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NATUUR,

Vragen en korte Mededeelingen*
Het eerste ei van een eenjarigen vogel is kleiner, dikwijls de helft kleiner dan de normale grootte. Het tweede
is reeds iets grooter. Eerst het derde of vierde is normaal.
Dergelijke kleine eieren worden, wanneer zij in kippenhokken gevonden worden, wel eens haneneieren genoemd.
Nu is het wel mogelijk, dat een kwartel en een patrijs,
wellicht ook andere vogels, die eerste eitjes niet in het
nest leggen, maar er buiten. Een kip laat zulk een eitje
ook in de loop van het hok vallen. Maar het is ook
mogelijk, dal gij gelijk hebt, n.1. dat de vogel daarmede
den vinder denkt te foppen. Dieren, vooral vogels, hebben
meer middelen om de aandacht hunner vijanden af te leiden.
Sneek.
A. C. O.
De bewering omtrent het „anders in den dop zitten
van luinboonen" heb ik ook gehoord; maar op
mijn vraag wist men niet te antwoorden, hoe ze dan
eigenlijk zouden zitten. Ik denk dat dit verhaal bij de
groote rubriek „praatjes" zal moeten gerangschikt worden,
te meer daar er in het groote nieuwe werk van Penzig
„Pflanzenteralologie" in hel geheel geen melding van gemaakt wordt,
's Hertogenbosch.

Dr. H . W. HEINSIUS.

. . . . Nu moet ik u nog eens iets aardigs vertellen. Ik
had drie vinken en een barmsijsje; twee der vinken had
ik reeds i^ jaar, de derde wat korter. Nu had ik eens
gelezen, dat inlandsche vogels, die eens vrij geweest zijn,
altijd weer naar hunne vrijheid verlangen, waarom ik besloot, ze alle vier weder los te laten, in de hoop, dat ze
hun nestje in onzen eigen tuin zouden maken. Ik zette
de kooi in de waranda open; het barmsijsje, dat ik hel
korist had, vloog er hel eerst uit, een tijdje later volgden
de vinken. Een paar uur later kwamen tot mijn groote
vreugde twee der vinken weer in de waranda, waarop ik
de kooi weer neerzette, doch zij kregen eerst den volgenden dag het begrip, er weer in te gaan. Daar hel toen
twee dagen niet zulk mooi weer was, hield ik ze thuis.
Daarna liet ik ze weer vliegen en nu kwamen ze reeds na
een paar uur en wel alle drie weder terug. Op het oogenblik heb ik dus mijn trouwe vinken weer in mijn bezit
en staan ze heel tevreden in hunne kooi in 't zonnetje.
U zult wel denken, dat ik veel tijd heb, om naar mijn
beesten te kijken, maar dat komt, omdat de dokter beter
vond, dat ik een tijdlang niet leerde, en ik nu sinds half
Februari niet meer naar hel Gymnasium g a ; ik vond het
er anders heerlijk.
Ik had een driekleurig nonnetje of Jakobijntje — het
mannetje was gestorven. Nu heb ik voor haar gezelschap
er een mannetjes rijstvogel bij gevraagd en nu wou ik u
eens vertellen, dal die twee de beste vrienden zijn en heel
aardig met elkaar spelen.
Ik vond in de laatste aflevering hel stuk over die kevers
zoo aardig, en ga ze nu ook eens levend houden.
Utrecht.

JAAP ORTT.

In „Van Vlinders, Bloemen en Vogels" staat, dat
iemand, die een admiraalvlinder (Vanessa Atalanta) met
witte slip vangt, een der zeldzaamste vlinders van Nederland heeft gevangen. Van eenen verzamelaar vernam ik,
dat in Brabant bijna alle admiraalvlinders eene witle stip
hebben, en dat deze er zelfs eene met blauwe stip gevangen heeft. Ook ik bezit er i exemplaar van, en een
mijner kennissen heeft er reeds 3. Nu wilde ik gaarne
weten, of deze variëteit werkelijk zoo zeldzaam is en of
ze ook eenen aparlen wetenschappelijken naam draagt.
Zutphen.

