
9G DE LEVENDE NATUUR. 

frisch en gaaf. De derde en onderste cel was door een harder tusschenschot uit 
hetzelfde materiaal van de tweede gescheiden, en bevatte een bijna volwassen 

larf. De rupsen waren grootendeels opgegeten; er lag een tonnetje van een 
sluipvlieg bij, die zich wel in één der rupsen ontwikkeld zal hebben. 

Pogingen, om de beide larven thuis op te kweeken, zijn helaas mislukt. 
Tot slot iets over die eerste leege cel. Misschien is dat iets heel merk

waardigs en dient deze inrichting, om het sluipwespengevaar af te wenden. 
Als een sluipwesp de eerste celwand doorboort, zal zijn 
legboor niet een larf, maar een ledige ruimte vinden. Zulke 
looze eindcellen zijn meer waargenomen bij solitaire bijen 
en wespen, maar we zullen het leven van al deze dieren 
nog heel wat nauwkeuriger moeten kennen, vóór we zoo 
iets bevredigend kunnen verklaren. 

Breda. 

EEN SLIMME HOND, 

Toen de Nieuwe Water
weg te Hoek van Holland nog 
slechts een nauwe vaargeul 
was (het zal in de jaren even 
na 1870 geweest rijn) woonde 
een der Hoofdofizfchters van 
den Walcrsiaal. de Heer L., 
aan de Noordzijde daarvan. 

Genoemde Heer had een 
hond, die met zijn baas heel 
vaak per roeiboot naar de 
overzijde ging. Maar dan ge
beurde het wel, dal de hond 

Nestgang van debehaneerswesp Weer naar huis wilde. Omdat 
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soortgenoolen verlangde. Al
thans hij wachtte niet op do boot van zijn haas maarzwom 
weer naar den overkant. Kort daarop merkte nu de 
Heer L. dat de hond, als hel vloed was en het water 
dus naar binneli stroomde, een eind naar beneden liep 
en daar overzwom, terwijl hij bij ebbe een eind naar 
boven liep. In den beginne was hij dikwijls op een 
Ongelegen plaats aan wal gekomen en nu had de hond 
er dit op gevonden, om dicht bij huis den oever te be
reiken. 

fi. 

B. E. BOUWMAN. 

Hock ran llollaiul. C. ,1. CARRIKRE. 

Inhoud dor 3 cellen uit lig. 8; cel 1 leeg!; 
col 2 met jonge larf op de middelste 
rups ; cel 3 met groote larf op de 
bovenste, half opgegeten rups; links 

boven het tonnetje. De cel-tusschen 
schotten vnn bladstukken; iets 

verkleind; ü Juli Ibtlü. 


