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

A l s d e m i e r e n w a k k e r w o r d e n.
schijnen ze erg in de war te zijn. Ze hollen kriskras door
elkaar en inplaats van bouwstoffen aan te sloepen, sjouwen
z e . . . met elkaar.
Reeds schreef ik voor twee jaren iets van een formeele
verhuizing, die ik toen waargenomen had, bij de roodzwarte
boschmier.
Thans zag ik ook weer vreemde dingen. De mieren sleepten
nu ten eerste met springlevende collega's; ten tweede met
doode dito en ten slotte zag ik sommige mieren een kluitje
collega's voortzeulen, die zich onderling hadden vastgebeten
aan sprieten of pooten. Een drietal aldus vereenigde individuen,
die nog flauwtjes teekenen van leven gaven, nam ik nog
levend mede, ze stierven zonder elkaar los te laten.
De eenige verklaring die ik voor de twee laatste gevallen
kan vinden, is de volgende: Naar ik bemerkte had men getracht de nesten uit te branden. IJdele moeite als de koningin
niet bereikt wordt! Daarbij waren natuurlijk vele mieren
gedood en deze werden nu door de anderen in 't nest gebracht, om misschien fljngekauwd als voedsel te dienen
voor de larven.
Bij die catastrophe van 't uitbranden waren de bewoners
van diverse nesten dooreengeraakt met 't gevolg van een
vechtpartij alias bijtpartij met parool: «houvast-wat-je-hebt.»
Toen werden klompjes strijders in hun tobben om elkaar
naar de verschillende nesten te sleuren, door den nacht
overvallen en stierven van koude en uitputting, om den
volgenden dag door een of andere verkenner naar diens
nest te worden gesleept en daar als voedsel voor de larven
te dienen.
Amsterdam.

S. LEEFMANS.

Van een Boomklever en een Pimpel.
Den 28sten Maart, j.1., vonden wij een boomholte die een
pimpelmees zfch tot nest verkozen had. IJverig sleepten
mannetje en wijfje Bouwstoffen aan. Een week later, d.i.
dus den 4den April, waren zij reeds tot de binnenbekleeding
genaderd, toen hun geluk wreed verstoord werd. Ik stond
's morgens juist te kijken, hoe het eene pimpeltjeeen veertje
in de holte droeg en daarin verdween, toen er plotseling
iets door de lucht suisde, en voor den ingang van 't nest
bleef zitten, 't Was een boomklever. Nauwelijks zat hij
voor 't gat of de rechtmatige bezitter kwam er met een
dof tzrrrr uit en viel den veel grooteren tegenstander moedig
aan. Fladderend, piepend en vechtend, tuimelden de beide
vogels tot op den grond. Toen nam de pimpel de wijk, den
klever triomfantelijk achterlatend, die onmiddellijk zijn
heerlijke fluittonen deed weergalmen en daarna het veroverde nest binnenging. Nauwelijks was hij binnon, of de
pimpel kwam, nu met zijn wederhelft, het nest weer in
bezit nemen. Weer werden zij echter door Caesia verjaagd,
die nu op wacht bleef zitten bij 't hol, on zijn tegenstanders
tot hoogstens 5 meter liet naderen. Een half uur vlogen
deze nog troosteloos om hun vroegere woning, om daarna
voor goed in een nabij gelegen bosch te verdwijnen. 'sMiddags
zat de boomklever nog bij zyn veroverde vesting, 't Zal
mij benieuwen, of hij er al zal gaan broeden, want het nest
is gelegen in een eik aan een zeer drukke straatweg, geen
meter van de tramrails, 't Bevindt zich 3 a 4 Meter boven
den grond.
Wageningen, 4 April '09.
M.
Bescherm de wilde planten.
Er was in Bloemendaal een mooi boschwegje aan den
voet van 't duin — waar de sneeuwklokjes bij duizenden
bloeiden — verboden terrein. Dezer dagen heeft de eigenaar
die wandeling voor het publiek opengesteld en den eersten
dag den besten waren alle sneeuwklokjes afgeplukt. J n
plaats van de bloemen komen er nu langzamerhand vette
boterhampapieron, sinaasappelschillen en nog erger! Zoo
iets schrikt andere grondbezitters weer af, om ook iets voor
dat publiek te doen. En toch zou ik zoo graag willen, dat
nergens moer «verboden toegang» behoeft te staan. TH.
Vruchten van Sneeuwklokje.
Ik heb ze nog nooit goed rijp gevonden en toch vertelt
Prof. A. 11. Church in zijn pas verschenen werk: Types of
floral mechanism, dat ze in Juni tamelijk veel te vinden
zijn. Wie helpt eens zoeken? Hij beschrijft de vrucht als een
groote gele besachtige vruchtdoos. Misschien is er wel kans
ze dit jaar te zien, doordat de sneeuwklokjes zoo laat gebloeid hebben; ik zag er nog den 15den April.
TH.

