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omdat vlak bij me een nest van een graspieper is met 6 
bebroede eieren, waarvan de eigenares angstig piepend in 
don boom zit. Ik rijs daarom op e n . . . daar vliegt het wijfje 
van 't nest! Tableau! De kievit, die ik gezien had, was 
een vreemde en vrouwlief was ongemerkt naar huis ge
keerd. Een anderen keer beter uitkijken, Joman! 

16 Mei. Eieren als gisten. Geen bijzonderheden. 
17 Mei bon ik verhinderd te gaan en draag mijn zoontje 

op te gaan zien of de eieren ook uitkomen. Jan wordt door 
de vogels sterk bedreigd en ze trekken zoo zijn opmerk
zaamheid, dal hij niet genoeg op zijn voeten let. Plotseling 
ziet hij, dat hij in het nest staat en een der eieren heeft 
stukgetrapt. Er zat een jong in. Gelukkig was het er maar één. 

18 Mei. Zelf weer gegaan. Do drie eieren zijn alle onge
deerd en van de overblijfselen van het vierde is niets te 
bespeuren, ofschoon Jan ze niet heeft opgeruimd. 

19 Mei. De vogels zijn in den laatsten tyd tegenover mij 
veel rustiger dan vroeger. Ze laten me het nest bekijken 
en komen dan kalm terug. 

Op Jan hebben ze echter het verzien! Die ging den 20sten 
Mei weer eens zien en werd mot hevig geschreeuw begroet, 
terwijl ze hom haast zijn «pet van 't hoofd pikken», zooals 
hij zegt en toch toen ik den volgenden dag 21 Mei ging-
zien, waren ze weer even rustig als te voren. Ze schijnen 
te weten, dat die lange man hun geen leed doet. 

22 Mei. Als voren. 
23 Mei, 2 uur. Nu moeten de eieren toch zoowat nikomen 

volgens «de Prins*. Zyn de vogels daarom zoo onrustig'? 
Of is er wat anders gebeurd'? Ik weet het niet, maar heb 
me dadelijk verwijderd. 

Nu volgen een reeks aanteekeningen, waaruit alleen blijkt, 
dat de vogels zich met kleine wijzigingen gedroegen als 
voren en de ligging der eieren hoegenaamd niet veranderde. 
Ik kon daarom, meende ik, volstaan met de aanteekening 
wanneer ik ze gadesloeg en mijn dagboek is eenige dagen 
erg vervelend: 

24 Mei, 5 uur, n.m. Als voren. 
25 » 2 » « » » 
26 » 10 » v.m. » " 
27 » 1 i) n .m. » <) 
28 » 10 » v.m. » i) 
29 •>, 10 » » » « 
30 Mei. Nog altijd zijn de eieren niet uitgebroed. «De 

broedtijd 16 a 17 dagene moet dus abuis zijn. Uit alles toch 
viel op te maken, dat de eieren den 8sten Mei reeds be
broed waren. Dit was voor een kievitseierenzoeker reeds 
op te maken uit het gedrag der vogels en bovendien waren 
de eieren, toen we ze vonden, zoor warm. 

Op den 30slen Mei zat 't vrouwtje op het nest en liep er 
af. Ze bleef doorloopen, zelfs tot ik by het nest stond. Ze 
was toen plm. 50 M. van mij af. De eieren waren lekker 
warm en ik verwijderde me dadelijk weer. Van 't mannetje 
was niets te bespeuren. 

31 Mei, 1 uur n.m. Beeds bij 't moeras waren een paar 
kievieten, waarvan het mannetje de bekende duikelbewe-
gingen maakte en den ouden roep deed hoeren, 't Wijfje 
piepte wat mee. Dit waren «mijne* vogels niet, dacht ik. 

En zoo bleek ook. Daar kwamen op 't lawaai er nog twee 
aan, de mijne. Zoo werd ik nu bij uitzondering eens door 
4 kieviten omzwermd, waardoor ik duidelijk het verschil in 
roep tusschen beide mannetjes kon conslaleeren. Bij den 
vonder over de beek (hier de Zelheinsche beek genoemd), 
verlieten mij de vogels van het nest in de 2e wei. doch de 
anderen bleven in de buurt. De eieren waren warm en de 
vogels zeer angstig. Zouden ze vandaag jongen krijgen'? 
Daar wilde ik meer van weten, en daarom ging ik er om. 

5 uur weer hoon. Het wijfje vloog van 't nest, de eieren 
waren warm. Geen jongen nog. 

