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Rupsen kweeken en vogelvoer. 
Het beste middel om rupsen te kweoken is de eieren 

te bewaren on te laten uitkomen in een lampenglas (cylinder) 
aan beide zijden een lapje gaas, met elastiek als sluitmiddel; 
neerleggen, niet rechtop zotten, het voer blijft dan lang 
frisch: nieuw by 't oude doen tot de jonge rupsjes over-
gekropen zyn, dan excrementen en nerven verwyderen. 

Voer op een open plankje nemen de vogels niet gaarne 
als ze niet zeer hongerig zijn. Er moet een,dak over ' t 
bakjo bywyze van Zwitsersch huisje. Hang in de nabijheid 
noten (gehalveerd), cocos, wal-, of hazelnoot, appels e. d. 
aan touwtjes voor de meezen, als die komen volgen de 
anderen. Tenminste als ze or zyn en in de buurt geen 
ongevaarlijkewijze van opnemen in praktyk brengen. 

Uw adres is verloren geraakt; uw postzegel is bewaard 
voor een volgende gelegenheid. H. 

Aulax hiëracii. 
Dezen zomer kregen wy deze 

misvorming in handen; denkelijk 
een Hiëracium umbellatum. In 
plaats van een intlorescentie bevond 
zich bovenaan een sterk opge
zwollen lichaam, gekroond door 
gele straalbloemen, en met eenige 
groene blaadjes eraan. Een normaal 
bloemtakje stak eruit. 

Zoudt u ons in de Levende Nat uur 
inlichtingen kunnen geven omtrent 
de oorzaak dezer misvorming? 

J. en W. 

Ditis een gal vorming, veroorzaakt 
door de galwesp Aulax hiëraci. 

Miiizeneslen. 
Hiernevens zend ik u een nestje, 

gevonden in een laag gelegen 
boschje. Het hing in den top van 
bentgrasstengels, zooals u aan 't 
voorwerp zelve misschien nog kunt 
zien. 

Een drietal van deze nestjes zyn 
gevonden, doch ik vernam, dat ze 
in deze streken veelvuldig voor
komen. ' t Lykt my een muizenest 
te zyn. 

't Nest van de dwergmuis heeft, 
volgens Prof. Schlegel's werk, een 
zydelingsche opening en rust dan 
op den grond, tenminste niet ver 
er af. 

Daar dit nestje z'n opening boven 
heeft en in den top van dit voor 
het dier betrekkeiyk hooge stengels 
hangt, zou ik gaarne van u in de 
eerstvolgendeaf!.derZ.e«;cM(?eVa<Mw?-
vernemen, of dit nest door een 
dwermuis of misschien door eene 

andere muizensoort is vervaardigd. 
Ik hoop, dat het toegezonden voorwerp in zoodanigen 

toestand mag aankomen, dat er iets uit valt op maken. 
W. R. BOUWMA. 

Het zyn ongetwyfeld de nesten van dwergmuizen. In 
mijn terrarium maakten deze mooie muisjes ze precies zoo; 
(uitgang naar boven of op zyde, ook naar onderen). H. 

Meeuwen in den winter. 
in ' t land is, en het vriest; of wan-
in aantocht zijn, dan ziet men de 

Den Haag S-l'Oi. 
Geachte Rcdachte ! 

Allereerst wilde ik my eens even aan u voorstellen: 
Carol Bieman, leerling H. B. S.; wegens ziekte i n ' t zieken
huis opgesloten. 

't Is met een zekere schuchterheid, dat ik u hier een 
opstelleye over meeuwen aanbied. Veel kennis van zaken 
heb ik nog niet, • maar wel een goede dosis „liefhebbery". 
Het zou me dan ook niet verwonderen, als u myn opstel-
letje te onvolledig of te onbelangryk vond; dan zal ik het 
wel niet te zien krijgen in ons tijdschrift, waarnaar ik zoo 
verlang. 

Wanneer de winter 
neer er sneeuwbuien 
meeuwen in groote 
massa's langs de stads
grachten zwerven der 
steden, die bij de zee 
liggen. 

Ze hebben dan een 
groot deel van hun 
schuwheid afgelegd en 
zijn echte bandieten 
geworden. Op een rijtje 
zitten ze op een dak, 
dat ik van hier uit zien 
kan, met voorliefde 
dichtby of op de warme 
schoorsteen. Af en toe 
vliegen er een paar op 
om verkenningstocht 
te houden, en iets eet
baars hebben ze gauw 
in de gaten, want zien 
kunnen ze uitstekend. 
Maar nauweiyks mer
ken de kornuiten op 
't dak, dat er wat te 
bikken valt, of ze vlie
gen meteen „gedeelde 
vreugd is dubbele 
vreugd" - gedachte 
naar beneden, om het 
lekkers te helpen opmaken. De anderen zyn daar niet 
erg op gesteld, en trachten de boel zoo gauw mogelyk naar 
binnen te schrokken. 

De honger maakt ze brutaal; nu hoor ik weer dat ze een 
kar met spiering geplunderd hebben, terwyl de eigenaar er 
niet by was! 

Zoo zy'n ze den geheelen dag op avontuur uit. Ze komen 
tegen 8 uur 's morgens en trekken tegen 4 's namiddags 
weer weg. Eerst gaat een klein troepje, die keeren telkens 
terug, alsof ze niet goed van die warme schoorsteen scheiden 
kunnen. Ten slotte vertrekt de heele zwerm verspreid; en 
laat nog een enkele achterblyver na; die echter weldra zyn 
biezen pakt, en de anderen volgt. 

Verder stuur ik u hierby de vergroote teekening van een 
soort bloemenwants, die ik op Chrysanthemums vond; druk 
bezig do lintbloemen op en af te klauteren. Zoudt u me 
s. v p. ook kunnen zeggen hoe hy (ze) gedoopt is? 

Hoogachtend, CARET, BIEMAN. 
Gemeente Ziekenhuis, Zuidwal. 
Met zekerheid is 't. niet uit te maken. 
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Een bloemwants. 

Mijnhiir.' 
u my ook 

Amsterdam, l(i Jan. '04. 

in do volgende vragon raad kunnen Zoudt 
verschaffen ? 

1°. Welke bodem verkiest gy in een vochtig terrarium ? 
2°. Welke planten godyen het best daarin? 
3*. Welke dieren gedyon het best daarin? 
Vriendeiyk verzoek ik u ze in de eerstvolgende afl vering 

D. L. N. te beantwoorden. C. C. SCHAAF. 
In de Maart-aflevering komt oen opstel hierover. H. 

./. ÜL. te 's-Gr. Uit aflevering IX zult u bemerkt hebben, 
dat do eene uitwas veroorzaakt is door de beukengalmug 
Hormomyra fagi; de andere vergroeiing is ook een gaining-
galletje en wel die van Hornromyra piligera. Dit kleine, 
harige galletje wordt ook tamelijk dikwijls aangetroffen. 

T. 
\(|ii:ii iimi iu bruikleen gevrangd, 

Wie heeft voor steller een aquarium om dit in bruikleen 
of voor goed te willen afstaan, opdat steller dan proeven 
kan nemen met stekelbaarsjes en torren (het ontwikkelings
proces), daar hy zelf niet bij machte is, dit aan te schaffen. 

Br. fr. lett. S. C. K. aan de Redactie van dit maandblad. 

Te koop aangeboden : 
Jaargangen D.L.N. 1900 on 1903, net ingebonden voor/3.50. 
l.iifi. W, P B I J M N C K Jn. 


