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in een zwakke oplossing van rietsuiker. Werd de plant in 
een oplossing van druivensuiker of van vruchtensuiker 
gekweekt, dan strekte de roode verkleuring zich ook uit 
tot de oude, voor de toevoeging van suiker gevormde bladen. 

Hy onderzocht verder verwelkende bladeren van het 
herfstloof en vond, dat ze tydens het rood worden meer 
suiker en minder zetmeel bevatten dan te voren. Over-
biyvende bladen verliezen hun roodachtige kleur bij de 
terugkeer van 't warme weer en worden weer groen. 

Uit zyn proeven bleek: 1°. dat de roode kleurstof waar
schynlyk uit glucosiden(vruchtensuikerverbindingen), meestal 
van looizuurhoudende stoffen met suiker bestond; 2°. dat 
de hoofdmomenten by de vorming zyn: zonneschijn en 
nachttemperatuur! de zonneschyn bevordert de assimilatie 
en de vorming van suiker en dientengevolge de ontwikke
ling der roode kleurstof; de lage nachttemperatuur ver
hindert de omzetting van suiker in zetmeel. 

Nu kon ik de samenstelling van anthocyaan, noch van 
looizure glycosiden vinden; ik meende echter, dat looizuur 
niets met cyaan te maken heeft, zoodat die suikeroplossing-
cultuur en de anthocyaangeschiedenis dan ook niet in 
onderling verband konden staan. Kan u hierover eenige 
opheldering geven? 

Amsterdam. B. 
Een mooi Vogeltje. 

Gistermorgen in onze binnenduinen wandelende, ontdekte 
ik een vogeltje ter grootte van een vink, waarvan de 
helderwitte borst onmiddeliyk in het oog viel. Het beestje 
bleek niet erg schuw te zyn, want ik kon het tot op een 
pas of zes naderen zonder dat het van den lagen eikentak, 
waarop het zich zat schoon te maken, afvloog. Nu ontdekte 
ik op den kop, vlak by den snavel, een witte vlek, terwyi 
het op de vleugels een breede witte streep vertoonde, in 
de lengte der vleugels loopende. 

Een tydje sloeg ik het beestje gade en ging toen verder 
en was het vogeltje spoedig vergeten. 

Vandaag zag ik echter weer zulke vogeltjes, twee in 
getal, waarschynlyk mannetje en wyfje. Ze waren nu 
zeer moeilijk te naderen, schuw vlogen ze weg tusschen 
het lage eikenhout. Hun vliegen geleek veel op dat van 
een vink of van een kwikstaart; dezelfde groote bogen 
werden beschreven. By het vliegen zag ik dat de kleur 
by den staart bruin werd, terwyi, zooals ik gisteren had 
gezien, kop en rug zwart waren. De grens der zwarte 
kleur op den kop liep in het verlengde van den snavel. Ik 
hoop dat ik het vogeltje nauwkeurig genoeg beschreven 
heb, om nu weten, hoe het beestje heet. 

Ben Haag. R. 
Het is de zwart-grauwe vliegenvanger (zie voor illustratie 

Wandelboekje en D. L. N. III). Het wyfje is nameiyk niet 
zoo mooi wit en zwartbent als 't mannetje. Ze broeden 
by ons zelden. In dit voorjaar waren er ook in Amsterdam 
zeer veel, zelfs in myn tuintje op de Rozengracht, midden 
in de huizen; het diertje ging kalm aan het muggenvangen; 
wip! van zyn takje, een boogje van een meter, dan er 
weer op. Maar toen de musschen hem in 't oog kregen 
was het groot kabaal en weg vloog het mooie bonte 
vogeltje, „'t Lykt net een heel kleine ekster," hoorde ik 
een kindje zeggen, toen het, door myn kyken in 't park, 
het diertje ook opmerkte. 

Van alle kanten ontvangen wy berichten over den ster
ken trek van deze mooie vogeltjes. E. Hs. 

Iets omtrent Carabus clathratns. 
In 't begin van April langs den Amstelveenschen weg 

wandelend, had ik het geluk onder de wortels en in 't ver
molmde hout van wilgen op een drassig stukje weiland, 
verscheidene zoowel manneiyke als vrouwelyke exemplaren 
van Carabus clathratus te vangen, die daar waarschynlyk 
overwinterd hadden. Uit een vorigen jaargang van De 
Levende Natuur had ik vernomen, dat zoowel voedsel als 
levenswy'ze van dit fraaie insect vrywel onbekend waren. 
Ik nam ze daarom mee naar huis en zette ze in een klein 
terrarium, waarin ik behalve verschillende planten en wat 
mos ook een ondiep bakje met water plaatste. Vervolgens 
zocht ik een flinke hoeveelheid wormen en liet ze in 't 
terrarium vry. Weldra viel 't me op, dat er by dag niets 
van de kevers te bespeuren was, maar zoodra was niet de 
duisternis gevallen of alle kevers scharrelden door 't terrarium 
rond dat 't een aard had, maar van 't vijvertje namen ze 
hoegenaamd geen notitie, daar ze 't veel te druk hadden 
om een weg ter ontsnapping te zoeken. 

