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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
Redactie van „De Levende Natuur". — De heer J. Heimans, doctorandus in de Plant- en Dierkunde te Amsterdam, heeft zich bereid verklaard zijn
vader in de Redactie van het Tijdschrift op te volgen.
THIJSSE.
Een aardig kijkertje. — De firma Wed. J. Ahrend & Zoon zendt, ons een klein verrekijkertje
van hel gewone uilschuifmodel, blijkbaar een Kngelsch fabrikaat, want er staat op «The
Micro-telescope«. De bedoeling van deze uitdrukking is, dat 't ding zoowel als verrekijker
als voor vergrootglas gebruikt kan worden. Men kan namelijk de »optiek«, d. w. z. het oculair
met omkeeringsstelsel eruit lichten en dal gebruiken bij wijze van microscoop, dal geeft een
twaalfvoudige vergrooting. De vergrooting als verrekijker is achtvoudig en voor een éénoogskijker vallen veld en lichtsterkte bijzonder mee. Ook kan men instellen op zeer nabij en
zoo heel mooi zien, hoe een insect in een bloem aan 't werk is. Voor den geringen prijs
(f 7.50) is hel inderdaad een zeer bruikbaar instrument en bij uitstek aan te bevelen aan
jongelui, die nog wat al te lang moeten sparen, om een goede prisma-binocle aan te schaffen,
De afwerking is uitmuntend en een eenvoudig leeren étui maakt, dat je 't kijkertje zoo maar
in de zijzak kunt steken.
TH.
Wit Kauwtje. — Door deze wil ik u even mededeelen, dat ik Zaterdag 20 Juni bij een
vogelliandelaar een jonge kauw zag, die geheel wil was. Hy had echter geen rootte oogen
maar blauwe, en was dus geen volkomen Albino.
Utrecht.

JAN VAN MARLE.

Lichten der zee. — Gewoonlijk wordt aangenomen, dat dit uitsluitend plaats heeft na
warme dagen, dus dal hel een functie, zou zijn van de temperatuur. Nu is hel mij opgevallen,
dal in de laatste Paaschvacantie de zee bijna eiken avond sterk lichtte, ook als hel overdag
koud was. Wel was er voortdurend zon. Zou de invloed van het zonlicht niet grooter kunnen
zijn dan die van de temperatuur? Is hier iets over tekend'?
y.wotlr.
Dr. W. P. A. JONKER.
Vergroeide Orchis Mório. - Met do Pinksterdagen vond ik in de Terschellingor duinen een
exemplaar van Orchis Mório L. (Harlekijn), waarvan 2 x 2 bloemen met elkaar waren vergroeid, en wel zóó, dat zulk een paar bloemen één vruchtbeginsel had, terwijl de twee
helmen met elkaar vergroeid waren. De twee lippen van zoo'n vergroeide bloem echter waren
geheel vrij. Ook trof ik twee schutblaadjes aan, zoodat hel zeer goed mogelijk is, dat zoo'n
bloem ontslaan is uit twee andere. Heeft iemand dit vreemde verschijnsel bij die plant wel
eens meer aangetroffen'.'
Leeuwarden.

A. M. IIEUNHERS.

Vergroeiingen. — Hierbij zend ik u 3 door elkaar gekronkelde peentjes. Ze zijn denkelijk
zoo gegroeid, doordat 3 zaden naast elkaar lagen en de wortels legen elkaar aangroeiden ; bij
't ontwijken, ontstond deze eigenaardige vergroeiing.
Verder kreeg ik vandaag een muiirliloem, die bandvorming in zeer sterke mate vertoonde,
één bloemsteel Is wel 8 maal zoo breed als gewoonlijk. Ook bij druiven zag ik een IV dagen
geleden iets dergelijks. Aan 't eind van een stengel waren 5 topjes waarvan er één hooger
was dan de andere.
's-Gl'Hl'ruluui,'.

\ \ . H. TEN HoET PAHSON.

Wit Slangenkruid. — Te Egmoiul aan Zee bloeit dit jaar zuiver wil Slangenkruid, in alle
tijdperken van den bloei uil.
liijswijk.

I'. VAN MEUBS.

AANGEBODEN:
Dr. 11. J. Galkoen, Dierenalias, Deel II, Zoogdieren, ƒ 1.25, (/ 2,(10); Dr. P. G, Huekers,
Zakflora, f 1; Dr tevéndt Notttur, Jaargang 1. gebonden f 1, jaargang VI tot en met X, ge*
bonden /' 1.50, per deel, liefst in een band, f (i; K. Siderius, Zomerbloemen en Sporeplanlen,
f i, {f 1.75); Prof. Soblegel, De Dierentuin van het Koninklijk Zoölogisch Genootschap te
Amsterdam. Prachtig werk in folio voor ƒ 11, ( / 15). De prijzen tusschen haakjes zijn de
uitgeversprijzeu. Vracht voor koopers. Adres; T. Scheltema, Vijzelstraat, Wageningen.
Poppen van Salurnia Pavonia, in ruil legen rupsen (of poppen) van Sph. Gonvolvuli.
Galii, Euphorbiae, Porcellus of Slellalarum. Adres: H, Sikkema, Parallelweg 4, Groningen,

