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mnltistriatun Marsh. Ook ontwikkelden zich sluipwespjes, 
Ghalcididcn, uit hetzelfde hout, vermoedelijk parasieten der 
vermelde kovcrs. Nog vermeldt spreker, dat hij te Hilversum 
een cocon van Hoplitis (ITyhocampa) miüiauseri F. vond, 
waarin 3 cocons van sluipwespen, stellig wel van Pwiscus 
ocellaris Th. Uit één van deze cocons kwamen nu een 
aantal Chalcididen, zoodat hier weder een geval van para
sitisme in den tweedon graad vastgesteld is. 

De heer Oudemans toont eene levende rups van Pachytelia 
(Psyche) unicolor Hufn., een jong nest, met de koningin, van 
Ves2M norvegica F., eene levende koningin van Vespa crabro 
L. en een Ophion, die des nachts kwam binnonvliegen — 
alles onlangs te Putten verzameld. Eindelijk Chalcididen 
uit Gortyna ochracea Hb , hem door den heer Polak ge
schonken. 

De heer Snyder doelt ten slotte nog mede, dat te 
Stavenisse exemplaren van Cetonia aurata L. gekweekt 
werden uit larven, die in molm van wilgen geleefd hadden. 

Een tweclingpapaver. 

Spelende Eksters. 
Op een vroegen ochtond, einde Mei, hoorde ik een geweldig 

okstergosnater. Ik keek het venstor uit en zag op een 
open plekje van een welig begroeid stukje bouwterrein 
vyf flinke jonge eksters. Eén was het mikpunt van snavel-
houwen van de andere vier; eerst was ik van meening, 
dat deze afgemaakt werd om de een of andere reden, een 
gebroken poot of iets dergelyks, zooals dat in de vogelwereld 
meer gebeurt, maar plotseling werd een ander der vyf de 
aangevallene en had zich te verweren, óók tegen den eerst-
aangevallene. Zoo ging het by beurten. Vier stortten zich 
telkens met heftig geschetter op nummer vyf, die door 
vlugge sprongen en tegenuitvallen zich zoo goed mogeiyk 
verweerde. Het was een reeks spiegelgevechten, die vlak 
aan den weg, welke om vier uur 's ochtends nog stil en 
eenzaam is, werden geleverd. 

Plotseling staakten zij hun spel en hupten met vermake
lijke regelmaat achter elkaar een hoogen populier in, ieder 
telkens precies springend op den tak door zyn voorman 
zooeven verlaten. 

Een oogenblik nog zweefden ze in de wuivende toppen 
van de poppels, zagen de kust veilig en streken neer in don 
naastbij zijn don moestuin. 

Bussum. B. S. 

Witte Hondsdraf. 
In uw Fübruari-aflevering zie ik de vraag naar witte 

Glechoma. Ik heb dio vroeger wel by Almelo gevonden en 
ook heel helder rose. 

Arnhem. C. C. R. S. 

Aquarium-Vragen. 
U zoudt mij verplichten, met mij uw oordeel en raad te 

willen zeggen omtrent het volgende: 
1°. Salamanders (groote en kleine on alpensalamanders) 

willen geen eieren afzetten, wat is daarvan do reden ? Het 
is toch niet te vroeg? 

2°. De bittervoorns zetten wel eieren in de mossels af, 
doch de mossels zetten ze ook weer af, is daar iets tegen 
te doen? De behandeling is deze: ik neem elke mossel die 
8 a 10 dagen by de bittervoorns verblijf heeft gehouden, 
vooizichtig .uit het aquarium on breng deze voorzichtig in 
een gereedstaand aquarium met water van dezelfde tempe
ratuur over en eenige dagen later vind ik de kleine kogel
rondo eitjes. Dit is nu reeds de derde mossel, die my dit levert. 

JAOQ CLADDKK. 

1°. Groote salamandors loggen zelden of nooit eieren in 
aquaria; de kleine wel, maar nu waarschijnlijk niet meer; 
de alpensalamander zal nog wel beginnen. Vreet de een 
ook de eieren van den ander op ? Of heeft u ook te veel by 
elkaar? Denk er om, de groote salamander ziet er ook geen 
been, in zyn kleinere familieleden op te slikken. 

2°. Bittervoorn-eieren moeten noodzakeiyk in de mossel 
biyven om uit te komen, althans in een met visschen be
woond aquarium. Laat de mossel eens rustig zitten en laat 
de oude vischjes er by tot de jongen komen. H. 

A. R. v. d. P. te O. Uw bandvorming van paardebloom 
was inderdaad reusachtig; maar ze zyn er nog grooter. H. 

J. Z. te Piershü. Uw plant is paarse boksbaard, lang niet 
algemeen. Mooie plant, hè ? H. 

v. R. te R. By gelegenheid krijgt u eens wat over de beek-
prik. U onderscheidt het beest wol van een aal aan den 
ronden bek en de kieuwspleten. 

Een meestal afdoend middel tegen bladluis op uw kleine 
sterke planten in potten is hot begieten met tabaks wat er. 
Om miereneieren te verzamelen, zie de Mierenjager (vorige 
all.) Mierennosten vernielt men licht door overgieting met 
petroleum, 't Is do kunst het nest te vinden en bloot te 
leggen. H. 

Struisvaron In hot wild. 
O. C. D. Ja wel. Ik heb de struisvaren, Onoclea struthiop-

teris, ook op O. B. gevonden, maar dat is stellig een sedert 
lang verwilderde plant, al staan ze or by tientallen, alles zit 
op één wortelstok. Vruchtveeren zijn niet te vinden. 11. 

A. Q. S. e. a. De besto verf voor de binnenzijde van 
terraria en aquaria is omail-vorf, bereid te verkrijgen in 
verschillende kleuren. Wit is het mooiste. Geen olieverf 
er onder. H. 

if. R. S. te A. Uw bloeiende brem (in Januari) was stellig 
gaspoldoorn (Ulex), die begint dan al. H. 

Wülie Kessler te S. Jammer dat uw afdrukjes onbruikbaar 
zyn voor reproductie. Maar iets zeldzaams is het ook in het 
geheel niet. In D. L. V. is de dubbele sinaasappel al vaak 
besproken. H. 

C. S. te Almenum. Do bandvorming van Ranunculus 
bulbosus ontvangen, heel mooi; vooral omdat ook de knol 
verbreed was. Ik heh alles geplant. H. 

C. B. de V. te A. Als u over een antwoord in decorresp. 
nog nadere inlichtingen verlangt, wend u dan in 't vervolg 
direct tot den onderteokenaar H. of T., dan heeft u de 
meeste kans op spoedig antwoord. Geen antwoord beteekent-: 
„wy weten er verder niets van." 

Van 15» Juli tot 2 Sopt is hot adros van do rc<laotl©: 
J . P . THIJSSE, l)ou Kurg op Toxel. 

' t Is niot wonscholgk lovondo dieren daarheen op te 
zonden, liovor tookoniny: mot hosclirijviiig. 


