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DE LEVENDE NATUUR.
BOEKBEOORDEELING.
ïlllustnortn Flm-a von Mtttel-Earopa« von Dr. GUSTAV HEOI.

Hiervan is deel VI, Ie hellt, uitgekomen. Ondanks den oorlog is het weer op hetzelfde
prima papier als de andere, reeds verschenen deelen, de illustraties zijn weer even uitstekend
en de kleuren, op een enkele uitzondering na, even natuurgetrouw. Hierin worden behandeld
de Scrophutariaceeén tot een stuk in de Compositon.
Dit werk geeft nu letterlijk alles wat een florist en bioloog welen wil van een plant:
gekleurde afbeeldingen, lijnleekeningen, foto's (waaronder enkele minder geslaagde maar veel
heel goede) van de plant of van het landschap waarin deze groeit. Verder een opsommingvan alle synonimen, Duitsche, Fransche, Engelsche en llaliaansche, soms ook de Slavische
namen, de volksnamen. Daaronder volgt oen nauwkeurige morpliologische beschrijving, niet
met woorden als »ziemlich langs of dergelijke, maar met opgave van maten, zoodat er wijs
uit te worden is.
Dan volgt een opsomming van do groeiplaatsen, die zeer uitvoerig is, maar waarby
Holland erg slecht »berücksichtigl« is. Dal moest eens anders worden in de deelen die nog
verschijnen moeten.
Daarop volgt een opsomming van de deelen van de wereld waar de plant voorkomt en
daarna klein gedrukt de variëteiten en bastaarden, biologische bijzonderheden en eventueele
cultuurbijzonderheden.
Gekweekte planten worden ook, en soms zeer uitvoerig, behandeld. De chemische samenstelling van giftige of geneeskrachtige planten is ook meestal beschreven. In veel opzichten
komt het werk overeen met Ascherson und Graebner's ^Synopsis der Mitteleuropaeischen
Flora's», maar deze mist do illustraties.
Het eerste deel beval heel uitvoerig ivoor een werk als dit allhans) de anatomie der
planten, Hink geïllustreerd. DU is trouwens een kenmerk van hel heele werk: de illustraties,
die we zoo dikwijls missen in groote werken, zijn hier natnurgotrouw en artistiek tot stand
gebracht. Allo teekeningen zijn vrij van houterigheid, zooals zooveel llora-afbeeldingen (wo
denken hier aan vele afbeeldingen uit de Heukels-flora'si. We kunnen besluiten met den
wonscli, dal achter den zin: BMU besonderor Borücksichtigung von Denischland, Oesterreich
und der Schweiz», nog eens «und Holland» komt te slaan, want wij zijn er werkelijk nogal
knal afgekomen.
G. SIPKKS,
Natuurlijke Historie voor Jongeren.
Sedert een jaar l)estaat te Amsterdam ecu Nat
Mist. Club voor jongeren. Do' leden houden geregeld voordrachten en excursies. Knkele
specialiteiten op het gebied steunen reeds de Vereeniging. Zo telt op hol oogenblik ongeveer
veertig leden.
Nadere inlichtingen bij den secretaris A. l'ilger. Prinsengracht 527, Amsterdam.
Witkop-merel. — In de Gulluurtuin voor teohnische gewassen der-T. H. te Delft, lie il<
bijna dagelijks eene zwarte lijster met geheel witte kop. Komt deze moor voor?
Delft
.1. K0E8LAG.
Vroege zang. — Op 27 Doe. hoorde ik in Hilversum den Groeten lijster zingen; de zang
was volkomen «af», geheel als in 't voorjaar.
Uen Haag.
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M. TADEMA.

— Tusschen Kerstmis en Nieuwjaar zong de zanglijster hier eiken morgen om 7 uur
als ware hel April of Mei. Hel abnormaal zachte weer is daarvan ongetwijfeld de oorzaak,
want anders hoorden we hier dien vroegen zang nooit. Ook na Nieuwjaar zong die lijster
nog eiken morgen en ik heb hem ook al 's avonds gehoord. In het duin zyn ze altoos vroeger
dan hier.
Wageningen.

A. It. WIC.MAN.

Vroege bloei. — Tusschen 8 en lü Januari bloeiden bij Venlo op akkers, langs wegen.
aan boschkanten de volgende planten: Stollaria media, Senecio vulgaris. Bellis perennis,
Lamium purpureum, L.. album, L. amplexicaule, Anthriscus silvestris, Mercurialis annua,
Euphorbia peplus, E. helioscopia, Capsella bursa pastoris. Viola tricolor, Vinca minor, Urtica
urens, Poa annua, Corylus avellana, Spergula arvensis, Scieranthus perennis, Rrassica rapus,
Erophila verna en Holosteum umbellalum. Ik geef 't lijstje, zooals ik do planten noteerde.
Wie 't met eenige attentie leest, zal opmerken, dat in sommige gevallen moet gesproken
worden van »iiOg bloeien», in andere van »al weer bloeien*.
CABJEANNE.

