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Ringslang en Padden. — In 't laatste nummer van l>. L. N. stond geschreven, dat de 
ringslang wel padden eet. Doch bijzonder vind ik dit geval in geenen deele, daar ik reeds 
sinds langen tijd wist, dat deze beesten padden eten. Ik zelf heb 5 ringslangen en bij mij 
krijgen ze zoo af en toe een padje als lekkernij. Doe ik er een pad en een kikker tegelijkerlijd 
in, dan wordt de pad altijd 't eerste opgegeten en de kikker steeds na langoren tijd. 

Amsterdam. W. H. P. L. 

"Wandelende takken. - - Verleden jaar kwam ik in bezit van 5 wandelende takken, welke 
in een leeg vischglas met gaas overtrokken van geheel klein tot volwassen opgroeiden. Dit 
jaar had ik wel honderd afstammelingen, welke ik wel allen, op een vijftal na, wil opruimen. 
Indien zich onder de lezers liefhebbers bevinden, zoo stel ik ze gaarne enkele ter beschikking, 
als ze maar een fleschje of iets medebrengen om ze Ie transporteeren, want die heli ik 
niet zooveel. A. M. VAN GILS Jan., 

Rotterdam: Gl. de Vrieslaan 57B. 

CORRESPONDENTIE. 
J. S. v. B., te 's-Grapenliage. Een Hollandsch werk voor het, delermineeren van bloem-

bezoekers bestaat niet. Intusschen kunt u alvast beginnen met uw verzameling te maken, 
indien uw exemplaren behoorlijk voorzien van een etiket met datum en plaats van vangst, de 
naam van de plant waarop 't dier gevangen werd en zoo mogelijk nog een aanwijzing omtrent 
wat hij daar uitvoerde, dan is de naam zelve nog maar een kleinigheid, die altijd later wel 
kan worden bijgevoegd. 

Voor het determineeren van bijen, wespen en mieren gebruik ik met veel genoegen: 
Schmiedeknecht: Die Hymenopleren Mitteleuropa's. Jena, Fischer 10 M. T. 

C. H. v. IL, te Z. Aquarium- en Terrariumdieren kunt u in den regel aanschaffen bij de 
handelaars die op den omslag van ons Tijdschrift adverteeren. T. 

F, Q., te Amsterdam. Uw determinatie lijkt mij juist; we kunnen dus do zeer zeldzame 
Fumaria densiflora ook als gevonden vermelden voor Maastricht. T. 

S. de B. Dat vogeltje met »tite-titi, titt-kriüia is onze geelgors, die zingt lot in September. 
Die andere die zoo diep en helder lulu-tu roept en zooveel ander lawaai maakt is de boom
klever en do elegante verschijning met de wit-en-zwarte staart-zoom was een tortelduif. 

T. 

A. B., te T. Uw hebt werkelijk het paren van aardwormen waargenomen, ze zijn twee
slachtig. Dat de konhiginnepage in de laatste jaren minder algemeen is, heb ik ook meenon 
op te merken. Ook dagpauwoog, koningsmantel en distelvllndor zie ik lang niet in zoo groeten 
overvloed als vroeger. Slechts weer in den tijd dat de eitjes uitkomen, is van veel invloed 
op den inseetenstand, misschien doen ook de zachte winters veel kwaad. Verzamelaars 
hebben stellig geen schuld, in ons land doel men misschien zelf wel te w(>inig aan 't aan
leggen van inseclenverzamelingen. T. 

J. F. K. Uw vergroeiing van Havikskruid was veroorzaakt door de Ilavikskruid-galwesp, 
Anlax hieracii, die in 't (looi zeer veel voorkomt. T. 

M. //., /<• Dordrecht. Dat kleine diertje was een spilsmuisje, de naam »molmuis«, dien de 
tuinman eraan gaf, is heel gelukkig gevonden, want zooals n weet: mol en spitsmuis zijn met 
elkander verwant. Waf 't broeden der zangvogels betreft, sommige broeden eenmaal, andere 
tweemaal of nog vaker; merels, meezen en zwaluwen in den regel tweemaal. T. 

A. de F., te 's^Gravenhage. Die donkerbruine dingetjes in de oksels van uw lelie's zijn 
werkelijk broodknoppen. Wanneer u zorgt voor goede vruchtbare grond en veel licht dan 
zullen de planten zich welig ontwikkelen en overvloedig bloeien. T. 

,1. J. Pypers, Amerfoort. Uw vraag naar Vlinder en Koverboeken wordt uitvoerig in het 
volgend nummer beantwoord. H. 

./. .4. J. Verstegen, Blaricum. Uw zonnebloem is inderdaad merkwaardig door de grootte 
en doordien een golvende plooi van lintbloemeu door het bruine hart is gegroeid. II. 

A. Joman, Doetinchem. bijzonder belangwekkend die massa's van doorgegroeide bloemen 
van het jaar. Van scliernibloemen echter is de uwe een van de weinige. H. 


