
96 DE LEVENDE NATUUR. 

Hydra en Knoflookpad. — Eenigen lijd geleden vond ik in mijn aquarium eenige hydra's 
die afweken van de door U afgebeelde in «Sloot en Plas». 

Deze polypen hadden zeer korte vangarmen ( ± 4 mM.), die stomp eindigden. 
Daar ik kon nagaan, waar ik ze gevonden had, heb ik er meer gezocht en ook die exem

plaren zagen er zoo uit. Toch zijn het geen jonge dieren, want ze hebben al vrij groote uitwassen. 
Kan dil iets bijzonders zijn'? (Het Is een andere soort Hydra. H.) 
Ook heb ik dezer dagen weer larven van de knoflookpad gevonden in een kolk aan den 

Deventerweg. Elk jaar worden ze daar aangetroffen en, voor zoover ik kon nagaan, nergens 
anders in de buurt. 

Zwolle. II. MULDER .IR. 
Wie weet het? Gordlus? Tubifex? — Ik vraag U wel excuus, dal Ik zoo met de deur In 

huis val, maar zijn de heeren Helmans en Thijsse nog aan uw tijdschrift verbonden'? Ik kreeg 
laatst eenige boeken van hen in handen en merkte, dat zij overal nogal rondsnuflelen en het
geen zij zien goed weten te vertellen. Ik heb dan ook in hun boeken vele duistere zaken 
licht zien worden. Ik voor mij heb ook veel gezien in de polder waar ik opgroeide (in Z.-H.) 
en nu ik hier woon zie ik weer veel andere zaken, hoewel Ik niet zoo goed op de hoogte 
ben met de namen en de verborgenheden. Wij als kinderen gaven de planten namen naar 
onze eigen opvatting. Bijv. een plant met zulke halmen noemden wij bijenkorfjes, en zoo 
hadden wij stinkgroenle. vogeltjeszaad, wilde venkel en nog een massa namen, die een plant-
kundige in verlegenheid zonden brengen. Maar ter zake. Zondag 4 dezer zag Ik In een polder
sloot in mijn geboorteland iets wat ik nog nooit zag. Ik zat te kijken naar het gewemel der 
Insecten en daar viel mijn oog op een menigte witte draden, die allen kronkelend 
op den slootbodem stonden. Aan het boveneind scheen iets te zijn dal op een kop geleek, 
zoo groot als een speldeknop. Die kop bewoog zich niet zoo snel heen en weder als de draad 
zelve. Toon Ik met een stokje bij hen kwam verdwenen ze plotseling en een poging ze In een 
glas te scheppen mislukte. Er was niets in weer te vinden van die schepsels. Wat ze eigen
lijk uitvoerden kon ik niet gewaar worden. Kokerdiertjes kropen tusschen hen door en rugge-
zwemmers stegen op en daalden weder, maar hel, gekronkel nam geen einde. In één woord: 
ze deden niets dan hun lichaam slingeren, terwijl zij op dezelfde plaats bleven staan En nu 
dacht Ik: misschien weten de heeren H. en Th. Iets meer van de wezens, waarom ik hun 
dan ook beleefd vraag of ze mij hieromtrent willen inlichten. 

\ogelenzang. C. DE GEUS, Overweg-wachter. 

CORRESPONDENTIE. 
J. A. M. R. en D. v. d. P., Rotterdam. Uw paddestoel is de Bonte Polyporus (P. versicolor) 

die wordt houtig en lijkt dan niet meer op een gewone paddestoel. De gaatjes aan de 
onderzijde, hel kenmerk van Polyporus, Is echter nog goed zichtbaar. 11. 

G. M. e. a. Bij de eerste groep aanvragers zijn de geologie-brochures bijna rond geweest. 
De tweede groep krijgt ze dezer dagen. Koekjes In den handel verkrijgbaar, zend ik natuur
lijk niet rond, H. 

IJ. P. de K. te Maarsseveen. Uw vondst is een koraal een Hexakoraal en Madreporalia-
soort, maar ik betwijfel zeer of het een fossiel exemplaar is; daartoe Is hel wal zacht en 
de structuur is te duidelijk. Wel komt deze groep ook fossiel voor. Ik vermoed, dat uw stuk 
koraal uil een collectie afkomstig Is en op onverklaarbare wijze in den grond is geraakt. II. 

.1. S. te Ameterdam en G. te Loenen. Uw paardebloem vertoont een zeer sterke, abnormale 
verbreeding van den blocmsteel, een zoogenaamd fascialie of bandvorming. H. 

AANGEBODEN: 
Verkade's plaatjes »Lente« No. 10, 73, 74, 75, 79, 101 en 117; »Zomer«, No. 15, 48, 70 

72, 78, 126 en 141 ; «Herfst» No. 10, 11, 14, 27, 30, 44, 48, 05, 76, HO, 101, 107, 108, 124, 130, 
131 en 134 en «Winter» No. 1, 38, 39, 66, 74, 108, 111, 130, 131 en 133, in ruil legen Verkade's 
plaatjes «Blonde duinen», oiiverschillig welke nummor.s. Adres: M. .1. do Jongh, St.-Hnbertus-
laan 11, Maastricht. 

Zeiss-Microscoop ter overname aangeboden aan meestbiedende. Zoo goed als nieuw, 
Oculairs II en IV. Objectieven A en D, benevens Abbe'sch belichtingssysteem. Statief IV A. 
Gekost hebbende f 152; alles samen. 

Tevens ter overname aangeboden een handcamera, in goeden staat. Adres P. J. Dolleman 
van der Veen Dordrecht. 

Meijers konversation Lexikon. Prachtwerk met schal van natuurhistorische kennis. Nieuw 
ex. in de doozen; voor ƒ 95. {f 147.— nieuw.) 

Een broeikaslje mot ruimte voor ± 35 plantjes. Vol, waarbij ruim 20 cactussoorlen 
voor f 10.— Joh. G. Francken, Schiebr.straal 36, Botterdam. 


