V R A G E N EN KORTE M E D E D E E L I N G E N .
mans spreekt over de nesten van de metselby, Glialcivodoma
muraria F., en van Osmia rufa L. Van beide nesten gaan
voorwerpen rond. Mede stelt hy ter bezichtiging photographieën van een merkwaardig mieren- en van een zeer groot
wespennest (Lasivs fuliginosus Latr. en Vespa vulgaris L.).
GondvinkeuJ
Toen ik heden by ontvangst van afl. 11 het stuk van den
Heer Mr. R. Bn. Snouckaert van Schauburg las, viel my
plotseling in, dat ik, in December op een prachtigen winterdag buiten wandelende, een paar vogels opmerkte, die my
onbekend waren en U zou my oen genoegen doen, zoo
U my uit onderstaande beschryving zoudt kunnen zeggen,
met welke soort ik kennis heb gemaakt.
De kleur op den rug was mooi glanzend licht bruin, eenigszins gestreept, die op de borst was prachtig oranjegeel en
zoo ik mij goed herinner, een randje witte veertjes by de
oogen. De oranjekleur was bij het mannetje veel helderder
dan by zijn wederheltt. (Om deze reden vermoed ik trouwens een paartje gezien te hebben). De vogels waren iets
grooter dan gewone musschen en distelvinken, in wier
gezelschap ze rondvlogen. De snavel was, voor zoover ik
zien kon, stomp.
J. R. H E L D E R .

Zeer waarschijniyk waren het goudvinken
T.
N. B. Als curiositeit deel ik U mede, dat my op 7 Januari
een prachtig exemplaar van Vanesso lo L, werd bezorgd,
dat in een der straten rondvloog. Ik ontving het diertje
's avonds en het sliep toen weer, terwyi bet thans zyn
verderen rusttijd doorbrengt in gezelschap van een jonge
rups van Arctia caja L.
Boerenzwaluwen.
Op bldz. 250 van no. 10 van De Levende Natuur vraagt
de heer A. C. Oudemans aan natuurvrienden om hun waarnemingen mede te doelen, omtrent de broedplaatsen van
boerenzwaluwen e. a.; meer bepaaidelyk omtrent de vraag
of deze soort ook buitenshuis haar nest maakt. Voldoende
aan dat verzoek, neem ik de vrijheid u te melden, dat de
boerenzwaluw (Hirundo rustica L.) volgens mijn waarnemingen zeer dikwyls buitenshuis broedt, aan huizen (die
ik kan opnoemen), aan schuren en andere gebouwen.
Meestal is het nest dan aangebracht onder een balkon.
luifel, of iets dergeiyks, dat zelfs niet eens veel behoeft
vooruit te steken, mits het nest maar van boven eenigzins
gedekt zy.
Geiyke waarneming werd herhaaldelyk gedaan door een
myner goede bekenden te 's Gravenhage, die ook wel eens
in dit Tydschrift een opstel levert. En ongetwyfeld hebben
nog veel meer personen opgemerkt, dat H. rustica zoowel
binnen als buiten gebouwen haar nest maakt.
Doom.

SNOUCKAERT.

Een nieuwe Club.
Schoonhoven. Alhier is opgericht een club voor Natuurstudie met aanvankeiyk 12 leden. Het doel der vereeniging
is o. m. het instellen van een nauwkeurig onderzoek naar
de flora en fauna der Krimpener-, Lopiker- en Alblasserwaard en het aanleggen eener bibliotheek van natuurkundige werken.
Het bestuur bestaat uit de hoeren H. C. GELOK, J. J. SCHEP,
beiden onderwyzers alhier en J. KORTLAND, onderwijzer te
Streefkerk, respectieveiyk president, secretaris en penningmeester.
Herbarium.
Zoudt u zoo vriendeiyk willen zyn in D. L. N. te vragen,
wie genegen is met my ruilhandel in Herbarium-exemplaren te doen, en er het verzoek by voegen, mij dan te schrijven?
Ik heb n.l. de collectie van Noorthey in orde gebracht; deze
bevat vele zeldzame en mooie planten, maar alleen uit deze
streek en nu wil ik op deze manier beproeven de collectie
uit t e breiden. Kryg ik nu van meerdere menschen exemplaren toegestuurd, dan komt één daarvan aan Noorthey en
gebruik ik de overige weer, om iemands anders wenschen
te bevredigen.
PI.ORIS T. H.

Noorthey by Voorschoten.

JANSEN.

