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heeft, namelijk het eierleggen door zulk een larvevormig insect. Evenwel is het ook niet
onmogelijk, dat er zoowel gevleugelde als larvevormige wijfjes van dit geslacht bestaan.
Mocht een der lezers dus dergelijke larven vinden, dan houden we ons steeds voor het
opze nden van levende exemplaren aanbevolen.

Voor het afdrukken hiervan zond de heer W. MULD ER mij van Sindangsari (Soeka
boemi) een groote larve. Eerst dacht ik dat het dier dood was, doch het bleek te leven en
leeft nu, eenige weken later, nog. Het is uiterst traag, loopt weinig en reageert bijna alleen
op aanraking. Of wormen en slakjes welke in de f1 esch bij de larve gebracht werden,
gegeten worden, kon nog niet waargenomen worden. De larve geeft geen licht. Mocht er
nog iets van belang aan opgemerkt worden, dan zullen we dit vermelden. S. L.

MIEREN EN WANDELENDE TAKKEN.

Dat mieren goede opr uimers zij n van de cadav ers van verschillende andere die ren, is alge meen
bekend. M inder bekend is het waarschij nl ijk, dat ze ook dieren, oneindig veel groo ter dan ze zelf zij n,
bij levenden lijve versl ind en. Een merkwaardig voorbeeld hi ervan heb ik dezer dagen waargenomen.

Ik was in ' t bezit van twee wandelende takk en, di e reeds een paar maand en vreedzaam, zoowe l
met een d als met een t, op de tel kens ververschte takken van Djamboe bidji (Ps idium guajava) voort
vegeteerden. De vaas met bladeren stond in mij n kantoor op een tafe lt je naast een ni et geb ruikte
kantoorla mp. '

Op een mor gen bemerk te ik , dat de di eren erg onrustig waren, ofschoo n ze naar mijn meenin g
all es hadden, wat hun hartje begeerde, scheen er toch i ets aan te ontbreken. Ze kr open ove r de
bladere n heen en weer en aan het uiteind e der takken gekomen, sloegen ze als razenden met hunn e
la nge voo rpoe ten heen en w eer, tra chtende een steunpunt te vinden. 's Middags zat een er van op de
lamp, de tweede tegen een scheur kalender, die aan den muur hin g. Ik bracht ze op den dj amboetak
terug en de dieren hielden zic h dien dag vcrder kal m.

Den vo lge nden morgen waren beide verdwenen. Na lang zoeken vond ik de eene boven aan den
rand van een boekenkast, de tw eede hin g onder aan een luierstoel.

W eer bracht i k ze op de djarnboc takken en voerde ze, onwe tend, een wissen dood tegemoet.
's Anderendaags waren beide verve ld . Ik was er nog ju ist getuige van hoe de eene 't achte rli jf

met een ruk uit de aan de rugzijd e opengespleten chitinehuid trok . De af gestr oopt e hu id was met
uitzonder i ng van de spleet aan de ru gzijde, volk omen gaaf.

's M iddags om één uu r thu iskomende, was de eene weer verdwenen. Ik vo nd hem later halfdood
met nog slechts vier poet en onder een stoel; de andere wa s stuiptrekkende bezig den laatsten adem ui t
te bl azen, terwijl een onnoemel ij k aant al kl eine mi ertjes, niet groo ter dan 4 mM. , bezig waren het logge
li chaam in stukken te knagen om het beter te kunn en vervo eren.

Of de die ren reeds vroeger last van de mieren hadden gehad en daarom zoo onrustig wa ren, of
dat ze enkel een schui lhoek zochten om zich te kunn en verv ellen , heb ik niet kunnen waarnemen. Dat
de dunn e hu id na de ver vellin g niet bestand was tegen de venijni ge steken van hun kw aadaard ige
kwelgeesten is echter na het bove nstaande duidel ij k. v . W .

KORTE MEDEDEELINGEN.

De Heer K. Schalk te Padaug meldt ons:
In afleve ring 9- 10, Octo ber 1915 van de Tropische Na tuur wordt onder " Klei ne mededeelin gen"

als een bij zond erheid vermeld dat de papaja's wel eens twee vruchten aan één steel hebben zi tte n.
Hi er te Padang is dat vo lstrek t geen merkwaardi gheid. Regel is het hi er dat el ke wijfjesboom, di e

niet al te schraa l groe it, eerst beg int met enkele gr oote vruchten met groote tussche nrui mten te dragen,
daarna komen, dicht ' opeen gepak t, kl einere vruchten te voo rschij n, waarvan som mige paarsgewij ze
aan één en dezelfd e steel zi tte n, en zel fs drie en meer vruchten aan een steel komen w el eens voor.
Als de boom oud wordt, houdt dat op. Aan een steel groeien dan eerst een groote en een kl ein e
vrucht (of meer kleine vru cht en zonde r of met wei nig pitten) of twee mid delmatige vr uchten met pi tt en.
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