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levende dieren. Hierbij schakelt hij de natuurlijke dood en natuur-ziekten uit daar deze 
feiten door de natuurlijke vermenigvuldiging worden bestreden. Indien ieder mensch zijn 
best deed om de schadelijke invloeden sub 1 en sub 4 totaal weg te krijgen zouden de vogels 
weer hun «atuur-Ieven hebben, leder mensch heeft daar de gelegenheid toe; a{ redt daardoor 
ieder mensch waar het leven, van '2 of :i individuen per jaar, dan geeft dat in 'I geheel tocli 
de duizenden, de inillioencn, die er jtmrlijks ten onrechte vernietigd worden. En vooral: vang 
de huislooze rondzwervende katten weg en houd Uwe katten binnen! Denk nooit dat roof
vogels natuurschade berokkenen, want dat is niet waar; het is alleen maar een menschelijk 
verzinsel, om eigen fouten te verdonkeremanen. Wees moedig en zie u zélf, en ge zult de 
roofvogels leeren waardeeren en liel krijgen evenals de overige natuur. Ten slotte nog iets 
over 't observeeren van onbekende vogels: «Indien ge een vogel ziet, dien ge niet kent of 
herkent, let dan op; lengte, slerksprekende kleurdeelen, vorm van snavel (vinkensnavel, 
bosclizangerssnavel etc) wenkbrauwstreep, middenkopstreep, oogring, vleugelbanden, wil in 
de staartveeren; geluiden of zang; zat hij op of boven den grond, laag of hoog in een boom; 
had hij vlugge of langzame bewegingen; wat at hij; was hij alleen of met andere en met 
wie; landschap, direkle omgeving en datum ook te noteeren. Maak deze rubrieken in Uw 
notitieboek, teeken in vlugge schetsjes wat ge ziet, en dan is élke vogel mei stelligheid te 
identifleeeren. Schiet nooit: dat is heusch niet noodig en zéér schadelijk. 

Dordrecht. P. J. DOLLEMAN VAN DER VEEN. 

Insectenverzamelingen, — De firma Morkelbach & Co. zond ons de vijfde uitgaaf (Juli 1915) 
van haar catalogus van insectenverzamelingen voor school en huis, ten dienste van hel 
onderwijs in de kennis der nalinir, land- en tuinbouw en teekenen, In verband mei de 
tijdsomstandigheden is de uitgever genoodzaakt geweest, de prijzen eenigszins te vorhoogen, 
doch hij heeft dat weten te vergoeden door de collecties uil te breiden, zoodat ze niet 
noemenswaard duurder zijn geworden. De bladzijden 4—7 bevatten lieoordeelingen, waaronder 
ook een paar regels van mij en het doet mij veel genoegen hier te verklaren, dat ik na 
jaren achtereen de collecties gebruikt te hebben, geen letter van mijn gunstig oordeel tehoef 
terug te nemen. Vooral de collecties BI en B II gebruik ik met. veel profijt, ze kosten thans 
samen ƒ30, wat waarlijk heel weinig is voor de twee prachtige doezen met de honderden 
uitstekend opgezette insecten, waaronder alle, belangrijke liguren voorkomen. Ook de Mimicry-
doos is een waar koopje. Voor si-holen, die slechts over een klein budget te beschikken 
hebben, zijn de verzamelingen A, B, en de goedkoope verzamelingen uitermate bruikbaar. 

JAC. P. TH. 

Wat is de volledige titel en de prijs van hel «Viermannerbiich» (een sludieboek voor 
planlkinide), 

Slolerdijk. N. BBUNINK. 

Fitting; Jost; Schenck; Karsten «Lehrbuch der Bolanik lur Hochschulen», S. Fischer Jena, 
12e aufl, 1914; 8 Mk. 11. 

CORRESPONDENTIE. 
Dr. S. te 1i. Hel doosje, dat u zondt, bevatte een aantal neslzwannneljes en welCyathus 

slriatus. De peridiolen lijken werkelijk veel op lensvormige eitjes van 't een of ander dier, 
maar zijn niet anders dan sporenliouders. De exemplaren zijn nog jong, later gaan ze aan 
de bovenzijde open. 'I'. 

/>. W. te S. Uw plant is Solanum sisymbriaefolia. Deze is nog sterker geslekeld dan 
S. rostralum en wordt in den laatsten lijd nog al eens bij l'abrieken gevonden. S, rostratum 
is gemakkelijk Ie herkennen aan de omstandigheid, dat twee van de vijf meeldraden veel 
groeier zijn dan de andere; bij uw plant zijn ze alle even groot. T. 

G E V R A A G D : 
Ter overname wegens plaatsgebrek een aantal bevolkte bijenkasten, systeem-Baad (zie 

vorige jaargangen van /*. /,. iV.), Uilslekende, jonge koninginnen. Het complex kan ook uit
stekend dienen als begin van een klein bedrijf. Adres; Chr. H. J, Baad, Dir. Augustaschool 
te Haarlem. 