1 Juni. 4 uur n.m. 
Manlief, evenals gistornamiddag, weer afwezig. Het vrouwtje 

sluipt loopende weg tot op pim. 75 M. De eieren zijn iets 
gebroken. Aan twee is te zien, dat er oen druk van binnen 
af op wordt uitgeoefend. Ik lig met mijn neus bijna in het 
nest, als het mannetje arriveert. Die gaat vreeselijk tekeer 
en nu gaat vrouwlief mee lawaai maken. Daar komt, zelfs 
een buurman (No. 3) er op af, doch buurvrouw (No. 4) 
ontbreekt. 

Om 6 uur van denzelfden dag zijn de eieren nog een heel 
klein weinigje meer gebroken. De vogels zijn weer erg boos. 
Het mannetje zwiert nog 20 minuten door de lucht, eer het 
gerust is. Als ik mijn observatie-post verlaat, begeleidt het 
mij tot bijna aan de boerderij. 

2 Juni, 8 uur 's morgens. 
De vogels zwierden al boog in de lucht als we aankomen. 

Ze zijn zeer angstig en schreeuwen zóó dat do beide buren 
er op afkomen. Zoo zijn er nu weer vier. Jan en ik vinden 
in bot nest 3 jongen, zoo groot als musschen, grauw ge
spikkeld en geheel met veerpluis bedekt. Zo zitten stijf in
eengedoken. Als we er een in de band nemen, bemerken 
we dat ze van onder wit zijn (buik, borst en keel) en een 
zwart bandje om den hals hebben. We probeeren ze een 
slak te voeren, maar ze bedanken er voor. De oude vogels 
gaan op plm. 10 M. van ons af telkens zitten en gaan 
vreeselijk te keer. Ze vliegen haast op ons hoofd. Ofschoon 
ook de buren mee lawaai maken, is bost waar te nemen, 
wat do ouders zijn. Die zijn moer angstig en durven dichter 
bij ons komen. 

Jammer, dat ik vandaag niet meer in de gelegenheid ben, 
om waarnemingen te doen. Ik had zoo graag de jongen 
zien voeren! Maar ik ben door zaken van meer belang ver
hinderd. 

Omdat ik geloofde, dat jonge kieviten het, nest spoedig 
verlaten, ging Jan om 2 uur nog eens zien. Hij vond het 
nest leeg; de jongen waren reeds afgemarcheerd. 

Deze observatie leert ons dus m.i. dat we den broedtijd 
van kievieten niet op 18 a 17 dagen mogen stellen, maar 
dat in elk geval op 334 week moet gesteld worden. Eene 
andere waarneming bevestigde dit. 

Mijne buurman vond namelijk den 22sten Mei een nest 
met 3 eieren. Hij wees me dit den 23sten en toen lagen er 
4 in. Dit laatste ei moest dus 22 of 23 Mei gelegti zijn. 
Den IGden Juni waren ze nog niet uitgekomen; den 19den wel. 

In het volgend voorjaar hoop ik hieromtrent nadere obser
vaties te doen on tevens het voederen der jongen te kunnen 
gadeslaan. Misschien voelen ook anderen zich hiertoe opge
wekt en willen die hunne bevindingen in D. L. N. meedeelen. 

Ambt Doetinchem. A. J O M A N . 

Vragen en Korte Mededeelingen. 
Rotterdamsche Natuurhistorische Club. 

V e r g a d e r i n g 27 Oct. 1907 in de D i e r g a a r d e . 
De heer De K o n i n g deelt een en ander mede omtrent 

do celdeeling eener Pediastrum spec. 
De heer A, J. Z ö l l n e r laat, rondgaan de inl. Lucaniden: 

Lucanus cervus; Dorens paralellopipodus, die alleen om 
Maastricht voorkomt; Platycerus caraboïdes on Sinodendron 
cylindricum, welke laatste, uit Z.-Limburg afkomstige soort, 
geen geweivormige voorkaken bezit, doch waarvan het, 
mannetje een kophoorn draagt. 
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De heer J a n s e n bespreekt een aantal zeer interessante 
vormen van Setaria viridis. • 

De heer L i n d e m a n s vertoont Delias aruna Boisd ? en 
cf (Batjan) Delias interna Ruller ? en j 1 (Utile eil.) en Delias 
Maja Gr. Sm. (Holl. N. Guinea). 

De heer Dr. B ü t t i h o f e r brengt ter tafel den kop van 
oen orang-oetan, waarbij zeer duidelijk schedel-rachilis te 
zien was. 

De heer J. G. Z ö l l n e r stelt ter bezichtiging een fraaie 
serie van Arctia Caja. 

De heer Dr. W o u t e r l o o d vertoont een eigenaardig 
gevormden tweeling-appel benevens eenige fraaie ex. van 
Lycopcrdon bovista. 

