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± Es ist wünschenswert, dass die Jagd auf Strand-, Sumpf- und Seevögel miltels Schlingen 
nnd Netzen unbedingt jederzeit und allerorls, die Jagd mittels Gewehren aber der indifferenten 
und landwirtschaftlich nützlichen Arten vom 1 Febr. bis 1 Aug. verboten worde. 

3. Es ist wünschenswert, dass sowohl die See-, Sumpf- und Wasserjagd, als auch der 
Seefischfang streng goregel t werden. 

(Een zeer groote voonntgang in wereldbeschouwing zit hier vooral ook m.i. in liet totale 
verbieden van het vervolgen van voor de menschheid indifferente vogels. Daar zit hel ware 
en gezonde standpunt in dat de natuur er niet voor den mensch maar er voor zich zelf is). 

Der {Congress betraut somit die permanente internationale, vom Berliner Kongress zum 
Schutze der Seevögel eingeselzte Kommission mit der Aufgabe, die Moglichkeit zu studieren, 
zu einer internationalen diplomatischen Entente bezüglich der Begelung der See-, Sumpf-
uud Wasserjagden zu gelangen. 

Dordrecht. P. J. BOI.LEMAN VAN DER VEEN. 

P. S. Storende drukfouten in het laatste literatuuroverzicht: Op blz. 92, 12e regel van 
boven: «Strengel», moei zijn Sprengel. Op blz. 92, 4e regel van onderen: «Missehien gaal het 
anders», moet zijn: Misschien gaal het anderen anders. 

De Knoflookpad. — Er heeft in den laatsten tijd al een paar keer een opmerking in 
D. L. A. gestaan over het al of niet in ons land voorkomen van de knoflookpad. Hieromtrent 
kan ik ecu kleine mcdedeeling doen. 

Bijna jaarlijks krijg ik van de II. B. S.-leerlingen eenige van de tekende groote larven 
van dit dier. Zonder uilzondering waren ze afkomstig uil grachten bij buitens in Hees. 
Zelf heb ik ze een keer aangetrotleii in de grachten van hel fort Kraayenhof, vlak bij 
Nijmegen. Eigenaardig is, dat ik het volwassen dier nooit heb kunnen vinden. Dit behoeft 
echter niet al te zeer te verwonderen, daar het een nachtdier is en overdag weggekropen 
zit in de modder of onder steenen, etc. Ook op de vindplaatsen der larven was hel zoeken 
tevergeefs; deze waren in alle gevallen evenwel reeds in het stadium van ontwikkeling, dal 
de voorpooten al klaar om door te breken onder de huid zalen; — waarschijnlijk waren de 
Oude dieren al wel weer verhuisd. 

In den afgeloopen zomer zijn er vier van de larvm vervormd geworden. Twee van deze 
vier kikkertjes zijn verdwenen; de teido anderen heb ik mei een paar larven op spiritus 
iu bet kabinet. 

lie larven zijn voor het aquarium bijzonder aardig. Toen ik ze verleden zomer kreeg 
had ik toevallig hel aipiarium niel schoon gehouden, zoodat het glas rondom bezel was met 
een llinke laag algen en dialnmeën, waar hel me juist om begonnen was, Ken paar dagen, 
nadat de larven er ingelaten waren, zalen er in de groen-bruine korst nl een massa openingeljes, 
alle van dezen vorm § , allemaal hapjes van hunne ongeveer een 'L cM, breede kaken, 
De hoornplaatjes over de kaken waren bij dat happen goed Ie zien; bij de door spiritus ver
bleekte voorwerpen zijn die plaatjes zwart gebleven, en daardoor nn nog veel teler zichtbaar, 

De krasjes zaten Steeds in mooie rechte rijen op vrij regelmatige afstanden boven elkaar, 
doordal de diertjes zich al happende langs hel glas naar beneden laten zakken. Dal ze 
dierlijke kost ook niel versmaden, bleek ons, toen er een groote zoel w alennossel van ruim 
15 cM,, die de jongens in Kleef gevonden hadden, gestorven was, en dus met gapende 
schalen op den liodein lag. Daar zalen ze soms twee en drie Iegelijk bij te peuzelen. Zoodra 
28 voor hel landleven klaar waren was hel plezier er af; toen zalen ze si Is weggekropen 
in galen van de rots van sleenkoolsinlel, 't Was wel een aanlig gezicht, hoe ze zich altijd 
ruggelings in die galen schoven. Ze verkozen evenwel geen voedsel op te nemen, daarom 
heb ik de twee die er ten slotte nog waren, maar voor den hongerdood gevrijwaard en ze 
op spiritus gezel om ze te bewaren. 

Hun verticale pupil en de sterk ontwikkelde graalraudjes aan den biuuenkant van de 
voeten zijn hun naambrielje. 

Opmerking verdient nog, dat bij de larven de pupil rond is, 
.Mjiiicgen. Dr, SVPKENS. 

Bestrijding van schadelijke Insecten. — In verschillende streken wordt opgemerkt, dat dit 
voorjaar veelvuldig schadelijke insecten in de deunenbosschen worden aangetroffen; met 
het oog hierop on in verband met het voor de vermeerdering dier insecten zeer gunstige 
voorjaar, vestigen wij er de aandacht op, dal vanwege het staatsboschbeheer de laatste 
jaren een viertal vlugschriften zijn uitgegeven over uisecten schadelijk voor het iiaaldhont, 
en wel over: 

1°. De Dennenscheerder. 2°. De gronie Dennensnuittor en de kleine Dennensnuittor. 
.'i°. De Deunenknoprups, de Dennenlotrups en de llarsbuilrnps, en 4°, de Nonvlinder. 
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In deze vlugschriften wordt eene korte beschrijving gegeven van do levenswijze der 
insecten, van de schade die zij aanrichten en van de middelen Ier bestrijding. De brochures 
worden, zoolang de voorraad strekt, op aanvrage aan den inspecteur der staalsbosschen 
on ontginningen te Utrecht, gratis aan belanghebbenden toegezonden. 

