
314 DE LEVENDE NATUUR. 

men van te voren in den oven steriliseert. Op het cene giet men de kokende agar-oplossing 
en bedekt deze onmiddellijk met het andere. Men kan hierop, na bekocling, wat zoutwater, 
waarin wat lichtbacteriën verdeeld zijn uitgieten, eenigen tijd laten staan, het niet opge
nomen water afgieten en de schoteltjes eenige dagen laten staan. Oili het licht te zien 
moet men echter steeds het bedekkende schoteltje oplichten, wat natuurlijk infectie met 
ongewenschte gasten mede brengt. 
Amersfoort, Januari '25. D. BOLTEN. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Rectificatie. — Vermoedelijk door onduidelijk schrift zijn er enkele fouten geslopen 

in de mededeeling over Lepas en Sepia's in het vorig nummer. 
Op pag. 287 staat: 

„Dr. J. H. Kernhout" moet zijn Dr. J. H. Vernhout. 
„Uit de werken van Holk en Dam" moet zijn Hoek en Darwin. 
„Meestal nog levend op planten, palen enz." moet zijn; planken. 

Den Haag. J. A. NIJKAMP. 

De Raaf in Nederland. — 10 Dec. 1924 langs het Linschoter bosch rijdende, ontmoette 
ik een raaf, die bij mijn nadering geheimzinnig de vlucht nam. 22 Nov. nam mijn vader 
2 exemplaren waar, cirkelende boven het bosch. 

Reeds vroeger en van den zomer nam ik hen enkele keeren waar, doch wist niet dat zij 
wellicht overwinteren. 

Hekendorp, n Dec. 1924. E. E. VAN DER VOO. 

Een prachtige uitslag. — De Nieuwe Winschoter Courant van 13 December '24 bevat 
het volgende verheugende bericht. „Het vangen van vogels wordt dit jaar in Westerwolde 
zóó tegengegaan, dat de vogelaars het bijltje er bij hebben neergelegd. 

Het surveilleeren der politie gedurende alle uren van den avond en nacht maakte er 
een einde aan." 

Moge het kranig optreden der Westerwoldsche politie allcrwege navolging vinden! 
W. W. SCHIPPER. 

Botanische Kalender van Chr. Ie Roy. — Deze kalender, uitgegeven bij Blankwaardt 
en Schoonhoven te Rijswijk, is nog mooier dan die van het vorig jaar en ik beloof er mij 
weer veel genoegen van. Ik heb dien kalender namelijk hangen in mijn leslokaal en daar 
is hij blootgesteld aan de onverbiddelijke kritiek van honderdvijftig jongelui, ledere maand 
krijg ik dan precies te hooren, waar net op staat. Nu dan, met vertrouwen zie ik iedcren 
eersten tegemoet en ik verlang al naar 1 Mei met zijn prachtig Pijlkruid, 1 Juli met de 
Egelskop en zeer bijzonder naar 1 September met de zeer schoon uitgevoerde watergentiaan. 
Chris Ie Roy is net een goede kunstenaar voor ons natuur vrinden, die wat aan botanie 
doen. Hij offert de waarheid niet op aan het decoratieve en weet toch zijn blad zoo har
monisch te vullen, dat we er de hecle maand door met het grootste genoegen naar kunnen 
blijven kijken. Ik kan dezen kalender warm aanbevelen. 

JAC. P. THIJSSE. 

Kalender van den Jeugdbond. — De Nederl. Jeugdbond geeft een bijzonder aardig 
geslaagde maandkalcnder uit, die op ieder maandblad een natuurhistorische foto geeft. 
Deze foto's zijn, evenals de decoratie van de bladen zelf, uitsluitend door Jeugdbonders 
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