De heer H a v e r h o r s t geeft een collectie Lepidoptera 
rond, waaruit blijkt, dat N. Amerika ook ten opzichte dor 
inseclenfauna groote overeenkomst bezit, met hel Europeesch-
Azialisch gebied. 

De heer v. d. H o u t e n toont een lichtkever uit Florida, 
op vrij grooten afstand van de kust aan boord gevangen. 

De heer W a c h t e r bespreekt een wilgenbastaard: Salix 
repons purpurea, dezen zomer in de duinen te Oostvoorne 
op enkele plaatsen gevonden. 

\V II. WACHTER, Secr. 

Wie weet het? 
Kenigen lijd geleden vertoonde een onzer volwassen 

duiven, een glad wit wijfje, oen soort van wral in de nabij
heid van het eene oor. De veertjes vielen daar uit en het 
plekje was toen bloedig, maar het, duurde maar zeer kort, 
de plek heelde en werd weer glad en bevederd. Maar 
daarop vertoonde het eenige jong, dat in het nest lag, een 
dergelijke bult, maar grootcr en bloediger. Het leek wel 
wal op „dauwworm" bij een kind. Er kwam een bloedige 
roof op; toen die afviel, scheen de plok te genezen; een 
dergelijke plek aan de andere zijde vau den kop bleef klein 
en werd niet erger. Maar daarna begon hetzelfde op den 
snavel, tegen don washuid aan en zelfs gedeeltelijk over 
de neusgaten. Tol zoolang was het diertje vroolijk gebleven, 
maar nu kreeg 'I hot benauwd, zal te hijgen, zocht het 
water op om bek en poolen te verkoelen, en kon ten slotte 
slechts met moeite eten, daar het den bok niel konstuiten. 
Wij hadden nog hoop, omdat de ouden er zich nog mee 
bezighielden en ook wel in 'i gezwel pikten, wat het diertje 
aangenaam scheen te zijn; maar hot is toch gestorven. 
Ui- pootjes vertoonden ook lichtgele verdikkingen, waarover 
de schubhuid heen liep; maar daar scheen hel geen last 
van te hebben, en die werden de laatste dagen ook al 
kleiner ll< heb hel hok schoongemaakt, uitgerookt en 
overgewit. 

Is u ook bekend, wat, dit, kan geweest zijn on wat of er' 
legen zoo iels Ie doen is'.' Zou zoo iels besmettelijk zijn? 
en wat dan te doen? Wij meenden bedenochtend aan een 
andere jonge duif, maar die al llnkseh is, een begin van 
zwelling op den snavel Ie zien, maar dat diertje is nog 
geheel vroolijk en eet Hink. Misschien dat het bij dit niel 
zoo erg behoeft te worden? We oude duif is immers ook 
genezen. Is er wel veel te doklercn aan vogels? Kn daarbij 
zijn zij nog zoo moeilijk te vangen, daar /ij liefst hoog in 
de boomen roesten. De hokken worden goed schoon ge-
lionden, ongedierte vind ik maar zelden daarin, lieslaal er 
ook een „Duivonboekje", zooals men ze wel over kippen heeft? 

Dennenoord. IIKNIUKTTK MZ. li. 

I'w zieke duiven zijn behepl mol kanker, hetwelk dikwijls 
te genezen is dooi- de aangetaste plekjes uit te branden 
mei helsche steen of met een mesje do wondjes uit te 
snijden. Daarna ontsmetten mol siiblimaat. Is besmettelijk. 
Zie: Sylvain Wittouck, l>e Hedendaagsehe Duivenliefhebbera, 
Uitgave Van Gorcum, ie Assen. DE ZETTER. 

Giftig veevoer. 
jVattc aanleiding van de eorresjmndentie oner Holpij]). 

Onze leeraar in voederkennis, de Heer Van E., toont wel 
degelijk op zijn college's telken jare de bewuste plant en 
meldt de giftigheid ervan. 

Zoo juist las ik in de jongste aflevering der „Berliner 
Tierarlzlische Wochenschrift" een vergiftigingsgeval met 
lioerenwormkruid, Tanacetum vulgare. Wel merkwaardig, 
nietwaar"? Het pleit, dunkt me, echter niet voor de kwaliteit 
dor weide, want het vee is nu juist niet zoo dol op deze plant. 

J. A. B., (•and.-vccariti. 

Wenken voor het voederen van vogels gedurende den winter. 