;?08

Heksenbozem.
Zon u me in uw tydschrift D. L. N. s. v. p. willen meedoelen of ik goed gezien kan hebben, n.l. dat in den 3den
boom van de Utrechtschestraat af geteld, op de Heerengracht,
op dat deel gracht, waar de Amsterdamsche bank is, zich
een hoksenbezem bevindt.
Amsterdam.

Ja stellig, het is er een.

A. L. HAGEDOOEN.

T.

Spelletjes met Planten. Wie helpt er ons aan meor'J
Armbanden en haartooi van madeliefjes, oen krans van
eikeblaren, 't opgooien van den-, esch- en ahornvruchtjes,
fluitjes maken van wilg, toeterkruid en riet; tooverdoosjes
van de vruchten van 't kardinaalshoedjo, scheepje van rietbladoren, kettingen en krulfiguren van paardebloemstengels,
tatoeëren met de vruchtsteeltjes van linden, waarzeggen
met composieten-kaarsjes; spatten van bladeren, pijpjes en
kettingen van eikels, leidsels van kastanjes, roode inkt
maken van klaprozen, portretlystjes van eikels, mos en
dennekegels; kruipertjes van muizegerst; groen kleuren met
boete tabaks-Took van scabioson-bloemen: werpslingers van
biezen, gras en lischdodden.
H. en T.
Verkleuren van Ylindervleugels.
U zoudt mij een groot plezier kunnen doen, door my een
middeltje op te geven, waardoor de kleur der vlinders niet
verschiet.
Lith, Noord-Brabant.
W. FRIJLINCK.
De kleur der vlindervleugels verschiet niet of byna niet,
als u de opgezette dieren buiten stof en zonlicht houdt.
T.
Yogelvoederlng.
Een lichte mooie winterdag; de rijp ligt als ruwe, witte
kristallen en veeren over takken en grassprieten; heldere
waterdruppels fonkelen in diamantgloed; een teêre winterzon trekt de neveldampen op en hult het mooie witte
landschap in lichtschijn.
Onvergeiykelijk mooi — en wat het genot nog verhoogt
is het leven in de vogelwereld, al het drukke gedoe der
vele vogels in die witte tooverwereld.
Maar juist hun zoeken, hun tjilpen, het druk heen en weer
gefladder, zelfs van de schuweren tot vlak by de woningen,
is wel het bewys, dat de honger nypt, dat het zoeken naar
hun dagely'ksche kost, erg bemoeily kt wordt in dien harden
grond en dat ze daarom gedreven worden om vlak bij te
komen zoeken naar wat afval of naar wat de vogelliefhebber voor ze uitstrooit.
Vlak voor myn raam in de lange berypte grassprieten
zit een mooie specht: ze huizen hier veel in de buurt en
zomers kan men dagelyks hun aanstekelyk komisch lachgeluid hooren, maar zóó vlak by en zoo tam als een huismusch zag ik ze nog nooit te voren.
„Pik, pik," gaat de lange fijne snavel langs de grassprieten
in den grond en by iedere buiging van den kop komt het
prachtig rood te voorschyn, dat, als by een Oosterschen vogel,
zoo ryk afsteekt tegen het groen; 't zyn de kleuren van
een papegaai tegen het sneeuwwit.
Lang kan ik hem daar op myn gemak gadeslaan; als een
scherp, geoefend jager steekt hy lederen keer zyn kop luisterend in de lucht by het minste alarm, om zich dan weer
in zyn werk te verdiepen.
Begrypelyk is het, hoe hy met dien öjnen sterken snavel
door de bast der boomen weet te dringen en de ronde
gaten boort om de rupsen te vangen en er uit te kloppen.
Eindelyk krijgen de eksters hem in het oog en ze omfladderen hem kryschend, laten hem niet met rust tot hij eindelyk de wyk neemt.
't Zyn rakkers, die eksters, brutale dieren, die altijd het
beste voor zich nemen, maar ze hebben toch ook honger
en ze zyn zulk aardig altyd vroolyk gezelschap op het grasplein met hun helder-afstekende kleuren en hun deftigen
voornamen dans; ook leiden ze zulk een trouw familieleven
altyd twee of drie paren, méér nooit, zitten hier geregeld
om het huis.
Zelfs een groote, zwarte, sombere kraai komt er by en eenige
gracieuse, maar sluw-uitziende vlaamsche gaaien (meerkollen, merriekollen noemt men ze hier). Dan vlak om ons
heen soms groote vluchten mooie zware dikke woudduiven

