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D E L E V E N D E N A T U U R.

De heer Van der Beek heeft eenige hem onbekende,
levende rupsen medegebracht, welker namen door de aanwezigen hem worden medegedeeld.
De heer Mac Gillavry doet mededeelingen over Melitaea
ciiixia L , Zeusera pyrina L. on de eieren daarvan en brengt
eindelijk een Neuropteron ter tafel, dat als eene Raphidia
herkend wordt.
De heer Van Goor vertoont fraaie Phytoptus gallen, op
esschen in het Vondelpark aangetroffen, en verkrijgt vervolgens de determinatie van eenige door hem medegebrachte
Hymenoptcra on Diptera.
De heer Thijsse heeft eene gestylopiseerde Anthrena
medegebracht en doet vervolgens eenige mededeelingen
over de biologische verhouding tusschen CoUetes succincta L.,
Epeolus variegatus L. en eene Conopide, alle door hem in
den vorigen zomer te Apeldoorn gadegeslagen. Eindelijk
vertoont hü twee fraaie Diptera, Sericomyia borealis Fall,
en Helophilus floreus L , van welke de eerste vrij zeldzaam is.
De heer Van Niekerken vertoont verschillende gallen,
waaronder die van Neuroterus baccarum L,, Rormomyia fagi
Htg. enz.
De heer Oudemans vermeldt, dat hem uit vertrouwde
bron medegedeeld werd, dat Vanessa atalanta L. dit jaar
zeer vroeg in 't voorjaar vliegend is waargenomen; dit in
verband met de quaestie, in welken slaat deze soort over,
wintert. Vervolgens vertoont spreker eene vrü groote galdoor hem onder een partü gallen van Aulax hieracii Bchó.,
die hem gezonden werden, aangetroffen en wellicht op eene

andere plant gegroeid. De gal, waaruit niets te voorschijn kwam, bleek bij het openen eene doode vlieg te
bevatten, welker achterlijf in eene lange spits eindigde;
wellicht eene TJrophora. Verder vertoont hü eene Mycetophilide, hij duizenden door hem waargenomen boven een
klein vüvertje in een bosch te Putten (Veluwe); cocons
van een Meteorus (zie Ned. Ins. p. 758, Fig. 406 V), hangende
aan een door de larve gesponnen draad; rupsen van Harpyia
vinida L., die, toen eens vergeten was haar van versch
voedsel te voorzien, alle elkanders „staarten" hadden opgegeten, wat de dieren eerst schenen te gevoelen, als het
wortolgedeelto der staarten bereikt werd; levende rupsen
van Asjihalia ridens Fabr.. Hoporina croceago Fa.hr. en
Scopelosoma satellitia L. en eindelijk eene roodachtige, doch
niet gezonde, wellicht aangestoken rups van Hylophila
bicolorana Fuessl., die anders heldergroen is.
De heer Polak deelt nog mede, dat hü bij den uitkomenden vlinder van Bombyx rubi L. aan het kopoindo eon
droppel kristalhelder vocht waarnam, welke ook reeds hij
enkele andere vlinders is waargenomen en wel uit het
vocht bestaat, dat het spinsel verweekt, waarna do vlinder
dat gemakkelük openen kan.
Ten slotte vertoont de heer Boon nog rupsen van Rltodoccra rhamni L., door hem op een Rhamnus in de Watergraafsmeer by Amsterdam in aantal gevonden. Hü had
denzelfden struik reeds een paar jaren achtereen daarop
nagezien, doch eerst nu mocht het hem gelukken, er de
rupsen op aan te treffen,

Vragen en Korte Mededeelingen.
Schoberia maritima.
De ondergeteekende zou gaarne in Nederland in het wild
verzamelde zaden van Schoberia (Suaeda) maritima ontvangen, in ruil tegen zaden of planten van den botanischen
tuin te Amsterdam.
Amsterdam.

HUGO DE V R I E S .

