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DE

LEVENDE

Hoe eekhoorns eikels zaaien.
Ik meen in uw tü'dschrift De Levende Natuur gelezen te
hebben, dat u u aanbevolen houdt voor by'zondore waarnemingen in de natuur. Gisteren in den tuin zittende,
merkte ik, dat een eekhoorntje in een boom klom, weer
langs den stam naar beneden kwam, met een licht gekleurd
voorwerp. Ik zag hem aan den voet van den boom een
kuiltje graven, het voonverp erin loggen, met zijne voorpootjes het kuiltje weer dichtmaken en het ook met de voorpootjes zorgvuldig aanplatten. Tot 3 maal toe herhaalde hü
deze handeling, doch telkens op eene andere plaats. By
onderzoek bleek, dat het eikels waren die hy zoo verstopte.
Ede, 12 Oct. 1909.

A. W. DE JÜSSELIN DE JONG.

Zeker, heel graag ontvangen wü zulke waarnemingen.
'k Heb ook vaak gezien dat een eekhoorntje van twee
hazelnooten die ik hem tegelijk gaf, er een in den grond
stopte en zand er over heen krabde; maar dat was in Artis
bü een N.-Amerikaansch eekhoorntje.
H.
Een ijverige Pikzwarte.
Is het merkwaardig (zoo verzocht mün dochtertje me,
to vragen) dat onze pikzwarte in 't aquarium sedert 4 of 5
weken dat ze in gevangenschap is, nu al haar derde nestje

NATUUR,
Afrikaansche Flamingo.
N. 0. V.
Op hot Wad te Westpolder, gemeente Ulrum (Gr.) werd
van 1—5 Augustus 1906 een exemplaar gezien van
Phoenicopterus roscus .Poll. (Afrikaansche flamingo). Het
bestuur der Nederlandsche Ornithologische Vereeniging zou
naar aanleiding daarvan gaarne, zoo het kan, inlichtingen
ontvangen: Ie omtrent de juiste herkomst van dezen vogel,
2e omtrent de vraag of hij elders eveneens is opgemerkt.
Voor hot Bestuur van de Nederlandsche
Ornithologische Vereeniging;
De Voorsitter,
SNOÜCKAERT.

De Secretaris,
A. A. VAN PELT LECHNEn.

Wielewalen.
In „De nestbouw van onze vogels" afl. VI, deel XI der
L. N. las ik o. a.:
„Men vraagt zich af waarom de vogels (wielewalen) de
voorkeur geven aan een dun boompje, terwyl het nest in
de uiteinden der horizontale zütakken van dikke boomen
haast absoluut veilig zou zyn."
Even wilde ik nu meedeelen, dat ik in de buurt van
Nymegen zoowel wielewaal nesten heb gevonden in jonge
als in oude beuken, terwyl er in de laatste gevallen toch
ook wol jonge beuke- en eikeboomen in de buurt stonden,
die naar mijn oordeel uitstekende gelegenheid voor nestelen
aanboden. Maar de wielewalen schenen er anders over gedacht te hebben.
A. H. SAALTINK,

RÜkskweekeling te Nümegen.
Albinistische hazen.
Het zal wellicht enkele lezers van D. L. N. interesseeren,
dat er in dit voorjaar ergens in de buurt van Lisse twee
albinistische hazen geboren en opgegroeid zyn. Tot heden
werden zy zorgvuldig bewaakt, doch m e t de opening deijacht zullen zü weldra worden geschoten, daar de aandacht
van don pachter reeds op hen gevestigd is.
Leiden.
v. H.

gemaakt heeft? Eén vischten we tegeiyk met haar op;
't was wat wankelig, en nu heeft ze — tot tüdverdryf,
zouden we zeggen — No. 4 af.

Voordrachten over Vogels en Planten.
De heeren R. Tepe en M. Vrü te Bloemendaal stellen
zich beschikbaar lozingen te houden over Vogels en Planten
met de bekende Ratuuropnamen (diverse serie's) van R. Tepe.
Aanvragen te richten aan M. Vrü fo Bloemendaal.

Dr. C. EASTON.

'k Heb eens, maar nooit weer, een Pikzwarte gehad, die
twee nesten na elkaar maakte. Uw potlood-scheta was niet
voor reproductie geschikt; daarom demyue uitS/oo<enPtos,
die 't zelfde merkwaardige werken in den blinde voorstelt. H.
isatls Tinciorla.
Als ik my goed herinner, wordt de Weede geregeld gekweekt op het proefveld „Het Spyk" der II. L. T. en B.
School te Wageningen.
Achter het laboratorium voor bacteriologie van de P. S.
te Delft vond ik in 1903 de Weede verwilderd aan den
kant van het kanaal. In de tuin by genoemd laboratorium
werk ze gekweekt.
Bovenstaande mededeeling naar aanleiding van een vraag
in afl. I April 1006 van D. L. N., welke ik toevallig las.
Zntphen, 12 Oct. '06.
B. v. n. Buna.
Zoetwaterschelvlsch.
In do Coevorder Courant van 1 September 1906 komt het
volgende berichtje voor:
„Door den visscher Hendriks is in het Afwateringskanaal
(aldaar; een ochto schelvisch en een bot gevangen."
Is dat niet zeer zeldzaam, of komt het meer voor dat
een scholvisch zoo ver land-inwaarts in zoetwater wordt
gevangen ?
Amderdam.

J. HELVVEG.

Bot komt in brak en ook een eind van de zee wel in
zoet water voor; maar in Coevorden! Als de datum een
andere was, zou ik denkon aan ApriMschjes.
H.

Correspondentie.

Den heer J. .MttWer in .Matong. De reusachtige Atlas-vlinder
is in uitmuntenden staat aangekomen. We zoeken nog naaiden juisten naam. 't Is een prachtig dier, vooral de groote
venstervlekkon zün merkwaardig.
H.
E. J., te Breda. Het diertje dat u beschrüft is ongetwyfeld
een borstelrups; waarschyniyk van Orgyia antiqua; een
zeer merkwaardig dier; het wyfje heeft zoo goed als geen
vleugels. In D. L. N. deel IX blz. 40 is er 't een en an deivan medegedeeld en geteekend.
H.
P. Th. E., ie Utrecht. Er bestaat een voor u goed bruikbaar determineerboek over „Vogels van Nederland"; bewerkt
door Dr. BiTckers, den auteur van Onze Vogels. Pi ys/" 1.50.
Voor insecten is er nog geen Ned. determineerboek en
't zal er niet zoo spoedig komen ook. Er zün er te veel.
Oudemans Insecten, circa f 12, is intusschen voldoende voor
allo orden, veel families en de meest voorkomende of belangrijkste geslachten en soorten. Speciaal voor Coleoptera
bestaat ' t groote werk van Jhr. Dr. Everts over Ned.
kevers. Voor vlinders van Snellen.
H.
Aangeboden.

Een flink groot herbarium, met een zwaar loeren band
(zonder planten), voor eiken redelüken prüs.
W. H. KIEVIET,

Ie Hugo de Grootstraat 10, A'dam,

