
62 DE LEVENDE NATUUR. 

er is een dier in het spel. Maar welk dan? Wel zag ik een 50 M. er vandaan, datmen weereen 
bunsing had uitgegraven, trouwens ik had in de buurt ook weer van den winter „sterren
schot" gevonden. Verleden jaar zag ik juist op die plek, zooals ik meende een hermelijn, 
maar veel te groot en nog laat in het voorjaar geheel wit. Heb ik misschien een ander dier 
voor een hermelijn aangezien? Welk dan? Personen, bij wie ik om inlichting vroeg, konden 
geen uitsluitsel geven. Wellicht weet een der lezers licht te ontsteken. 

Dr. A. v. VELDHUIZEN. 

Een fout bij 't opkweeken van rupsen. — Dat de teelt van rupsen vaak teleurstelling 
veroorzaakt, zal wel iedereen ondervonden hebben, die zich met het opkweeken van rupsen 
heeft bezig gehouden. 

Verschillende oorzaken kunnen de mislukking van een kweek ten gevolge hebben. In 
de eerste plaats zwakte of ontaarding van de ouders, waardoor de nakomelingen de voor 
hun bestaan noodige levenskracht missen, wat reeds in het eistadium tot uiting kan komen. 
Verder kunnen rupsen, al brengen ze ook geen ziektekiemen mede ter wereld, voor bepaalde 
ziekten gepraedisponeerd zijn, terwijl het van omstandigheden af zal hangen of eene ziekte 
al dan niet tot ontwikkeling kan komen. Ook kan gebrek aan licht en aan versche lucht 
in de kweekglazen of kooitjes — het laatste vooral als veel rupsen bijeen zijn — nadeelige 
gevolgen voor hen hebben. 

In de vrije natuur zijn insecten aan nog heel wat meer gevaren blootgesteld; waaronder 
de aanwezigheid van vijanden uit de dierenwereld alsook klimatologische invloeden 
belangrijke factoren zijn. 

Wanneer onder gevangen gehouden rupsen groote sterfte heerscht, zoo zal wel in verre
weg de meeste gevallen dit verschijnsel in verband staan met het voedsel dat haar wordt 
verstrekt. De ondervinding heeft mij geleerd, dat voor rupsen het gebruik van nat voedsel 
over 't algemeen verderfelijk is. Gemakshalve, maar ook omdat versch voedsel soms ver 
gehaald moet worden, hebben vele kweekers de gewoonte bebladerde twijgjes of ander 
voedsel in water of vochtig zand te plaatsen, om het zoo lang mogelijk frisch te houden. 
Deze methode is beslist af te keuren, want de bladeren absorbeeren dan meer dan eene 
normale hoeveelheid vocht, waardoor de bladsubstantie eene scheikundige verandering 
ondergaat, welke, zoo al niet altijd rechtstreeks den dood der rupsen veroorzakend, dan 
toch hare spijsverteringsorganen dermate kan verzwakken, dat haar weerstandsvermogen 
verminderd en hare vatbaarheid voor ziekten verhoogd wordt. De verwekkers der ziekten 
kunnen uit de lucht of door het voedsel in het lichaam der dieren geraken. 

Dat insecten niet altijd ziek worden wanneer zij dragers van smetstof zijn, is een bekend 
feit. Niet slechts in rupsen en poppen, maar zelfs in vlinders, die volkomen gezond waren, 
hééft men ziekteverwekkers aangetroffen. Immuniteit tegen bepaalde ziekten schijnt bij 
insecten, even als bij andere dieren, een gewoon verschijnsel te zijn. 

Veel meer succes zal de teelt van rupsen opleveren als men ze twee maal daags van versch 
voedsel voorziet, zonder dit kunstmatig vochtig te houden, en wanneer er bovendien reke
ning mede wordt gehouden, dat ziekte-sjmptomen als voornoemde zich ook kunnen voor
doen wanneer de dieren malsche, sappige jonge blaadjes te eten krijgen. 

Beek, bij Breda, Maart 1922. C. A. L. SMITS VAN BURGST. 

Lamarck en Camper. — Reeds geruimen tijd vervolgt Dr. Schierbeek zijn zeer lezens
waardige stukken over de geschiedenis der biologie. In aflevering 8, van 1 Dec. 1921, staat 
het leven en werken van Lamarck. Ik miste daarin de vermelding van de groote verdiensten 
van L. als metereoloog. Misschien met opzet weggelaten, leek het mij toch niet ondienstig 
hier even op te wijzen. Belangstellenden kunnen er meer over lezen in één van de a.s. num
mers van „Ows Element", een tijdschrift, dat sedert 1 Jan. 1922, „Het Nederlandsche Zee-
wezen" en „On^ Element", vervangt. 

Dan vermeld ik nog 2 boeken over L., die Dr. S. niet noemt. Het zijn: „Lamarck, Die 
Lehre vom Leben", F. Kühner, 1913, Eugen Diederichs, Jena; en: „Lamarck", G. Revault 
D'Allonnes, geen jaartal, Louis Michaud, Paris. 

Het eerstgenoemde werk behoort tot „klassiker der Natunvisscnschaft und Technik", 
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