
120 DE LEVENDE NATUUR. 

Zwarte Specht. — In »De Graafschapsbode», dd. 1 Juli 1916, vind ik een bericht omtrent 
het broeden van den zwarten specht op het landgoed »De Wiersse« bij Huurlo. Er staat 
zelfs nog wel, dat er »eenige paren« van nestelen. Woont er geen der lezers in die buurt, 
die eens een onderzoek in loco zou willen instellen en zijn bevindingen publiceeren. 't Dunkt 
me wel de moeite waard te wezen. 

Wageningen. A. B. WIGMAN. 

Een nieuwe merelmode. — Er broedt op hel oogenblik in onze kweekerij een zwarte merel 
op den grond, een kuiltje in hel zand, met 5 eieren. Hierin bevindt zich hoegenaamd niets in, 
wat op een nest gelijkt, zelfs geen grassprietje. Gisteren joegen wij den vogel van dit kuiltje, 
en nu bleek ons vermoeden juist, het bleek, dal deze niet kon vliegen, vermoedelijk legen 
een telegraafdraad gevlogen. Wij vinden het zoo aardig, dat trots de merel gewond is, toch nog 
voor de voortplanting gezorgd wordt. 

Naardew. J, JURRISSEN. 

CORRESPONDENTIE. 
J. C. v. d. D. te li. — Ingesloten takje niet aangetroffen, maar dat Verbena officinalis aan 

dien dijk zou groeien is niet onwaarschijnlijk; de plant duikt overal langs de groote rivieren 
op. Lolium vertoont dikwijls wringing van de bloeias. De werking van vergiften op planten 
en dieren is zeer verschillend en 't is dus heel goed mogelijk, dat de eene plant leed en de 
andere ongedeerd bleef. T. 

W. J. V. te A. — De Driehoorn (Geolrupes Typhoeus) is op onze heiden vrij algemeen in 
hel voor- en najaar aan te treffen. T. 

/. M. D. If Maastricht. - Op uw vraag of hel aftreksel van den bolster der noot (Juglans 
ragra) schadelijke ol' giftige beslanddeelen beval kan ik u antwoorden, dat ik die bolsler 
nergens als giftig gesignaleerd vind. Hel aftreksel is van ouds een bekend middel om huid 
en haar te kleuren. T. 

Mej. S. te Groaheek. — De gal, die u zond, is die van het galwespje van 't Havikskruid, 
Aulax hieracii. Vooral op Schermdragend havikskruid komt deze gal dikwijls voor op bloem
stelen. T. 

h'. li. te Hoogexamtd. — Uw vlinder is llylophila bicolorana. De rups ervan is groen, 
soms geelachtig gelind, mei een zwarte, licht omzoomde middenslreep over den rug. Leeft 
voornamelijk op eik, ook op teuken en berken. De verwante soort H. prasinana is meer 
algemeen, die heeft niet zulke mooie, witte zijden achlervleugeltjes. Uw schildluis is wel Coccus 
conchaeformis. T. 

A. K. te Ametetdam. — Dat roodstaartjes tweemaal achtereen in één jaar hetzelfde nest 
gebruiken komt dikwijls voor; ook wel nemen zij jaren achtereen dezelfde holte. Dat draai-
natzenei op den grond zal daar toch wel in legnood gedeponeerd zijn. T. 

GEVRAAGD: 
Wortelstokken van Paris en Trienlalis, mits uilgegraven op een plaats, waar zij In groole 

hoeveelheden voorkomen, met opgave van vindplaats, verzonden in vochtig mos, verpakt, in 
biscuilblik ; in ruil voor: in potjes gekweekte wilde Nederlandsche en builenlandsche bosch-, 
welde- en rotsplanties. 

Itiiscliplanlen ; Gircaea (heksenkruid). Sanicula, papaver, Gorydalis Cava, een geranium uil 
't IHISCII van Vallombrasa. die bloeit van Mei November, Astranliii major. Campanula rotiin-
difolia, een Asperulasoorl van 't meer van Nemi, die bloeit den geheelen zomer. Al deze 
planten bloeien overvloedig in de schaduw en breiden zich snel uil iloor kruipen of zaaiing enz. 

Botsplantjes: Verschillende sedums, saxifraga's en Sempervivums, Campanula pusilla, 
Geranium pyrenaicum, enz. 

Planten om te laten verwilderen op een grasveldje, dat alleen in Juni en Augustus ge
maaid wordt. Hieraeium aurantiacum, Ajuga reptans, brunella. Chrysanthemum leucanthemum, 
enz. — Tot 1 October Ie zenden aan Mevr. G. M. don Tex, Heerlijkheid bij Naarden, met 
opgaaf van hoeveel, van welk soort planten verlangd wordt, tol een maximum van 25 potjes. 

Billijk ter overname gevraagd: D. ter Haar, »De Nederlandsche Vlinders»; Dr. E. Everts, 
«Cleoptera Neerlandica»; Beitter, «Kiifer Germanicaa Brieven fr., met uiterste prijsopgave, 
aan J. F. B. Nieuwenhuysen, Adm. de Buyterweg 108, Amsterdam. 


