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Gids voor Dieren en Omstreken. — Nog eens zou ik de aandacht willen vestigen op dit 
bijzonder goed en mooi geïllustreerd boekje van D. J. van der Ten, Niet alleen om de streek 
zelf die er in wordt aanbevolen en die vooral ook in den nazomer en herfst tot de mooiste 
van ons land behoort ~ meer nog acht ik dit boekje van waarde om het natuur-historisch 
element dat het bevat en dat de gebruikers noodzakelijk moet brengen tot meer aandacht 
schenken aan de planten- en dierenwereld van hun verblijf. E. Hs, 

Geologisch-Mijnbouwkundig Genootschap, — Wij ontvingen het eerste deel van de Geologische 
serie, bevattende een ook voor leeken zeer belangwekkende studio van den diepen ondergrond 
van ons land in het oosten bij Winterswijk, maar voornamelijk do Onderzoekingen in Westelijk 
Noord-Brahant cn Zeeland, door den Ingenieur-Directeur der Bijksopsporing van DelfstolTen 
Mr. W. A. J. M. van Waterschoot van der Gracht. 

Wie wat weten wil over den legenwoordigen stand van de opsporing van steenkool en 
hout, en de kansen in de toekomst, vindt hier alleszins betrouwbare mededeelingen, want. ze 
zijn uit de eerste hand. We zullen, hoop ik, uit dit boekje en zijn vervolgen wel eens het 
een en ander vertellen, E. Hs. 

Spreeuwen. — Het volgende zal stellig uw lielangslelling wekken. — Ieder jaar komen in 
B. o. Z. tameiyk veel spreeuwen voor. In den tijd, dat de kersen rijp zijn, ziet men ze bij 
heele vluchten van den eenen tuin naar den anderen trekken en de kersenjongens hebten 
heel wat te doen om ze te verjagen. —• Dit voorjaar trok het mijn aandacht, dal. op de 
Burgerschool alhier maar één spreeuw nestelde, terwijl er andere jaren verscheidene zijn. 
Ook in de stad ontdekte ik weinig spreeuwen. En nu de kersen rijp z\jn, ziet men bijna geen 
enkele. Waar men andere jaren vluchten van 50 tot 100 en meer zag, ziet men er nu nog 
geen tien. Een verklaring voor dit verschijnsel weet ik niet. 

Weet u misschien een verklaring, of zijn er misschien meer voorbeelden, dat plotseling 
op de eene of andere plaats, zonder eenige oorzaak, zoo het schijnt, het getal spreeuwen 
sterk vermindert1? 

Bergen op Zoom. ___^ F. H. STERKEN, 

Vragen. — Ik heb bij de zijderupsen eenige welke verkleuren en wel geel en later meer 
geelbruin worden en een goren indruk geven. Nu werd mij verteld, dat. ze aan de pestziekte 
lijden; is dat zoo, of heeft dal een andere oorzaak? Tweedens heb ik gehoord, dal de koekoek 
de eieren in andere nesten deponeert, omdat het wijlje maar ééns in de 4 weken érn ei 
kan leggen en daardoor, wanneer ze zelf wilde broeden, steeds wanneer een jong geboren 
was weer een ei lag en weer moest broeden, wat natuurlijk niet ten voordeele der in stand-
houding zou wezen. En ook dat de koekoek een broeden snavel had, om het ei, hetwelk ze 
op den grond eerst legde, in een nest van een anderen vogel te leggen. 

Amsterdam, K. C. SCHALKEIIS. 

De rupsen lijden aan een infeelie-ziekte, die wel rupsenpest wordt, genoemd, maar met 
de builen- of longenpest niets te maken heeft. De ware oorzaak of waarschijnlijke oorzaken 
van het koekoeks-ammialie moeten nog ontdekt worden. Misschien is bet door u genoemde 
er één van. De koekoek legt inderdaad somtijds of Steeds haar ei met den snavel in bét 
ongeluks-nest. II. 

De korenlelie in De Steeg. — Ik meen in een stuk van u gelezen to hebben, dat. de 
Oranjelelie hier en daar in Urente voorkwam. Naar aanleiding daarvan wensch ik u even 
mede Ie deelen, dal ik dezelfde planten hier bij honderden in een roggeveld gevonden heb. 
De planten en do grondsnorl slennnen met uw beschrijving gel I overeen, liovendien heb 
ik de plant voor meerdere zekerheid nog gedetermineerd, 't Is I,ilium bulbtferum of Vuurlelie. 
Op dit veld, groot. phn. 2 11. A., wordt, ieder jaar weer rogge verbouwd, wat hier mei, de 
meeste roggevelden niet hel geval is. Op deze laatste heb ik ze dan ook nóóit aangetroffen, 

De Steeg, M. G. VERBBBK. 

G E V R A A G D : 
Wie kan mij helpen aan één of meer exemplaren van den ireksprinkhaan (Taehyxylus 

migraiorius LJ en wel in Nederland gevangen exemplaren'? Tot entomologischen wederdienst 
gaarne bereid. Adres: Dr. D. Mac Gillavry, P. G, Hooflstraat 171, Amsterdam. 

A A N G E B O D E N : 
D. L. A., jaarg. 7 en 8, gob., voor /• L50 per jaarg. Adres: Fr. Eligh, Anlnniusslr. 3, Tilburg, 


