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Eikern. Die Wespeneier gelangen unter dieEihaut, werden also in denEidotter eingebettet. 
Nun begint der Eikern sich zu teilen; die Teilungskerne wandern an die Oberflache des 
Dotters, schliessen sich als Epithelzellen aneinander und umschliessen in ihrem Innern 
den Dotter mitsamt den Microgaster-eierchen, So geraten letztere von selbst ins Innere 
der „Keimblase" und damit zugleich ins Innere der sich entwickelnden Raupe. 

Echter, dit is theorie, die grau ist , , , , Het wordt daarom werkelijk tijd, dat we dit 
vraagstuk eens goed onder de oogen zien. Hopen we, dat velen ons hunne bevindingen 
meededen. A. JOMAN. 

De handende slak. — Is 't onderstaande wellicht iets voor „De Levende Natuur"? 
Gisteren nacht, evenals vrijwel alle nachten, in mijn tuin op de slakkenjacht zijnde, zag 
ik bij het nakijken der zonnebloemen eene slak van ^ 3 c.M. lengte, van het zeer 
veel bij mij voorkomende type op ongeveer manshoogte, met den kop omlaag bij het licht 
mijner kaars blijkbaar speurende waaraan zij zich zou kunnen vasthechten, hangende 
(met haar achtereind dus) aan een fijnen draad van i 35 c.M., die haar steunpunt had 
aan een blad van de zonnebloem. Die draad was overal even dik, en voor mij niet te onder
scheiden van die van een spinneweb; mogelijk glom hij iets meer. 't Was mij natuurlijk 
bekend van rupsen, die zich aan een gesponnen draad naar beneden laten; van eene i 
een paar gram wegende, vleeschkleurige slak van 4 c.M. lang was mij dat echter niet bekend; 
en 't komt mij zeer onwaarschijnlijk voor, dat een slak in staat zou zijn om een draad 
te spinnen. Kan een slijmdraad dan echter zóó sterk zijn en zich zóó ver laten uitrekken, 
dat een slak daarmede een zelfde doel kan bereiken als b.v. een rups? door zich, overge
leverd aan het noodlot, ergens op neer te laten? 

Wellicht wilt u hiervan gebruik maken, 't Is maar een vraag. H. W. VAN RHIJN. 

Dit is een zeer aardige waarneming, die tot navolging opwekt. Het is al wel lang bekend, 
dat slakken tot deze gymnastische toeren in staat zijn en zich op de manier der spinnen 
aan hun slijmdraden kunnen neerlaten. Ook kunnen zij zich eraan omhoog werken en 
men kan zelfs wel sommige soorten paarsgewijze aan hun dubbele draad in de lucht zien 
hangen. Bij nacht en ontij heeft men wel de beste kans om deze dingen te zien. T, 

Ooievaars in Zuid-Afrlka. — In de Groene A'dammer, die ons hier ook nog eens bereikt 
las ik Uw stukje over de ooievaars. Daar wij hier de laatste maanden ook allerlei op
merkingen en feiten juist over die zelfde ooievaars (die we hier „groot sprinkhaanvoël" 
noemen) gemaakt hebben, wilde ik U toch daarover schrijven, 

U weet dat wij hier dit jaar een bijzonder erge sprinkhaanplaag hebben gehad. Sedert 
1891 herinneren de oude boeren zich niet zulke zwermen. En ook waren ze zeldzaam lang 
ronddwalende in een zelfde streek. Onze plaats ligt ± 35 mijl N.W. van Potgietersrust 
en net zoover W. van Pietersburg, iets minder dan 240 Z. B. noordelijke Transvaal. 
Er is open water op de plaats en ook in de buurt. Van half Juni tot nu, eind September 
hadden we hier een troep van ongeveer 50 ooievaars, en we weten, dat er hier nabij bij 
een plas water nog meer waren. Overdag waren ze op de gezaaide landen, en aten sprink
hanen, die 't koren toch ondanks hen, heelemaal afgegeten hebben, en 's avonds zagen 
we ze wegvliegen en vaak bij heele troepen, om in een van die groote doode boomen, die 
hier zooveel staan, te gaan slapen. Ze waren vrij mak, en we konden dikwijls nabij ze 
voorbijrijden. Onze kaffers hadden ook strikte orders, om er vooral niet dood te maken 
of te hinderen. Op 't oogenblik zijn er niet meer zooveel hier, maar tegen dat de jonge 
sprinkhanen („voetgangers") uitkomen, trekken ze weer naar de plekken, waar die 't 
meeste te vinden zijn. 

