Baren: «De Bodem van Noderland«, 2e druk. De steenkoolvormidgeu in ons land 
i'u in verband mol die even over de grenzen. Mooie foto's, geologische kaart, overzichten 
en profielen. II, 

Kegelzucht. — Deze week vond ik een dennelak, waaraan dicht opeeugedrougen 12 groole 
kegels zitten, terwijl uil het midden hiervan de nieuwe bladplniin uitsteekt, 't Is eenvoudig 
een praehlstnk. 

/.ithem. M. W. v. LEEUWEN. 
Dil geval is een ziekle-verschijnsel. Wij hebben hel er al moer in I). L N. over gehad, 

H. 

Ooievaar. — 28 Januari, is de eerste ooievaar van hel Zuiden naar de Rotlerdamsehe 
diergaarde teruggekeerd. In de omstreken van Rotterdam overwinteren oen viertal reigers. 

Rotterdam, _ _ _ _ _ .1, W, M. HUITEH. 

Aronia en Kamperfoelie. I. Aan den Heer Thijsae: De Aronia's worden weldegelijk 
op sommige kweekerijen bij Naarden Rnssiim gevonden. Ie. Aronia arbutifolia Spach, niet 
roode vrnehlen, 2e. Aronia nigra Koehno (molanocarpa Elliott) met zwarte en daarna nog 
de variëteit ÖraiKlifoliu. Waarom die gemaakte Ned. naam .IWn^ns-appollje'? Welke beteekenis 
hoert die naain'? 

II. Van de Kamperfoelie niet ingesneden bladoren. Dit verschijnsel is zeer gewoon bij L. 
Priclyinenmn. De kweekers hebben deze afwijking vermenigvuldigd on als L. Periclymenum 
(piercil'olinin in den handel gebracht, evenzoo daarvan een bonte variëteit. Maar aangezien 
ilie eikenbladvorm hij de gewone hoofdsoort herhaaldelijk voorkomt, blijft een gekweekte 
eikeiibladvorin niet constant, maar gaal evengoed terug en geeft, ook dezelfde bladeren in den 
gewonen vorm. 

De zelfde Ingesneden bladen kan men ontmoeten bi] Symphoricarpus racemosus. S. acutos, 
S. Heyeri, Leyeeslera formosa, enz. enz. Hierbij een takje van S. raeem : mei ingesneden bladen. 

linarlem. LEONARD A. SPRING ER. 

A A N G E B O D E N : 
Dr. Everts. „Coleoptera neerlandica", ingenaaid in 3 dln., zeer goed ex., v./* 31,50 voor 

f 15; Dr, Ouaemans, „Insecten", nieuw praehtb., f 0,25 voor f 5j Brehm, „Das Tierleben", 
oorspr. Duitaohe prachtultg., 10 deelen in band, zoo goed als nieuw, van / ' 90 voor /" ('>2.r)l); 
Urehm, «Das Tierleben« 4 doelen in prachtliand (Zoogdieren 3 dl. Vissehen I dl,), voor f 15, 
zoo goed als nieuw; Rockstroh, "Ruch der Schmetterlinge und Elaupen,« 10 gekl. platen, ± 
25(1 afb,, v, f 3.90 VOOP ƒ2.00; Thijsse-Tepe, «Inlieine leven d. vogels,« splinlenhenw praehlb,, 
v. ƒ3.50. Album dor Natuur, jg. 'tH '05 'm '07, ƒ I per stuk; Henkels. Gelll. 1'lora,/" 2,75; 
v. Sloolen, »kl, planten atl«S« / 1.75; Uildriks Rrniusma «Vliiiderwereld«,/" 2,25; »De Levende 
Natuur., jg, XIV, ingenaaid f 1,75; l'ildriks liruinsma «IManlenschal.., f 2,00; Heiinans, 
lleinsius, Thijsse, «Geïll, Flora v. Nederl... geb., v, ineestbiedende, «De Natmiri. jg, '00 "99 
'82 '83 SI, ingenaaid, f 1 per slilk; M. Achille Gomle «Musee d'hisloire naturelle" (Gosm, 
gooi, zool, botan,) f 2,50; Sijlholl', Annals d'horlicull. el de bolan. 1859 '00 '71 02, Iwee 
banden f 4.00, Verkade «Lente.., gevuld met nieuwe plaatjes / 1.50, Adres: Joh. C Francken, 
Schiebr.str. .'Ui, Rolterdam. (vracht voor koopers). 

G E V R A A G D : 
Minder- en keverveiv.amelaars gezocht om in combinatie een dure collectie van Nederland 

en Indie. Ie koopon. .loh. G, Franeken, Seliielir,slr. 36, Rotterdam. 
Ter overname gevraagd een gebruikte Zoiss-Microskoop. Adres: Mej, C. G. de Loos, 

Utrechlsche Voer I2n, Leiden. 


