
408 DE LEVENDE NATUUR. 

Verzeichnis der neuen und bemerkenswerten Gefasspflanzen, welche in 
den Niederlanden 1901 1910 gefunden wurden ; F. A. DES TOMBE. Leiden, 
P. W . M. Trap. ƒ 1.20. 

Dit is een boekje dat noodzakelijk komen moest en er eigenlijk reeds lang, minstens twee 
jaar, had moeten zijn. Er zit een respectabel stuk werk in deze (10 blz. groot formaat, en voor 
alle lloristen, vooral voor onze jongere, die, nu de oudo wat stram worden, het veldwerk 
een beetje overnemen. Zij vinden hier een legger, dien zij compleleeron kunnen, en zoo zullen 
zij meewerken aan een wetenschappelijken arbeid; hel zware, tijdroovende en eerst-noodige, 
maar geen loon en weinig dank opbrengende werk is godaan. Nu kan er weer opgebouwd worden. 

Ook uit D. L. N. is geput, dat spreekt, en velen van onze trouwe planlonzookers zullen hun 
naam naast hun nieuwe vondsten in het boekje vermeld vinden. Wie er nog niet in slaat en 
er. recht op beeft, bewijze het mot de stukken; daar is hel juist om te doen, dan komt 
spoedig het alweer noodige supplement. Het boekje is No. 8 der mededeelingen van 's Rijks 
Herbarium, maar de kosten zijn door een paar nicl-scliatrijke lloristen betaald, die er wel 
graag iets van zouden terug zien. Daarop bestaat alleen een klein kansje, als ieder die wat 
aan hel boekje heeft, het ook koopt als hij kan, en het niet alleen maar leent. 

Wie ƒ 1.20 aan postzegels of als postwissel zendt met zijn volledig adres aan P. Verstraaten, 
Rijksherbarium Leiden, ontvangt het boekje franco, liet is ook in den boekhandel voor ƒ 1.20 
te koop, 

Voor de juistheid der opgaven, voor zooverre ze bereikbaar waren, moge de naam van 
den auteur geluigen. leder onzer kent R A, des Tombe als den ijverigen en nooit wanhopenden 
stichter en als het levenwekkend bestuurslid van zoovele der afdeeiingen van N . N . II. V. 

E. lis. 

Paddenstoel. — 't Hierbij afgebeelde ex, van Amanita ruboscens is, tengevolge van ongelijk-
maligen groei zóó regelmatig gespleten, dat 't misschien ook voor de lezers van D. I.. \. 

van belang is. In dit bij uitstek gezegende padden
stoelenjaar zijn er Irouwens overal dergelijke rarileilen 
Ie vinden. 

Venlo. GARJEANNE. 

Boomkikker in Brabant. — In all. 12 van/». L. A'., 
pag. 215, schrijft de heer Smallegange uit Breda een 
mededeeling, als zonde hij mei hel vinden vauboom-
kikkerljes in de buurt van Goersbroek en Annerville 
een groote vondst gedaan hebben. Ik kan me maar 
niet voorstellen dat die beestjes zoo zeldzaam zijn 
als wel in natuurhistorische boeken wordt aange
geven. Op de kleigronden in Holland of Zeeland zag 
ik er nooit (dan in een aquarium) maar in Rrabanl 
op takjes boven leemkuilen of in 't water dikwerf 
in de omtrek van Tilburg, zooals ik ± twee jaar 
geleden reeds meldde. In de Roubraken bij Tilburg 
waren ze voor 3 jaar bij iO-talleu te vinden in de 
daar aanwezige leemkuilen. Mijn broer en ik hebben 
er daar altijd weer ontmoet en wel een 10 stuks 
mee naar huis gebracht voor geimproviseerd aqua
rium, of voor de dichte planten in onzen tuin. 
Daar bleven ze nooit lang die prachtige, eenige 
beestjes; ik denk dat de poes ze telkens opgegeten 
heeft. De laatste 3 jaar lien ik niet meer bij de leem

kuilen geweest, zul echter in den loop van dit of volgend jaar eens gaan onderzoeken of er 
daar nog zijn. Wij planten ze in verschillende kuilen omtrek Tilburg over. Die Roubraken-
kuilen zijn meest drooggelegd. Kikvorschen noemt men in Tilburg Kinkednten zunder puten. 

Zundert C. J. PAVMANS. 

Vleeschetende slak. — In verband met een mededeeling in I). /,. N. van 15 Oct. over een 
vleeschetende slak, bericht ik u hierbij dat ik in Juni 1911 duidelijk heb waargenomen, hoe 
twee slakken bezig waren een doodon aardworm op te eten, 

Utrecht. p. J. v. D. FEEN Jr, 