Ik heb mij ook al afgevraagd, of deze ooievaars een broeitijd overslaan, want ik heb 
ook herinneringen aan nesten met jongen juist rondom Bloemendaal, in onze Hollandsche 
voorzomer, 

Mijn man, die een geboren Transvaler is, herinnert zich niet, ze ooit zoo vroeg in 't jaar 
al hier in 't land gezien te hebben, gewoonlijk kwamen ze pas in Sept,—Oct, hier, 

Nu nog iets over 't eten van die vergiftigde sprinkhanen. Zeker, de sprinkhanen worden 
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hier met arsenicum vergif doodgespoten. Maar, de zoo doodgemaakte sprinkhanen worden 
zelfs als voer voor kippen gebruikt. Wij hebben ook hier en daar na gevraagd, en een goed 
vriend van ons, bij wie ook 'n troep ooievaars op zijn plaats was, heeft herhaaldelik gezien 
dat ze daar van sprinkhanen door hem doodgespoten, aten, gingen water drinken, en zoo 
weken achter elkaar daar vroolijk leefden. 

Natuurlik kan het, bij uitzondering voorkomen, dat het sprinkhaangif te sterk aange
maakt wordt, zoodat alle dieren, die daarvan eten doodgaan, maar dit is natuurlik een 
ongelukkig toeval. In de door 't Goevernement voorgeschreven oplossing van 't gif, is 
de hoeveelheid juist daarvoor zorgvuldig vastgesteld. 

Van Goevcrnementswege is de ooievaar hier ook streng beschermd, er staat onher
roepelijk £ 75 boote op het dooden van een groot sprinkhaanvoël. Juist door die sprink
haanplaag dringt het idee van vogelbescherming in dit land, waar jagen en schieten nog 
een tweede natuur bij de menschen is, door. Ook de fesanten (hier een heel andere vogel 
als in Holland, kleiner, vaalbruin met roode kop (Pternistes midicollis) en de tarentalen 
(wilde parelhoenders, Numida coronata) die ook vooral sprinkhaaneieren uit de grond 
opgraven zijn beschermd. Dan is hier nog een kleine zwarte soort ooievaar (Ciconia nigra) 
en een klein zwaluwachtig sprinkhaan vogelt je, dat in groote troepen de zwermen sprink
hanen achternajaagt, hen in de vlucht doodbijt en dan later op zijn spoor terug komt, om 
de doode sprinkhanen op te eten. Dit moet (volgens Fitzsimmons' vogelboek, waar ik de 
latijnsche namen in opzocht) Glareola melanoptera of — en — Dilophus carunculatus 
zijn. 

Swerwerskraal. ITA NEETHLING—KREUNEN MEES. 

De zeldzame Sepia's. — Over de vondsten van S. elegans d'Orb, en S, orbignyana Fér. 
kan ik nog het volgende mededeelen. 
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Juli '24 
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5 Aug.. '24 
31 Aug.—2 Sept. '24 
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10 Sept, '24 
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Opmerkingen, 

J. A. Nijkamp 

J, A, Nijkamp 
J. A. Nijkamp 

J, A, Nijkamp 

J, A. Nijkamp 
J, A. Nijkamp 
J. A. Nijkamp 

Opmerkelijk was ook het groote aantal Lepas dit jaar, sommige exemplaren zaten 
zelfs op de Sepia's vastgehecht. De Sepia's (vooral orbignyana) zijn dit jaar waarschijnlijk 
in veel grooter aantal aangespoeld dan ooit te voren is waargenomen. Ter vergelijking 
laat ik hieronder een tabelletje volgen, waarin ik alle vroegere opgaven heb vervat, die 