Men kan zich wel behelpen mot de voederh nisjes zooals 
ze tegenwoordig gemaakt worden, en wie niet veel tijd aan 
de voedering wenscht te besteden, kan niet beter doen dan 
zoo'n huisje aan te schaden en hot lederen dag opnieuw te 
voorzien van broodkruimels, gekneusd hennepzaad, kippe-
gerst, maanzaad, gebroken en heele hazelnootjes etc. 

Bovendien moet er bij vriezend weer al lijd gezorgd worden 
voor drinkwater. Natuurlijk bevriest dat telkens, daarom 
gebruiken wij twee schotels die we om de twee uur wisselen. 
Terwijl de eeno buiten staal te bevriezen, ontdooit do andere 
in de kamer. Dit systeem bevalt ons uitstekend. Er worden 
ook wel drinkbakjes met verwarmingstoestellen in den handel 
gebracht, maar die voldoen niet altijd. 

Maar wie nu eens veel vogels bij zijn huis wil hebben 
moet zich niet beperken tot 't voederhuisje, doch een heele 
voederplaats aanleggen. Wanneer die dicht genoeg bij do 
woonkamer ligt, zijn de vogels er voldoende beveiligd tegen 
katten en roolgedierlo. Ook is heel goed de voederplek te 
maken vlak bij een rijtje dichte, altijd groene heesters: 
buxus, taxus, aucuba, prunus, gaspeldoorn en sparretjes. 

Veeg daar nu een schoone plek (als ' t snecuwl) ter groote 
van drie of vier vierkante meter, hoe grooler, hoe liever. 
Strooi daar dan allerlei vruchten en zaden, die ge gedurende 
de herfstmaanden hebt ingezameld, vorder krenten, rozijnen, 
erwten, allerlei graan, maanzaad, vogelljos/.Mad, en go krijgi, 
hoe strenger de winter wordt, de meest talrijke en bonte 
gezelschappen. Het komt er alleen op aan Ie zorgen voor 
veel on mvi /nllen/l voeder. Mol een paai kilogram Sluis' 
universeel vogelvoeder zijn ook prachtige resultaten te 
bereiken. 

Hang voor de meezen kokosnoten op. Hel eenvoudigst is 
wel brokken kokosnoot in een geknoopt netje op te hangen. 
Walnoten kunnen ook op deze manier worden gepresenteerd 
en vinden veel aftrok. 

Een vorm van voedering, die in ons land nog niel veel 
wordt loegepasi is het maken vau een vocderboompje, 
zooals Berlepsch dal aanraadt in zijn bekend werk. Der 
Gesammte Vögelschutz fi.—, geïllustreerd met zwarte en 
gekleurde platen. Ook vertaald; bij A. Versluys. 

Men neemt een dood sparretje, een oude kerstboom, een 
duindoorn of iets dergelijks en overgiet die met een heel 
mengsel van rimdervel, reuzel, gekneusd hennepzaad en 
dergelijke iugrodlonten. De massa sloli om de takjes en 
naalden en weken lang kunnen nu alle soorten van vogels 
aan zoo'n boompje hun hart ophalen. Het klaarmaken van 
het potje kost natuurlijk eenigen tijd en moeite, maar dat 
behoeft men slechts twee of drie keer gedurende ilon boelen 
winter te doen. Natuurlijk kan men op deze manier ook in 
de wildernis van hei en duin boompjes aankloeden, om daar 
dan vogelwaarnemingen te doen. TH. 

Vllnderboek van Borneo. 
Moeien de ingewanden vau groote vlinders verwijderd 

worden? (Ja.) Weet u een goed boek dat over Indische 
vlinders handelt on geïllustreerd is? Ik heli eenige exom-
plaren van Borneo gekregen en wilde ze graag opzetten. 

Wil iemand van ,,De Levende Natuur" deze vraag beant
woorden? Wij weten 't niel 

Itoosendanl (N.-lt.J, Missiehuis. ,1. BEUKERS. 

Gevraagd. 
Adres vau Nedorlandsclie naturalisten, kunnendezeevogels 

of moerasvogols bezorgen voor opzetting. 
Oud-Tumhout. Jut* GOPPENS. 

Carabus. 
HOIT K. Slammer, l'rokurist der l.Ocsterreicliisclion l'alais 

Generalis, Wenzclplatz, Prag, wenscht in relatie Ie komen 
met entomologen; vooral ook mot bon, die, zich speciaal mei 
hét geslacht Carabus bezighouden, om te ruilen of te koopen. 

Correspondentie. 
De vragen over de broeikas, de overwinterende zwaluwen, 

de strandschelpon e. a., waarvoor het nu toch hel seizoen 
niet is, in de volgende aflevering. Ook de ingekomen boeken, 
o. a. het uwo A. M. C. J. en Natuur en School. HKD. 
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