Gele Doovenetel te Bussum. — Hierbij zend ik u oen exemplaar van Gele Doovenelel 
(Galeobdolon Interim. Ze groeit hier in Bussum in het wild en beslaat oen plek wel van 2 M2. 

Bussum. R. KOOPMANS. 

Windepijlstaart. — Toevallig las ik heden in uw boek «In 't bosch», dat, u gaarne zoudt 
weten, als er een Windepijlstaartrups op de Wilde Balsemien voorkwam. Hiermede bericht 
ik u dan, dat ik er op genoemde plant een rups van vond in Thai in Thüringen. 

Groningen. E. H. J. WIJNNE. 

Stengellooze Pinksterbloem. — Heden met mijn dochter tusschen llaarlemmerliede— 
Spaarndam bolaniseerende, vond ik aldaar in een weiland eenige exemplaren van een Gar-
damine pratense, geheel afwijkende van den gewonen vorm, n.m.: de plant was roselvormig en 
uil, dit roset kwamen twee elk op lange stelen staande bloempjes, op de wijze van Primula 
acanulis. Op een ander exemplaar stonden twee bloempjes op de anders onverdeelde onbe-
bladerde steel. Ik heb van deze rosetvormigc plantjes een paar medegenomen en hoop ze in 
de centrale schooltuin alhier te behouden. 

Zijn dergelijke afwijkingen n bekend? 
Haarlem. LEONARD SPRINGER. 

In Doel VI van D. L. N., afl. 25, heb ik oen dergelijke plant vermeld en geleekend. 
De vorm schijnt zeldzaam voor te komen. Ik vond hem in een park. H. 

Gefascierrde Marguerite. — Ingesloten een ganzebloem, door den heer Heuff gevonden. 
Wat is hier de oorzaak dor misvorming. 

Groenlo. C. H. F. A. CORRELIJN BATTAERD. 

Uw ganzebloem vertoont een sterke fasciatic of bandvorming, een abnormaal verschijnsel 
dat in dit jaar zeer veel lijkt voor te komen. H. 

Gerande Watertor. — Rei Her (Kaferbuch I, S 232) merkt van Dytiscus marginalis op, dat 
J ? hare eieren vaak aan verschillende lichaamsdeelen der ̂ J" kleven en dal deze die eieren 
tot het uitkomen meedragen. In verband daarmee berichtte de heer J. don Doop in een verg. 
der afd. Oost-N. Br. (N. N. V.) dat hij een J1 gevangen had, waaraan tal van larven zalen. 

Ik vind dit een mooie waarneming. Bekend is, dat de waterkevers op warme zomeravonden 
vaak het water verlaten. Ze komen dan wel eens tegen een verlicht raam of in een openstaande 
kamer vliegen. En 's morgens kan men ze in allerlei kleine waterplassen enz. vinden. Bij een 
mijner kennissen, waar in don tuin een vijver is, rijk voorzien van waterinseclen heb ik met 
de jongens in een gewone regenion wel eens een 20 groote Dytiscidae gevangen maar nooit 
had ik 't geluk aan (ƒ, dat me zóó of op 't droge in handen viel eieren of larven te vinden. 

De lezers moeten hun ervaringen eens meededen en er verder op letten. De redactie 
ruimt hun zeker een plaatsje in. 

Uden. SAMHEEK. 
Mak kneutje. — Dezer dagen bezorgde een onzer leerlingen mij een heel aardig vogeltje, 

zooals ik er nog nooit een gezien had. Het diertje was vrij mak. Hel liep over mijn hand, 
alsol' hel mij reeds jaren kende. Ook at het gretig van een handje kanariezaad. Ik heb het 
in een kooi gezet, waarin het nu reeds eon week vroolijk rondspringt. Het heeft oen grijs 
gegolfd kopje. Aan zijn keel heeft het een donkerroode band. Rug en buik zijn meer bruin 
met zwarte dwarsbandjes. Het snaveltje is stomp, dus het diertje behoort wellicht lot die 
vogels, welke zich niet mol insecten voeden. Het zingt ook een enkele maal, doch heel zacht,. 
Het geluid heeft wel eenige overeenkomst met hel kirren van een duif. Het komt in grootte 
overeen met een kanarievogellje, doch is iets kleiner. 

Gaarne ontving ik in D. L. N. eenig antwoord, wat of dit voor een beestje kan zijn. 
Zou ik het ook in leven kunnen houden ? 

Rozenburg. H. MOERMAN. 
Zeer waarschijnlijk een kneutje. IT. 

Boomklevers (Sitta caesia L). — Omtrent de boomkleversgeschiedenis (zie de laatste 
Nos. van B. L. N. jaarg. XV, alsmede de eersten van jaarg. XVI) kan ik nog mcdedeelen, 
dat ze beslist bij mij in de buurt gebroed hebben, want don 3den Juni ontdekte ik in den 
tuin een paartje met 5 pas uitgevlogen jongen. Pinkster-Zondag observeerde ik nog een jong 
ex. in de kastanjeboomen langs onze stadsgracht, dal daar de paden der onafhankelijkheid 


