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„Geen vogels op hoeden meer" moet onze leus zyn! 
O, wanneer gij dit niet wilt doen uit liefde voor onze 

aardige vlugge zangertjes, die onze tuinen en bosschen zoo 
opvroolijken, uit bewondering voor hun heerlijk geluid, hun 
fraaie vederdos, die in de natuur zoo schoon en schitterend 
is of voor hunne vlucht zoo vol gratie en fraai van lijn, 
of uit liefde voor uwe medemenschen, die slechts door de 
vogels in land- of boschbouw hun bestaan kunnen vinden, 
laat het dan een gevoel van eigenbelang zijn, dat u noopt 
om geen vogels als garneering te gebruiken, want zonder 
vogels was de aarde 'n woestyn! 

Wie inlichtingen hieromtrent mocht verlangen, of mee wil 
helpen de vogels op verstandige, doeltreffende wijze te 
beschermen, wende zich tot ondergeteekende bij wie bro
chures, de vogelbescherming betreffende, gratis te verkrijgen 
zyn en die gaarne de gevraagde inlichtingen zal verschaffen. 

Hopende dat myne oproeping door velen zal worden 
gelezen en nuttig zal werken, verblyf ik onder dankzegging 
aan de Redactie van dit blad 

Hoogachtend, 
E. S. BAUSCH. 

Secretaresse van het Bestuur der Nederlandsche 
Vereeniging tot Bescherming van Vogels. 

's-Oravenhage, October 1900. 

Iets over katten. 
Maandag 20 Augustus ging ik een jong katje halen by 

oen boer in den omtrek van Veenendaal. Ik stond nog wat 
mot hem te praten, toen de moeder van het katje met een 
konyn uit het bosch kwam. De boer vertelde my, dat zy 
haast eiken dag een konyn thuis bracht en er dan een 
lekker boutje van kreeg. 

Van een gewezen tuinmansknecht hoorde ik het volgende 
middel om muizen te vangen. Hy kreeg nameiyk voor elke 
muizenstaart 5 cent. Hy had een nest jonge katten, die 
reeds zoover waren, dat zy met muizen gevoerd werden. 
's Nachts werden deze onder een mand gestopt en de moeder 
vrygelaten. De knecht vond eiken ochtend 5 ii 6 muizen 
by de mand liggen, die, nadat de staart afgeknipt was, 
aan de jonge katjes gegeven werden. 

Haarlem. F. J . BUEKERS, 

De getrouwe egel. 
Een van myne kennissen had in de duinen een egel 

gevangen. Hy had hem in den tuin een hokje gegeven en 
voerde hem nu met melk, waarin nu en dan een stukje 
brood geweekt was. Hy gaf hem in het begin hard gekookt 
ei, daar het diertje oigenlyk ziek was toen het gevonden 
werd. Na 14 dagen echter had de egel 's nachts een gat 
onder de tuindeur door gegraven en weg was hy. 't Was 
in den examentyd, dus de egel werd vergeten. Maar na een 
dag of tien moet hy zich bedacht hebben. Om een uur of 
tien toch kwam hy op een goeden dag deftig naar de plaats 
toewandelen, waar anders zyn eten stond. Dit werd hem 
natuurlyk dadeiyk verschaft. En nu is hy weer even mak 
als vroeger. 

Haarlem. F. J . BUEKERS. 

Uit de lucht komen vallen. 
De heer J. Hulk liet ons een plantje van Asperula arvensis 

zien, dat „vanzelf' opgekomen was in een bloempot op een 
balcon in de Constantyn Huygenstraat te Amsterdam, welk 
balcon hiermede tot den rang van „pothoofd" verheven is. 

T. M. H. te Leiden. De vloeistof, die als voedingsvloeistof 
dienen moet voor planten met wortels en bladeren wordt 
bereid door te mengen op 10 Liter water: 

1 Gr. salpeterzure kali (kalisalpeter). 
1/9 gr. zwavelzure kalk (gips). 
% gr, phosphorzure kalk. 
'/a gr, zwavelzure magnesia (Eng. zout). 
V» gr. chloornatrium (keukenzout) 

on daarby één a twee droppels van een sterke chlooryzer-
oplossing. 

Voor bioeitakken van Meidoorn enz. die men met Kerst
mis in bloei wil hebben, is het niet noodig, plan ten voedsel 
dadolyk te geven; duin of welwater met een snufje keuken
zout en een stukje houtskool (beide tegen 't bederf van 't 
water) is voldoende. Eerst als de bladoren uitgeloopen zijn 

kan plantenwator, volgens bovenstaand recept bereid, van 
nut zyn, om den groei te versnellen en den bloei rijker 
te maken. E. Hs. 

