
24 DE LEVENDE NATUTTR. 

De Boomklevers; een verzoek. — Van de volgende waarnemers mocht ik nog bericht ont
vangen van hel verschijnen van den boomklever: 

Aerdenhout (bij Haarlem) — De heer E. Kerkhoven observeerde ze dezen winter in zijn tuin. 
Ginneken (bij Breda) — In het Ulvenhoulsche bosch zijn er dezen winter opvallend meer 

dan andere jaren. Berichtgever: Dr. Gommeis, aldaar; ook boschwachter Bakker constateerde 
een groote toename in dil seizoen. 

't Gooi. — Volgens mededeeling van den heer A. C. Tulein Nolthenius is de klever dezen 
wintei' zéér gewoon in 't Gooi. 

Deventer. — De heer H. Coldewey observeerde meer S. caesia dan in andere jaren. Hij 
vestigt echter meer de aandacht op het ontzaggelijk aantal gOmdhaantjes, dat dezen winter 
rondtrekt in de buurt van Deventer. Nooit waren er zulke, massa's als nu. 

Ik kan nog mededeelen, dal ze bij mij wellicht zullen nestelen. Ze scharrelen tenminste 
den heelen dag om een groot Von Berlepsch-nestkastje. Ik hoop hel later eens mede Ie 
deelen. Wanneer elk waarnemer bij gelegenheid eens even op 'n briefkaartje meldt, of de 
klever in de buurt is blijven broeden, dan kunnen we misschien al gauw weten, of 't net 
zoo'n «Zug zur Sladt* wordt als voor ettelijke jaren met lijsters, spreeuwen en duiven. In 
de buurt van Wageningen gaat 't er al wal op lijken. 

Wageningen. A. B. WlGMAN. 

Verzoek om Sprinkhanen, Krekels en Kakkerlakken te zenden. In deel 4 van »Z). L. iV.« 
publiceerde de heer I. i'olnirr een lijst van in ons land en omstreken gevangen Orthoplern 
(Kakkerlakken, Sprinkhanen en Krekels). Later gaf Dr. r. d. Weel een lijst in hel ))Tijdschrift 
voor Entomologie,* deel 50. 

Nu ben ik in het bezit gekomen van een vrij groot aantal Orthoptera en ben van plan 
een lijst van de nieuwe vindplaatsen te geven. Gaarne zon ik deze lijst eenigzins volledig 
zien eu lien daarom zoo vrij uw hulp in te roepen om aan hel insectenvangend publiek bel 
vetnsOek over te brengen eventueel aanwezig inlandsch materiaal aan mij te willen zenden. 
Hel is misschien niet kwaad daarbij te vermelden, hetgeen v. d. Weel omtrent de conservatie 
dezer dieren mededeelde. 

«Men kan de levende dieren in een vangflescb dooden zooals met lepidoptera gedaan 
"Wordt, of ook wel in niet te sterken alcohol (0O-7O"/o) met ' /M waterige formctaplossing. Daar 
»de beharing zeer kort is en dus niet te lijden beeft en de kleuren door deze conservatie-
«methode ook na hel drogen weinig veranderen, heeft deze methode welhaast de voorkeur. 

«Men sleke de speld vooraan in hel rechter deksehild evenals bij de kevers en vooral 
«niet door het halsselhld, zooals helaas dikwijls gedaan wordt, omdat de, voor de determinatie 
«zoo gewichtige lijsten daarvan dan allicht beschadigd worden. De zeer groote soorten zooals 
«LociMtd en Declicun waarvan de huid van bel abdomen zeer dun is, kan men het gemakke-
«lijkst drogen door eerst de ingewanden door een buikinsnijding te verwijderen en dan het 
»abdomen met een propje watten op te vullen. Bij snel drogen behouden ze dikwijls bijna 
"onveranderd hunne natuurlijke kleuren.' 

Ik voeg daarbij dal de achlerpoolen dikwijls afvallen, echter voor de delerminatie veelal 
van gewicht zijn, 't eenvoudigst is zoo'n afgevallen poot maar dwars door de dij onderaan 
de speld te steken. 

Amtletdam, Dr, D. MAC GILLAVRY, P. (1. llooftslraaf 171. 

A A N G E B O D E N : 
Brelnn, «Das Tierleben*, nieuw, van f 90 voor f 80: Brehm, «Das Tierleben*, 4 banden 

(Zoogd-visseben) f 10; Bochslroh, «Buch der Sehm. und l(anp.«, f 1; Oudemans, «Insecten", 
nieuw, ƒ 5 ; »l)e Lev. Natuur*, jg. XI, nieuw geb. ƒ2.25, in an. jg. lil, V, VI, Vlll, XI, v. / 1 . 6 0 ; 
«The Nature Book*, Eng. prachtw. 24 all. nieuw, van f 8,40 v. / 5; Snellen, «Vlinders van 
Ned.«, nieuw, v. f X\ v. f 16; Ter Haar, «Onze vlinders*, nieuw geb. f 12; Latreille «Tableau 
eneyel. et meth. d. .'I règnes de la natinc", 2 dln. .'(00 pl. m. ± 5000 afb, (kopergravures), 
/ ' 2 511; «Kerner v. Marilaun*, 2 dln., hallleer, 1900, nieuw 32 M., voor meest biedende; Dr. 
Meijer, «Die Naturkrafle*, 1 dl., halfl., 17 M., v. ineestb.; Dr. Bade, «Praxis der Aipiariénkunde", 
geb,, v. meestb.; Oslerhout, «Proeven mei planten*, geb,, v. meeslb.; Dr. Bos, «Planlknnde*, 
geb., v. meeslb.; llolleman, «Leerb. der anorg. chemie*, geb. f 8, v. meestb.: v. l'ildriks, 
«Onze rozen*, n. f S \. f 1.50; Uildriks Hruinsma, «Omgang met planleiiu, ƒ 1.50; «Verkades 
Album*, nieuw of zoo goed als nieuw. Herfst, Winter, Blonde Duinen a /" 1.50, en volledig 
stel LenteplaaUes a / 1 ; Vriese, »Tuiiillora«, 3 b. v. f 5. Vracht bij alle ex. voor koopers. 
Adres: Joh. G. Francken, Schiebr.slr. 30, Rotterdam. 