Eens op een middag in 't terrarium kykend ('t was toen 
10 dagen, dat ik ze had) zag ik dat enkele van de kevers, 
zeer tegen hun gewoonte, daar ze weinig bij dag te voor-
schy'n komen, rondliepen en in 't bakje, dat alleen een 
laagje modder bevatte, aan ' t snufl'elen waren. Fluks haalde 
ik eenige wormen en legde die in 't bakje neer. Direct 
viel een wyfje er op aan en verslond 2 wormen, en toen 
ik haar daarna nog een jonge aardrups voorlegde, ging die 
als dessert naar binnen, alleen den kop liet ze leggen. Daarna 
scheen ze genoeg te hebben en kroop weer in den grond. 

Nu vulde ik het bakje met water en wierp er eenige 
wormen in. Het was intusschen donker geworden en de 
kevers kwamen uit hun schuilplaatsen te voorschijn, 
scharrelden wat rond; toen zag ik voor 't eerst, dat 
enkele kevers by 't water bleven staan en er zelfs een 
eindje inliepen. Een worm wilde uit ' t water kruipen, 
maar op 'tzelfde oogenblik werd hy door een tor gegrepen 
en weggesleept. Ook de andere kevers gingen nu te water 
en haalden de wormen uit ' t vyvertje, maar allen sleepten 
hun prooi op 't droge en verslonden hem daar. 

Het biykt nu dus: 1, dat C. clathratus voornameiyk een 
nachtdier is, en 2, dat wanneer de kevers op 't droge hun 
prooi ontmoeten, hem aangry'pen, maar ook niet schromen 
hem in 't water te vervolgen en zelfs daaruit te halen. 
Dat ze by dag op buit uitgingen, daarvan zal de honger 
wel de oorzaak geweest zyn. 

Op aanraden van den heer Heimans, die 't voeren met 
levende wormen onaangenaam vond, heb ik geprobeerd de 
kevers met stukjes rauw vleesch te voederen, en dit is 
gelukt, ze vallen er met graagte op aan. Ik legde ' t vleesch 
in 't vyvertje, maar ze sleepten het aan wal en peuzelden 
het daar op. Als ze aan 't eten zyn kruipen ze niet voor 
't lamplicht weg. C. granulatus en hortensis lusten ook 
graag vleesch, de eerste zag ik 't uit het water halen (het 
lag vlak by den kant), en toen hy even zat te eten, kreeg 
hy visite van 5 exemplaren van C. clathratus. 

Intusschen heb ik eens een middag op de vangplaats 
doorgebracht. Er lagen verscheidene vertrapte exemplaren 
op den weg, maar van 12 tot 4 uur dat ik daar was, heb 
ik niet één kever door 't gras zien scharrelen. Wel vond 
ik weer 7 exemplaren in vermolmde boomstronken. Bewezen 
schynt het dus, dat C. Clathratus een nachtdier is. 

N. B. Ik was met de bewoners van oen boerdery, die 
vlak aan de vangplaats grenst, aan 't praten, en vernam. 
dat wanneer do vangplaats onder water staat, ze veel last 
hebben van deze kevers, die dan in huis komen loopen. 

S. LEEFMANS. 

Vogrelboschermiugr in Ntymegen. 
Wy ontvingen uit Nymegen het verslag van de aldaar 

bestaande afdeeling der Nederlandsche Vereeniging tot 
Bescherming van dieren. Daarin komt over vogelbescherming 
het volgende voor: 

Het bekende art. 109 van de Algemeene Politieverordening 
is aangevuld met het verbod om vogels te vangen, op 
„openbare wegen, voetpaden, openbare plantsoenen,gemeente-
„begraafplaatsen, en in het algemeen op de voor den 
„openbaren dienst bestemde gronden". 

Deze aanvulling is noodig gebleken, omdat de kantonrechter 
in hot vangen van vogels op den openbaren weg geen 
overtreding van art. 109 heeft gezien; maar bovendien is 
deze aanvulling nog van belang, omdat daar nu ook voor 
geldt de inbeslagneming der gebruikte toestellen. Er is 
n.1. een liefhebbery, die ook in de verslagen van andere 
afdeelingen genoemd is, om musschen op straat te vangen 
met een soort toeslaanden klem, waar de vogels meestal 
met gebroken pootjes of vleugels uitkomen, welke lief
hebbery alleen met vrucht tegen is te gaan, wanneer die 
klemmen in beslag te nemen zyn. 

By het verkrygen van een tweeden maatregel over vogel
bescherming ondervonden wy — dank zy de hulp van enkele 
onzer buitenlandsche leden — den steun der „Kölner Thier-
schutzverein" en is door toedoen dier vereeniging verkregen 
dat in het „Regierungsbezirk Köln" het verkoopen en ten 
verkoop aanwezig hebben van gevangen vogels — ook al 
zyn die uit het buitenland ingevoerd — verboden is. Deze 
bepaling was reeds van kracht in de „Begierungsbezirken 
Aachen" en „Düsseldorff", terwyi met den „Regierungs-
prSsident" te Munster onderhandelingen loopende zyn. 
Wanneer in het „Regierungsbezirk Munster" de bedoelde 
bepaling van kracht wordt, zal de Nederlandsch-Pruisische 
grens voor 9/,0 zyner lengte voor den uitvoer van in Neder-