P. KI. en O. W. De geleiachtige witte massa met stipjes, 
ter grootte van 2 c.M, is een verzameling van slakken-
eieren. Laat die maar gerust in 't aquarium, 't is uitstekend 
voedsel voor visschen en insecten. Daphnia's en Cyclops 
zyn niet grooter dan 2 m.M., u vindt ze stellig in de slooten 
langs de Kruislaan en aan de binnenzijde van den Ringdijk 
bij den spoorweg-overgang. Laat uw Salamanders in 't 
terrarium en zet hot op een koel, donker plekje, waar 't 
niet vriest; 't is weer winter. 

Aangeboden: 

Cicindela sylvatica, C. campestris, Carabus arvensis. Car. 
granulatus, Amara communis, Am. fulva, Pterostichus niger, 
Poecilus cupreus, Agonum 6 punctatum, Dromius 4 macu-
latus, Harpalus aeneus, H. ruficornis, Dytiscus marginalis, 
Acilius sulcatus, Ocypus olens, Silpha atrata var. brumea, 
S. rugosa, Necrophorus humator, N. vespillo, Hister unicolor, 
H. purpurascens, Geotrupes stercorarius, Serica brunnea, 
Melolontha vulgaris, Phyllopertha horticola, Corymbites ae-
naeus, Cantharis rustica," Tenebrio molitor, Otiorynchus sul
catus, Cleonus turbatus, Bruchus rufimanus, Grammoptera 
ruficornis, Clytus arcuatus, Cl. arietis, Donacia clavipes, D. 
dentata, Crioceris lilii, Gastroidea polygon!, Chrysomela 
polita, Phratora vitellinae, Melasoma populi, Vanessa cardui, 
V, atalanta, V. io, V. urticae, Epinephele hyperanthus. Poly-
ommatus phlaeas, Pol. dorilis, Pap. machaon, Rhodocera 
rhamni, Trypanus cossus, Ino statices, Arctia caja, Spilosoma 
lubricipeda, Spil. menthastri, Orgyia antiqua, Bombyx neu-
stria, Macroglossa stellatarum, Deilephila elpenor, Sphinx 
oonvolvuli, Sph. ligustri, Smerinthus ocellatus, Smer. populi, 
Saturnia pavonia, Harpyia vinuia, Lophopteryx camelina, 
Phalera bucephala, Acronycta psi. Cucullia umbratica, Hadena 
brassicae, Agrotis pronuba, Ag. segetum, Scoliopteryx libatrix, 
Catocala nupta, Rumea luteolata, Timandra amata, Cabera 
exanthemata, Lythria purpuraria, Cidaria fluctuata, C. bili-
neata, C. prunata, Eupithecia nanata, Botys ruralis, B. 
urticata, Leucoma salicis, Halias quercana, Adela degeerella. 

Wie iets in ruil te geven heeft, wordt verzocht doublet' 
tenlystje bjj te voegen. 

Meeden. H. J. SMID. 
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Papilio Machaon L. 
Thecla Ilicis Bork. 
Vanessa Antiopa L. 
Argynnis Lathonia L. 

„ Selene L. 
Pararge Aegeria L. 
Coenonympha Pamphilus L. 
Sphinx Pinastri L. 
Smerinthus Tiliae L. 
Bombyx Quercus L. 

„ Neustria L. 
Cossus Ligniperda. 
Phalera Bucephala. 
Euchelia JacoböBae L. 
Liparis Dispar L, 

„ Monacha L. 
Catocala Nupta. 
Plusia Chrysitis. 
Urapteryx Sambucaria L. 
Lucanus Cervus L. 
Saperda carcharias L. 
Clytus arietis L. 

Gevraagd: 

Pieris Daplidiee L., Limenitis Populi L., Limenitis SybillaL., 
MelitaeaCinxiaL., ArgynnisNiobeL., Epinephele Tithonus L., 
SyrichtusMalvaeL.,Sphinx LigustriL., Deilephila Porcellus L, 
Sesia Tipuliformis Cl. en andere Sesia soorten, Erias CloranaL, 
Zygaena Trifolii Esp, Gnophria Quadra L., Hepialus Humuli L., 
Hepialus Sylvinus L., Hepialus Hecta L., Nenieophila 
Lunula L.. Bombyx Potatoria L., 

ik verzoek vrieudelyk, de verzendkosten by te voegen en 
opgaaf van verzendkosten. 

Velp, Tramstraat D 126. E BERENDS. 


