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TOLMAN, maar ook om de mooie reproducties van BURDET'S foto's op mooi glad roomkleurig 
kunstdrukpapier. Er zijn goede bekenden onder, maar ook een aantal nieuwe van de 
laatste jaren, met zorg uitgekozen. Een heel aardig boekje om cadeau te geven aan jongelui, 
die beginnen belang te stellen in vogels. T. 

J. KOK. Dierkunde. (Groningen. Wolters). 
Aan het eind van dit boekje staan tweehonderd vragen en de antwoorden daarop kunt 

ge geven, indien ge de 67 bladzijden, die aan die vragen voorafgaan, hebt bestudeerd. Het 
boekje is bedoeld als een beknopte handleiding bij het onderwijs aan land- en tuinbouw-
cursussen en door een geniale selectie van hoofdzaken is de auteur er werkelijk in geslaagd, 
om van dit dunne boekje iets zeer goeds te maken. Ik begrijp altijd nog niet, waarom 
men in overzichtsteekeningen van den bloedsomloop der zoogdieren altijd het bloedvaten
stelsel van de nieren weg laat. Dat doen zelfs auteurs met veel meer pretentie dan deze. T. 

J. KOK. Vijanden van Landbouwgewassen. (Groningen. Wolters). 
Ook dit boek is een goed voorbeeld van beknoptheid en het is aardig op de hoogte van 

den tijd. De Nieuwe Jachtwet wordt behoorlijk vermeld, maar de auteur onthoudt zich 
er wijselijk van, om den braven fazant te noemen onder het schadelijk gedierte. Bij de 
slakkenverdelgers had ik ook graag de goudplevier met eere genoemd gezien en bij de 
keverb^strijders al onze leeuweriken. De hoofdstukken over onkruiden zijn zeer goed. 
Voelt de schrijver niets voor wettelijke bepalingen voor de bestrijding der onkruiden? T. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Een kikker die een adder aanviel. — In het Zoologisch Laboratorium te Groningen 

staat een terrarium, waarin een oude Adder met een zes-tal jongen van 5 weken ( ^ 15 
c.M.) tezamen met eenige kikvorschen worden gehouden. De adders hebben, zoolang 
ze in het terrarium verblijf houden (5 weken; de jongen werden geboren in een flesch, 
waaruit ze den volgenden dag in het terrarium werden overgebracht) nog geen voedsel 
gebruikt. 

Dezer dagen hoorde ik een hevig tummelt in den adder-bak, waarbij een van de kikkers 
betrokken was. Op 't eerste oogenblik meende ik dat de oude adder een kikker probeerde 
te verslinden, maar dichterbij gekomen zag ik dat een kikker (een half volwassen ex. 
Rana esculenta) een jonge adder in den bak hield, terwijl de laatste al kronkelende hevige 
pogingen aanwendde zich te bevrijden, wat na eenige oogenblikken gelukte, waarna 
zij zich snel „uit de voeten" maakte. De kikker evenwel gaf zijn aanval nog niet op. Enkele 
malen hapte hij nog naar z'n slachtoffer, waarbij hij tot tweemaal toe nog de adder, 
die niet de minste moeite deed zich door bijten te verdedigen, in z'n bek kreeg (ter hoogte 
van de maagstreek ongeveer). Tenslotte zag de adder kans zich van haar aanvaller te ont
doen door zich onder een graszode te verbergen. 

Groningen, October 1924. E. JAC. WESTRA. 

De boomkikker. — Bij gelegenheid van 'n mycologische excursie naarde Slangenburgsche 
bosschen op Zaterdag 20 Sept. 1.1. ving ik aldaar 'n Boomkikvorsch. Deze diertjes komen 
in de omstreken van Keppel nogal eens voor, maar zijn voor zoover mij en ook den 
overigen leden van de afd. Doetinchem der N. N. V. bekend — nog nooit in genoemde 
bosschen waargenomen. Misschien interesseert U deze vindplaats. 

Doetinchem, 10 Oct. 1924. H. J. MEIJER. 


