
336 DE LEVENDE NATUUR. 

bij dag zoo uiterst beweeglijke vlinder van dit genus, zich aan boord zou hebben verborgen: 
dus scheen het dier den vrij grooleti afstand van land wel vliegend te hebben afgelegd. 

18 Aug. — 's Morgens ± 10 uur vloog in de golf van Aden een Hop aan boord. Voor
zichtig naderde ik den vogel en meende den europeeschen Hop (Upupa epops) die ik overigens 
alleen van gekleurde afbeeldingen ken, te herkennen; is dit mogelijk'? Daar deze mededeeling 
voor de kennis van den trek dezer vogelsoort van belang kon zijn, deel ik 't even mede. 
Een hopvogel was 't zeker. De vogel zette nu en dan den fraaien, uit aparte veeren 
bestaanden hoogen kuif op; grootte ± van een duif, snavel flauw gebogen. 

a/b. S. S. Tambora. S. LEEFMANS. 

Nachtvlinderrups. Bijgaande foto geeft op ware grootte een rups weer, die ik legen 
den stam van een boom vond, het geheele lichaam is bedekt met poppen van sluipwespen. 

Ik lelde er niet minder dan 320 stuks. 
Hel is de rups van een nachtvlinder, 
komt zeer veel voor op rozenstruiken, 
djoewars, djamboe en andere dergelijke 
boomen. Den vlinder ken ik niet, daar hel 
mij geen enkele maal gelukt is een pop 
te verkrijgen en daaruit den vlinder. Steeds 
verdroogde öf rups öf pop, hoewel het 
kweeken van andere soorten vlinders mij 
best gelukt. 

Bandoeng, J. A. MARONIER. 

Natuurhistorische Vereeniging. — Aan 
de Rijkskweekschool voor Onderwijzers te 
Deventer is door een twintigtal leerlingen 
der drie hoogste studiejaren een natuur
historische vereeniging opgericht, die naar 
den beroemden Nederlandschen natuur-
onderzoeker uil de 17de eeuw, Swammer-
dam, genoemd is. 

Het doel is hoofdzakelijk hel aan-
kweeken van belangstelling voor en hel 
verspreiden van kennis van de levende 
natuur wat men zal trachten te bereiken 
door het houden van excursies en vergade
ringen met voordrachten, mededeelingen 
en demonstraties. 

Het bestuur wordt gevormd door: 
II. R. Hoogeuraad, leeraar in natuurkennis, 
eere-voorzilter, .1. Brummelkamp, voorz., 
F. J. M. Ollerijns, Isle secr., E. A. Muijder-
man, 2de secr., il. Looman, penn. 

Belangstellenden kunnen aan de werk
zaamheden der vereeniging deelnemen, 
door als begunstiger toe te treden, terwijl 
oud-leden als buitengewone leden, zonder 
eenige verplichting, aan de vereeniging 
verbonden kunnen blijven. 

J. BRUMMELKAMP, V.. A. MUUDERMAN. 

Zwarte Specbt. — Verleden Donderdag 10 Oct. in het Ruurlo'sche Broek op een uur afstands 
van het dorp Rnurlo mij lievindende, vloog zeer dicht langs mij heen een </• Picus martins L. 
Ik had alle tijd om de zeldzame gast te bezien, zoodat ik zelfs kon zien dat hel een d was, met min 
of meer afgesleten slaartpennen. Denkelijk dus een oud exemplaar, dal op den trek verdwaalde. 
Het zette zich eenigen lijd tegen een wilgenboom, doch liet mij niet toe, nog meer te naderen. 

De Steeg. M. BRANTS. 

A A N G E B O D E N : 
Ondergeteekende wenscht zijn dubbel exemplaar van «Het Wandelboekje» door E. Heimans 

en Jac. P. Thijsse te ruilen tegen CO Verkade's plaatjes «Bonte Wei». Na inzending ervan 
ontvangt men hel «Wandelboekje« franco. Adres: T. Scheltema, Wilhelininaweg, Wageningen. 