Bij uioorderlieid van stemmen.
Hierbü deel ik u, namens het bestuur, mede dat in müne
vereeniging t e r b e s c h e r m i n g v a n d i e r e n een
kwestie ontstaan over aquariums en terrariums.
Namelük: Half Juni werd er een weta-artikel voorgesteld,
zü'n de:
„Wie lid wordt, belooft nooit aquariums of terrariums te
houden."
Hierover werd gestemd, gepraat, geprotesteerd en zoo
meer, tot het bestuur eindelük het besluit nam, ieder lid
der vereeniging nog eens de gelegenheid te geven zyn stem
uit te brengen hetgeen dan tevens de verplichting medebracht, de reden, waarom men „voor" of „tegen" stemde
er bü op te noemen; de uitslag deelen wü u hier mede.
(voor of tegen de wet, is men dus t e g e n de wet dan is
men v o o r het aquarium).
Stem.
Reden waarom.
Leeftijd.
Tegen.
Indien de dieren niet geplaagd worden,
moest men het maar aan de leden over- „q .
laten of zü een aquarium of terrarium
^
willen houden,
Voor.
Feitelük plaagt men de dieren, als men , , .
ze in een aquarium doet.
•'
Voor.
M. i. is de kwestie, of de dieren het
goed of slecht hebben in een aquarium 1 4 .
noch door kinderen noch door groote
^
menschen uit te maken.
Tegen.
Voor het geval, men het een beest goed
kan geven, mag men het houden, om het 10 jaar.
te loeren kennen.
Tegen.
Om beesten lief te krügen, moet men
ze leeren kennen, moet men ze in hun
doen en laten bestudeeren, om ze te bestudeeren moet men ze eenigen tüd in
gevangen staat houden. Aquarium en «Q * a
Terrarium zün nuttig, mits ze gebruikt
•'
worden voor bovenstaand doel. In alle
andere gevallen is het gebruik ervan af

te keuren. Ik stel v)or de wet in bovenstaanden zü'n te wüzigen.
Tegen.
Mits voor korten studietü'd. (Vry, als o., .
ó
dieren zich gaan ingraven)
- •) a a r Tegen.
Ook van meening zünde dat men de .,. ,,
beesten moet leeren kennen.
Voor.
Om de dieren te leeren kennen, hoeft
men ze nog niet in een aquarium te doen. 8 jaar.
Voor.
Als de dieren in een aquarium zü'n,
zün ze van hun vrüheid beroofd; en even
goed als een leeuw in Artis meer op een
opgezette dan op een werkelüke lukt
zullen de stekeltjes, ruggezwemmers. 14 jaar.
watertorren enz. in uw aquarium u toch
niet aantoonen hoe het werkelüke leven
van deze dieren is. Een aquarium brengt
u dus nog in eene verkeerde meening ook.
Voor.
Daar immers elke vrüheidsberooving,
zü het slechts eene geringe, toch eene
mishandeling mag worden geoordeeld, is 41 jaar.
die kwalük te rümen is met het begrip
„ d i e r e n b e s c h e r m i n g".
Tegen.
Omdat de aanschouwing van het volmaakte in het kleine kan strekken tot
meerdere waardeering van het grootere
en hoogere in de ons omringende natuur. ,- .
Een aquarium of terrarium biedt voor die ' •'
aanschouwing een geschikte gelegenheid
aan, zonder dat daarbü, mits goed verzorgd, van kwelling behoeft sprake te zü'n.
Tegen.
Als we een aquarium houden, nemen
we ons ook voor zoo goed mogelijk voor
de dieren te zorgen. We hebben het 11 en
aquarium noodig, om de dieren te leeren 8 jaar.
kennen en als we ze kennen, zullen we
ze ook eerder lief krügen,
Zoodat dus de wet met S tegen 5 stemmen verworpen is.
Nu zouden wü gaarne willen vernemen, hoe hieromtrent
door anderen wordt gedacht.
Namens de Aerdenhoutsche vereeniging
ter bescherming van dieren.
De Secretaris,
F E A N S E. W.

MAC, DONALD.

Gaarne ontvingen wü van hen, die zich voor deze zaak
interesseeren en ervaring hebben, ook eens de opinie. Ten
slotte zullen wü gaarne een woordje zeggen.
(Red.)