P. TUTEIN NOLTHENIUS.

Wordt verzocht eene verklaring van de eigenaardige beweging, die spreeuwen 's voorjaars in het gras maken, zich
loopende prikken in den vleugel of de ooren. (Misschien
mieren opeten?)
Wordt verzocht verklaring van „sterreschot", liggende

voorjaars aan de kant van stroomend water. (Misschien
afkomstig van in 't slijk gestorven kikvorschen of padden?)
Bergum.

J. P. STRATINGH.

Den heer redacteur E. Hs. Het vijftal exemplaren van
Galinsoga parviflora, in uwen tuin groeiende en bloeiende,
zullen vermoedelijk op het oogenblik wel de eenige vormen
van" die soort in de gemeente Amsterdam zijn, maar de
eerste zijn het niet. Waar nu de gasfabriek buiten de
Haarlemmerpoort hare gebouwen heeft, lag vroeger de
spoorweg en stond daar dichtbij een watermolen, nu vervangen door een stoomgemaal, dichter bij Sloterdijk geplaatst. In den tuin van den walermolenaar plukte ik in
den zomer van 1882 talrijke exemplaren van de door u
beschreven plant en eenige er van heb ik toen naar 's Rijks
Herbarium gezonden. De molenaar had den vorigen
zomer aardappelen uit Harderwijk ontvangen en de schillen
waren aan zijn geiten als voedsel gegeven.
Haarlem,

CALKOEN,

W. J. B. te A. Uw brief hebben we met veel belangstelling gelezen. U bent mooi op weg om de hypericums
te leeren kennen; laat u door enkele afwijkingen niet van
de wijs brengen, hypericum is een van die geslachten,
waarvan de soorten door bastaardeering allerlei tusschenvormen vertoonen. Als u zoo'n lusschenvorm vindt, voeg
dan in uw herbarium bij 't gedroogde exemplaar een zeer
nauwkeurige beschrijving van de versche plant. Met de
vogels moet u nog maar een jaartje geduld hebben, dan
zal 't wel beter gaan.
y. B. te A. Dank voor uw opmerking. Als wij achter
de Latijnsche namen de Hollandsche weglaten, dan is dat
meestal uit een gevoel van ontstemdheid over houterige
vertalingen, waar we zoo gaarne een echte volksnaam
zouden kunnen noemen.
Van den heer W. W. Kolvoort te Lochem ontvingen
wij nog bericht dat P. vulgaris tamelijk veel op vochtige
zandgrond voorkomt bij Lochem.
y. P. S. te Bergum.
Omtrent het rijzen en dalen van
karekietnesten kunt u het een en ander vinden op blz.
25—30 van „Door het Rietland" (Amsterdam, W. Versluys
/"1.90).

D. de C. te Nunspeet. De fleschvormige zakjes aan
grassprietjes zijn nesten van een spinnetje (Agroeca brunnea).
Oenothera heel bij ons St. Teunisbloem, in Duitschland
Nachtkerze terwijl de Engelschen en Amerikanen hem de
mooie naam Evening Primrose geven.
D. v. d. A. te Wognum. De „zeug" in de mosterd
wordt veroorzaakt door de larve van de mosterdtor (Colaspidema Sophiae); de erwten, waar u over schrijft zijn
waarschijnlijk aangetast door de erwlensnuitkever (Bruchus
pisi); Rilzema Bos raadt in zijn Landbouwdierkunde
behandeling met zwavelkoolstof aan.
P. S. te Schagerbrug.
Dank voor de wespencellen en
larven. Omtrent uw raadselachtige steen kunnen wij u
voorloopig nog niets zekers melden. Het lijkt ons toch
niet zeer waarschijnlijk, dal we hier met een versteening
te doen hebben. De regelmatige zeshoekige figuurtjes
zouden dal wel doen vermoeden, maar die kunnen ook
zeer goed van anorganische vorming zijn, b.v. afkomstig
van een dichte opeenhooping van lucht — of stoombellen.
A a n g e b o d e n . Rijpe zaden van Farselia incana.
G e v r a a g d . Een gebruikt, groot aquarium,
P. G. v. Tienhoven, Villa Erica, Scheveningen.
Gedroogde bladeren van Slaphylea colchica en Roos,
waaruit de behangersbij stukken voor zijn nest geknipt
heeft met eenige exemplaren van deze bij (Megachile
centuncularis) zelve, in ruil voor gave exemplaren van
Nomada, Apathus of Anthidium.
REDACTIE.

