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de rupsen te verdelgen; dan k a n ' t nog gemakkelijk, doordien
ze bij koud weer en 's morgens in massa's dicht op-een
gedrongen zitten; „rupsennesten" zy'n 't eigeniyk niet,
want in de meeste gevallen leven ze niet in een gemeenschappelijk spinsel. De opgegaarde rupsen worden door de
boeren wel aan kippen gegeven, die er zeer verzot op
zyn. Sommigen beweren, dat de kippen er eieren met
lintwormen door leggen, wat wel tot de duizend en een
sprookjes zal behooren, die de menschen van de dieren
verzinnen.

Van elke tien pakjes natuurvoorwerpen, die wy verleden
jaar ontvingen met verzoek om naam en bijzonderheden
op te geven, was er stellig altyd één met een takje waarop
de eieren van de ringelrups (Bombyx neustria) zaten, een
tweede met een wespennest en een ander met 't moskluwen,
de gal van de rozenbladwesp (Rhodites rosae). Over gallen
hebben wy een groot opstel met teekeningen en beschryving
ontvangen, dat wy by gedeelten plaatsen. De ringelrups is hier
in beeld gegeven met ei, cocon en vlinder. Dat spaart velen
onzer lezers de moeite, er verder na te vragen. Zoo zullen
wy voortaan geleidelijk
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in 't eind van Juli of in Augustus in een cocon, meestal
met mosselen te koop liep 2 x 5 cent mosselen, waartustusschen eenige bladeren; gewoonlijk is de cocon, met een
schen ik 14 kleine anemonen vond, ook 1 mosselschelp
geel poeder bedekt. De vlinders vliegen van Juli tot Sepmet % een schelpje (cardium) met een zeepok en 2 wormen
tember, ze zyn bruin of geelachtig met 2d warsstreepen op de
alles goed levend, want de mosselen waren versch, maaivoorvleugels en Vi3 tot 2 cM. groot. Bij dag zitten ze
de anemoontjes hadden wel wat geleden, want ik hield
meestal met neergesfagen en eenigszins afhangende vleugels
er maar 4 over. De wormen leefden p.m. 5 dagen, de zeeverscholen op de takken of onder tegen de bladeren en
pokken 2 weken, maar de anemoontjes wel 10 weken; ik
vliegen 's avonds rond. Soms vliegen ze ook op klaarlichten
denk, dat ze aan gebrek aan voedsel zijn gestorven. U ziet
dag en jagen elkaar na in den felsten zonneschijn.
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