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De spinnende mijt; oranje-mijt, roode-mijt. — Op de boomen in de Ie Van Swindenstraat 
te Amsterdam zitten ze bij honderden (levend en al opgedroogd) op en achter de schors te 
overwinteren. Het is Tetramychus pelarius //,, de spinnende mijt, the red spider der Amerikanen. 
(Niet het geluksspinnelje of roode mijt). Zij weven een fijn net van witte zijde, en leven van 
plantensappen, zuigen bladen uil, die reeds in begin Augustus geelvlekkig worden en ver
schrompelen. Vermoedelijk zuigen /.e in nood ook wel levende bast ('/'/). De kleuren dezer 
soort varieeren van lichtgroen, donkergroen, lichtgeel, geel, oranjerood, al naar gelang den 
tijd van 't jaar en van het voedsel. 

Arnhem. Dr. A. C. OUDEMANS. 

Spelt — Naar aanleiding van hot artikel Spelt in afl. 11 van D. L. N. deel ik n mede, 
dat op de Zuid-llollandsche eilanden ook Spelt verbouwd wordt. 

Rotterdam. D, v. D. (DESSEN. 

Hermelijn of Sperwer? — Hedenmiddag vonden we op een boschpad van de buitenplaats 
Leyduin onder Vogelenzang een houtduif (Col. palumbus). 't Diertje was pas gedood, want 't 
was nog warm; bovendien waren wij even te voren hetzelfde boschpad geloopen, zonder dat 
we iets bijzonders hadden gezien, 't Leek ons toe, dat het aan de strot was aangevallen; want 
de kop hing er slap bij en over de geheele lengte van den hals had 't een bloedende wonde. 
Veeren lagen verspreid om 't dier heen. Bovendien had 't een vrij groot gat ter hoogte van 
de krop, die overvol was, zoodal 'l voedsel er uit slak, alsof de aanval hierop was gemunt 
geweest, 't Viel ons op, dat de inhoud uitsluitend bestond uit reeds uitbottende knolletjes 
van Kicaria ranuncnloïdes, 

Zendt u ons in D. L. N. willen berichten, ten eerste of dit een gewoon voedsel voor onze 
boschduif is, en ten tweede oï dé dader een roofvogel of wezel geweest kan zijn'? 

Haarlem J. en W. 

Zooals de inzenders ons nader berichtten, ruimen in de kweekerijen de houtduiven de 
knolleljes van speenkruid op. Een roofvogel rijt toch den krop niet open; dan moest ook de 
kop zijn ingehakt, of wouden van de klauwen zichtbaar zijn. Indien er geen veeren lagen, 
viel er ook te deuken aan hel barsten van de krop; dat komt bij hoiilduiven wel voor. II. 

Fransche Wikke. — Als bizonderheid meld ik u, dal ik heden hier in Zelhem de «Kransche 
Wikke» vond, die sleehls enkele malen in ons land is gevonden. Tol in de kleinste bizonder-
heden kwam alles uil, wat de beschrijving vermeldt. Misschien is het de moeite waard, dit 
in D. L. N. onder de aandacht der lezers te brengen, opdat ook anderen opgewekt mogen 
worden, de zoo rijke flora van den Achterhoek wat meer te bestudeeren. Dat verdient ze. 

Zeuiem. M. W. v. LEEUWEN. 

Vlaamsche Gaaien. — lu de laatste dagen zijn hier zeer veel Vlaamsche gaaien. Andere 
jaren zag ik er slechts zeer enkele. 

//»(•/,• pan Holland. P. 

G E V R A A G D : 
Eieren van wandelende lakken. Porti worden gaarne vergoed. Adres: S. Leefmans, 

Deymanslraat 4, Amsterdam. 

Deel I tol XI van D. L. N. Aanbiedingen, met prijs, aan \V. C. de Vöogt, Hotel Mirabeau, 
Clarens (Suisse). 

Een gebruikt, zich in goeden slaat bevindend aquarium, lang 40—50 cM. Adres: Van 
den Merg, Dijkslraat 8, Arnhem. 

CORRESPONDENTIE. 
F. C. v. d. Dussen, Rotterdam. In de laatste jaren is het Musknsplanlje herhaaldelijk 

verwilderd gevonden; misschien uilgeplant. Werkelijk wild is hel in ons land niet. II. 

J. A. M. de Boer. Er staal in de Geïll. Flora van Heimans, lleinsius en Thijsse bij Linneaa 
borealis: "In de bergen en de Poolstrekcn; ook een goed rolsplaritjen Kr bad nog bij kunnen slaan: 
in ons land alleen als sierplant. 11. 

./. de G. Het beste is, dat u, zoodra u ze ontvangt, de dieren, die u wenscht te doen 
opzetten, terstond aan den praeparateur zendt; aan wien ik ze toch zou brengen : aan .1. P. Steen
huizen, piaeparalonr van Arlis, Alexanderkade 8, Amsterdam. II-


