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men vindt ongeveer zes maal meer mannetjes dan wijfjes on heeft waarschijnlijk daarbij he 
oog op de gewone oorworm. In den zomer kan dal uitkomen, maar in den herfst, de 
paringstijd, vindt men de dieren veelal paarsgewijze; tegen den winter, wanneer de familie 
weer bijeen zit, gaan dan de mannetjes dood, zoodat er in het vroege voorjaar alleen levende 
wijfjes schijnen te zijn. Dit is tenminste de regel voor Midden-Europa, maar het zal ook wel 
wat van het klimaat afhangen; ook dit is een punt dat speciaal voor ons land nog wel eens 
onderzocht mag worden. Dr. Mc. O. 

Sluitzegels voor Natuurbescherming. — Het hoofdbestuur der Ncd. Natuurhistorische Ver
eeniging heeft besloten, op hot voetspoor van andere instellingen in hot binnen- on buitenland, 
over te gaan tot de uitgaaf van een serie van vier sluitzegels, die tol opschrift dragen: 
«Bescherm de wilde planlen en dieren». Het koestert de hoop, er hiermee krachtig toe bij te 
dragen, dat hel denkbeeld van natuurbescherming bij hel Nederlandsche volk al meer en 
moer ingang zal vinden, en tevens, dat de verkoop een batig saldo zal opleveren, te bestemmen 
voor de bescherming van kleinere natuurmonumenten. 

De hoer Joh. P. C. Benner, kunstschilder te Bussum, heeft voor deze zegels geheel 
belangeloos de ontwerpen vervaardigd en daarmee de N. N. V. ten zeerste aan zich verplicht. 
In kleurendruk uitgevoerd door de firma Corn. Immig & Zoon, zullen de kleine kunstwerkjes, 
naar wij hopen, in handen van duizenden komen. Met den verkoop heeft zich welwillend 
lielast Mej. Dr. E. Timmer, Wilhelminapark 26 te Haarlem. 

De onderwerpen zijn: 1. Zeedistel en Zeezwaluw; 2. Boschanemoon en Pad; 3. Waterlelie 
on Kikvorsch; 4. Nachtorchis en Vleermuis. 

Wij noodigen (in de eerste plaats de leden der N. N. V., maar verder) allen, die in de 
schoone natuur belang stellen, uit, zich een aantal seritin aan te schaffen en daarmee op 
tweeërlei wijze de goede zaak te bevorderen. De prijzen zijn als volgt: 1 serie van 4 stuks. 
franco p. p. f OM; 6 seriën id. /'0.25; 25 serièn id. ƒ ' •—; "iOO seriën id ƒ 3.75. Bestellingen, 
liefst per postwissel, aan bovengenoemd adres. Aanbeveling bij vrienden en bekenden wordt 
Yriendelijk verzocht! Namens het Hoofdbestuur: 

DR. H. W. HEINSIUS, Secretaris. 

Bruinkeeltje. — Hier komt algemeen het. Bruinkooltje voor. Liefst zit het op hoiningpaalljes 
ol' draden langs de weide of op telegraafdraden, 'k Zag het nog nooit vermeld, is hel iets 
zeldzaams of heel gewoon. 

Het volk noemt hot »Wietok« naar hel geluid, ook wel verfpolje naar zijn heldere kleuren. 
W. BECHTOLD. 

Zieke Papavero rlentale. — Professor Hitzema Bos deelde mij mede dat de ziekte door bacteriën 
wordt veroorzaakten de bijgevoegde kevertjes waarschijnlijk niets mol don ongelukkigen toestand 
der planten Ie maken heboen. Ik heb het adres van den inzender niet meer. Als dat opgegeven 
wordt, zal ik hem den brief van Prof. Hitzema Bos opzenden. H. 

Platanthera montana. — Van den heer N. Ö. Kam, loeraar lo Doelinchem, ontving ik eén 
ex. van bovenstaande orchidee, gevonden in een moeras De Woldermaal bij Doetinchem. Het is 
een flink bloeiend exemplaar in geen enkel opzicht achterstaande voor de Borg-platanthera'.s 
van de l'ieterslierg of Valkonberg, die hoog en droog in het bergbosch op kalk groeien. II. 

GEVRAAGD; 
Wie kan mij helpen aan eenige rupsen ol' poppen van de doodshoofdvlinder. Adres: 

C. v. Dijk, Sionstraat 53b, Uotterdam. 

A A N G E B O D E N : 
Geheel gevulde Verkado's albums, Zomer, Herfst en WHnter i\ ƒ2.— per stuk. Vracht 

voor koopers. Adres: A. ,1. v. Tuil, Tollenstraat 44, 'sGravenhage. 

CORRESPONDENTIE. 
N. R. M. te Dergen aan Zee. Dat doode kwallen phosphorlseeren is een bekend verschijnsel, 

de oorzaak zijn zeer waarschijnlijk bacteriën; allerlei doode organismen in toestand van 
ontbinding kunnen hel )>lichten« vertoonen. H. 


