
MIGRATING MILLIPEDS 29 

and bark of twigs. They could be heard and seen gnawing, and left an area of 

whitened twigs behind them.” 
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In dit klein-formaat boekje wordt een beknopt modern overzicht gegeven van de bouw 

en de indeling der Insecten. In acht hoofdstukken behandelt de schrijver de lichaamsbouw 

(p. 8 tot 64). Daarop komen vier hoofdstukjes over de voortplanting. Dan volgt een over¬ 

zicht van de post-embryonale ontwikkeling, terwijl de bespreking van de oecologie het al¬ 

gemene gedeelte besluit. 

Het systematische gedeelte (p. 83 tot 111) geeft allereerst een overzicht van de verschil¬ 

lende insectenorden (drie van de onderklasse der Apterygota en 21 van de onderklasse der 

Pterygota), waarna van elke orde kort de kenmerken genoemd worden met een opsomming 

van de voornaamste families met enkele van de bekendste soorten. 

Een literatuurlijst van l]/2 pagina besluit het werkje, dat ongetwijfeld een handig hulp¬ 

middel is voor iemand, die snel een overzicht wil krijgen over de meest uitgebreide van 

alle dierklassen. — Lpk. 

Smeren op boomloze terreinen. Open heiden, vennen, moerassen, duinen en braak¬ 

liggende terreinen geven maar al te vaak door de meestal totale afwezigheid van tenminste 

een beetje uitgegroeide bomen onoplosbare puzzles bij het smeren. Soms brengen palen of 

hekposten wat uitkomst, althans als ze gunstig staan, maar veel keus is er in de regel niet. 

Stroop spuiten over planten of struiken is voor dit klimaat zelden een succes, een buitje 

regen en de pret is uit. Ook appelschijven aan touw of lapjes in stroop gedrenkt en opge¬ 

hangen is verre van prettig door de kleefboel, die het geeft. Bovendien zou de hoeveelheid 

van het benodigde materiaal vervoersmoeilijkheden opleveren, want een paar meter touw of 

een klein aantal lapjes zijn niet voldoende om een enigszins behoorlijke terreinstrook te be¬ 

strijken. 

Mij bevalt het beste het gebruik van plankjes van 60 X 15 cm om in de grond te zetten. 

Een vijfduims-nagel kan uitstekend als pin dienen. Ook heb ik korte van 20 X 15 cm om 

aan struiken te hangen. Sinaasappelkistjeshout is er prima voor. Ook kan dik Amerikaans 

hardboard dienen, maar geen triplex, want dit trekt bij vochtig worden krom en bladdert op 

den duur ook af. Op de plankjes spijker ik een flink dik stuk dennenschors, waarop de 

smeer komt. Ik gebruik een dertigtal plankjes van elk en zet ze op een meter of vijf van 

elkaar uit. Vervoer met de smeerkanten tegen elkaar makkelijk achterop de fiets of de plof, 

desnoods onder de arm ! 
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