De bescherming der Baardmannetjes.
In de N. Roti. Ct. staat een stuk, overgenomen uit Buiten,
van den heer de Meiere, waarin deze vertelt dat de Baardmees n i e t is opgenomen in de Vogel wet van thans. Ik vind
echter dit vogeltje wèl vermeld id do door mij geraadpleegde
lijsten, nl.: ie. Dr. Ritzema Bos geeft ih zijn bekend werk,
getiteld «Landbouw-dierkunde» op pag. 549 van Deel II een
lijst van de b e s c h e r m d e vogels, en No. 45 van dien lijst
is het Baardmannetje; 2e. Mr. Albarda zet in zijn naamlijst
der in de provincie Friesland in wilden staart waargenomen
vogels, «Leeuwarden 1884», achter al de vogels die beschermd zijn, omdat ze ten allen tijde nuttig zijn, een b,
en achter het baardmannetje staat die b evenals achter alle
andere meezen; 3. In de Wet zelf staat: dat beschermd
worden d e m e e z e n . Volgens mij, behoort de baardmees
daar ook toe; ie. In de «naamlijst van vogels, welke in den
wilden staat zijn waargenomen», opgemaakt door Bisschop
van Tuinen, Zwolle 1892, staat insgelijks het baardmannetje,
onder de door de wet ten allen tijde beschermde vogels.
Hiermee heb ik voldoende aangetoond dat de heer de
Meiere zich vergist heeft en dat de vogelvangers g e e n
baardmannetjes mogen vangen.
Dordrechl.

BOLLEMAN VAN DER VEEN.

Waterplanten te krijgen voor het Aquarium.
Naar aanleiding der correspondentie in de «Levende
Natuur», blz. 240, deel XIII, deel ik u mede, dat bij mij
aquariumplanten te bekomen zijn, die ik betrek van een
zeer bekende Duitsche firma. De gewone en vele uitheemsche
soorten, ook Valisneria, heb ik steeds in voorraad, Op aanraden van Dr. Couvée schrijf ik u zulks. Wat de prijzen
betreft, deze zijn dezelfde als in den catalogus der Duitsche.
firma's waarvan ik ze betrek, plus de onkosten.
Het is niet om handel te drijven, maar om de liefhebberij
grooter te maken. Ik doe liet in Breda al. een paar jaar en
daar begint nu wat leven in te komen. Zoo lang het mij
niet te druk loopt, ben ik gaarne andereu hiermede van
dienst.
Breda, Etnaslraat 5a.
11. J. THILUEN,
Amanuensis H. B. S.
Vereeniging van Aquarium- en Terrariumllef hebbers te Rotterdam.
Hiermede berichten wij u dat er te dezer stede is opgericht een vereeniging van Aquarium eu Terrariumliefhebbers.
onder den naam «Anthonie Leeuwenhoek».
De vereeniging stelt zich in hoofdzaak ten doel de bevordering van de Aquarium- en Tcrrarinmliefliobbery en
alles wat, daarmede verder in verband staat.
Rotterdam, Ie Jerichostaat 17.
L. S. PUUNK, fiber.
Voor liefhebbers van een vischvljver.
Te koop een opstaand fonteintje met 3l/a M. leiding en
trechtervormigen toevoerbak en kraan. De leiding is ook
geschikt om aan een waterleiding bevestigd te worden. Het
fonteintje zelf heeft twee kranen, respectievelijk voor een
mondstuk als van een gieter en voor twee zeer dun nitloopende buisjes. Te zien bij A. 11. Gerhad, Raamstraat 12,
Amsterdam. Kosten van aanleg zijn geweest ƒ15.—.
Correspondentie.
./. v. d. B. te N. Die glibberige klont was een wierenkolonie, het langwerpige beest een waterwants en wel:
Ranatra linearis. Het lange aanhangsel is een ademhalingsbuis. Je vangt ze 't best door in den modder van de sloot
Ie scheppen. Daar zitten ook de groote, logge korenboutlarven. Dat uitspuiten van water is een middel tot voortbeweging. Ze schieten dan door de reactie schoksgewijze
vooruit.
TH.

