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willen genieten van de talrijke gaven die ge biedt, den zoeten zonnedrank drinken en zoo wordt 
de afgehouwen stam weer een boom. 

Maar nog meer zie ik. Al waart ge incognito gekomen voor uw eersten rondgang, ge 
kondt u toch niet van de atmospheer die u omsluit, afzonderen, en meer leven is opgewekt, 
ziet, een vlindertje zuigt met volle teugen zijn eerste lentevoedsel, daarna stijgt het op met 
helder gekleurde vleugeis, schitterend in de warme zon. 

En hoe meer we aanschouwen, hoe meer we kunnen meezingen met den dichter: 

»Eén zacht gekraak van Lente's lichte stappen 
En bruin wordt groen, en al wal. droef was, lacht.« 

Ja, al wat droef was, lacht! Waren we niet droef gestemd door den somberen winter? 
Maar toch, de hoop bleef wakker en telkens riep iiij ons toe: »De Lenle komt.u 

En zoo wachten we op uw komst. En, als ge dan gekomen zijl in al uw pracht en praal, 
vergezeld van uw gevederde en kleurrijke kinderen, ja, dan springt ons hart op van vreugde 
en het zingt met den zanger mee: 

»Der Lente lachen jubelt in mjjn ooren 
Als belgetingel uil het verre dal. 
De Lente zingt in mij, o 't is een val 
Van tonen en van tinten in de voren 
Van mijne ziel; gij luide vogelkoren, 
Nieuw groen en blauwe hemel overal, 
tiij voorjaarswinden roept het met geschal, 
De Lente leeft, uit zonnevuur geboren! « M. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Verbetering. — De onderschriften der illustraties van lilz. 485 en 487 in de vorige aflevering 

zijn per abuis verwisseld. Die op blz. 485 steil voor het Kleilaml en die op blz. 487 de Strandwal. 
De foto's zijn tijdens de expeditie genomen door den heer Ii. Volkers te Lisse. 

Exotische vlinderpoppen. — Evenals het vorig jaar worden ook dezen winter weer exotische 
vlinderpoppen uit Amerika en Engelsch Indiö door het Koninklijk Zoolojgisch Oenoolschap 
"Natura Artis Magislrau verkrijgbaar gesteld. Prijsopgaaf aan te vragen ton kantore van het 
(lennotscliap. 

Vreemde vangst. — 28 Januari jl. werd in een eendenkooi bij Hasselt, toebehoorend aan 
den heer Lierend ten Klooster, tusschen andere eenden gevangen een paartje van Anus 
formosa, welke vangst voor West-Europa een zeer bizondere is, daar ze thuis behooren in 
Oost-Aziö. Ze zijn in handen overgegaan van den heer W. Engels, preparalenr alhier, dié ze 
heeft opgezet en natuurlijk voor ieder belangstellende ter bezichtiging stelt. He naam 
"pracht, enten zegt genoeg van 't veerenkleed. Nanmanu geeft als jilaats waar ze gesignaleerd 
werden, voor Europa alleen Italië aan. 

Zwolle. Ii. C. W. IUTÏTINK. 

Vlooien! — Ondergeleekende, bezig aan eene »Lijsl der in Nederland voorkomende 
Sucloriacc (vlooien), verzoekt allen, die hem daarbij belinlpzaam kunnen en willen zijn, beleefd, 
hem vlooien Ier determineering toe te /enden, ook die, welke zij reeds in hunne insekten-
verzameling hebben. Men vange ze met twee vingertoppen, niel met pincet! en doe ze iu 
kleine fleschjes niet vloeistof (formaline, glycerine, azijn, brandewijn, brandspirittis). in elk 
fleschje een papiertje, waarop met potlood gastheer, plaats, maand; bijv. veldmuis, Nijkerk, 
4 (4 = April). Men ondefZOeke zoogdieren (ook vleermuizen!) en hunne nesten, vogelnesten. 
nestkastjes, enz, [op vogels behoeft men niet Ie zoeken). Men deele even mede, of uien de 
fleschjes (mét of zonder inhoud) terugverlangt Onkosten worden gaarne vergoed. 
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