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andere redenen in den nazomer eens geïnspecteerd worden 
om te zien of er zich doode vogels in bevinden. Het tweede 
geval: til. of de jonge vogels te vroeg hun nest verlaten 
hebben door bonauwhoid, is minder gemakkelijk na te gaan, 
men zou hier dagelijks op moeten letten; 't is toch echter 
wel te doen. 

Hoeft zich oen der heide gevallen voorgedaan en is 't 
bewezen, dat dit dé schuld van 't nestkastje zelf is, dan 
blijkt hier gevoeglijk uit dat er wat aan hapert, dus niet 
deugt, al geschiedde dit niet altijd met alle exemplaren van 
één systeem. Er kunnen zich gevallen voordoen dat in de 
beste nestklossen toch doode jonge vogels gevonden worden, 
doch dit kan een geheel andere oorzaak hebben, b.v. de 
ouders kunnen op een of andere wijze verongelukt zijn 
enz . . . , dit is dan echter niet aan de schuld van 't nest-
kastje zelf te wijten. 

Hij vogels welke in de vrije natuur hun nesten hebben, 
worden ook wel eens dooi- bij-omslandigheden, doode vogels 
in de nesten gevonden. Verreweg in de meeste gevallen 
is de kat hier schuldig aan. 

Er kunnen zich ook, zoo als ik hierboven reeds zeide, 
gevallen voordoen dat in den broedtijd vogels die slechts 
tot, halfvollen wasdom gekomen zijn, hun hol van benauwd
heid uitkrnipon, en alzoo ten ondergang gedoemd zijn. 
Inspecteert men deze kastjes in 't najaar dan worden hierin 
geen doode vogels aangetroffen en toch deugen deze dan niet. 

Hel is ook niet alijd te wijten aan de nestblokken dat ze 
niet bezet worden, want om ze te kunnen bezetten, moeien 
er vogels aanwezig zijn. Er zijn echter voorbeelden, dat in 
streken waar bijna geen vogels waren, ze in korten tijd 
verschenen, nadat er geschikte broedgelegen heden waren 
aangebracht om die te kunhen bewonen. Wol een bewijs 
dat er op vele plaatsen hieraan behoefte is. 

Haar in den laatsten tijd de vogelbeschermingen't gebruik 
van Vogolwoniiigen, gelukkig, zoon enorme vlucht genomen 
heeft, zij het mij veroorloofd de vrijheid ie nemen oen ieder 
op 't hart te drukken, toch vooral doeltreffende en naar 
alle eischen ingerichte nestblokken aan te schaffen, want 
door ondoelmatige vogelwoningen bewerkt, men teleurstelling. 

Moge ook de a.s. reeds ingediende en lang verbeidde 
nieuwe vogel wol, door zijne Excellentie don Minister van 
Landbouw, Nijverheid en Handel, mede in alle opzichten een 
ware zegen en uitkomst zijn voor 't gezamenlijke vogelheir! 

Sh'atum, M.uurs .1. LEUDS. 

Eidereenden. 

Naar aanleiding van het artikel van den Heer II. C. Dols-
man, getiteld: «Hij de Eendeiui in hel l'ebrnari-nummer \au 
de Levende Natuur« zou ik gaarne nog het volgende wil

len welen. 
Sprekende over het dons dor eidereenden zegt de Heer 

Delsman op blz. 213: »Voor de beide eerste (legsels) plukt 
zich het wijfje het prachtige dons uit de borst, voor het 
derde heeft 't echter uieis meer over en hier neemt 't 
mamielje haar laak ovora. 

Moet hieruit worden afgeleid dal hel mannetje zich zelf 
het dons uit de borst plukt, of wordt hel geplukt door bet 
wijfje'? Dit Interesseert mij zeer, omdat ik jaren geleden, 
omstreeks 1880 een voordracht over eidereenden van Urchin 
zelf bijwoonde en meen ik, dat hij toen zeide, op hot dons 
doelende: «sic batte sic (Eiderduneneiderdons) nicht mehr, 
aber er halte sie, KR wurde gerupll (gepluklK Groot gelach 
en applaus! Het mannetje weid dus zeker door het wijfje 
geplukt. 

Mag ik hierop eens antwoord hebben, misschien onder 
«Vragen en Korte Médedeelingen.« 

Vdp. M COLLARD. 

Gordius. 

Een van mijn leerlingen heeft mij dezer dagen een dier 
gebracht, dat ik niet keu on waarvan ik mij niet herinner 
in eenig leerboek wat gevonden te hebben. De jongens 
hebben hot waterslang gedoopt, en do naam komt mij niet 
onaardig voor. Hot dier is gevangen in het kanaal (helder 
water met veel dierlijk leven); het is ongeveer 28 c.M. lang 
IMI in 't midden zoo dik als oen breinaald; naar de einden 
loopt, hot wat dunner uit. Het is geel van kleur. De einden 
lijken als afgesneden en hebben een zwart puntje. De vorm 
lijkt mij zoo karakteristiek toe, dat ik vermoed, dat een der 
lezers het zoo wel zal herkennon. Ik zou graag wrof,en, wat 
''oor dier het is. 

Borgercompagnie. B. NIEBOER. 

Prijsvraag Herbarium. 
lu de vergadering der Afd. A van de Nederlandsche 

notanische Vereeniging, werden overeenkomstig het rapport 
der Gommissie van beoordeeling der ingekomen prijsherbaria, 
den prijs toegekend aan J. K. G. Isbnickor, leerling 5e kl. 
eener H. H. S. Ie -Gnivenhage, de eerste premie aan Mej. 
Lize Zernike. leerlinge der Rijkskweekschool voor onder
wijzeressen te Apeldoorn en do tweede premie K. .1. .1. 
Lotsy, leerling 2e kl. Gymnasium te Leiden. Besloten werd 
ook do andere drie inzenders oervol te vermelden, indien 
deze verlof wilden geven kennis te nemen van hunne namen. 

Wageningen. L. VUYCK. 

Verbetering. 
In hel opstel «Leelijk maar inlerressant» zijn. doordat de 

drukkerij verzuimde mij proef te zenden, eenige dwaze 
drukfouten blijven staan. 

Men leze s. v. p. Ie kolom a'ogel 9 in plaats van r e i n 
h e i d : (n.b.) v i e s h e i d . 

2e kolom regel 5 van onderen een komma achter: uitgeput. 
2e kolom regel 3 van onderen inplaats v a n veraan-

genaming etc: t o t veraangenaming etc. 
Verder heet het insect in kwestie; Stenopleryx (de x 

werd dus weggelaten) en is de natuurlijke grootte ongeveer 
7 a 8 m.M. 

S. LEEFMANS. 

Correspondentie. 

M, te /t. l'w demietak lijdt aan kegelzuelil, een ziekelijk 
verschijnsel. Door een lol nu niet voldoende oorzaak ont
slaat er een overmatige rijkdom aan bloem en vrucht. 

Uw kastanjeblad Is gedeeltelijk wil, dit heeft niet tol 
oorzaak dal het in de schaduw groeide, het is een erfelijk 
vrij algemeen voorkomend geval. Ik weel hier in A. meer 
dan een kastanje, ook iepen die steeds elk jaar opnieuw 
aan dezelfde takken Hl het licht bonte ot' geheel witte 
bladeren krijgen. 

.1. Gr. e. e. Toegang tot de Naarder Meer wordt niet 
anders verleend dan op vertoon van een kaart door de 
voorzitter Dr. .1. Th, Oudemans, P. Potterstraal 12 Amsterdam. 
Alleen leden van de Ver. v. h. b. v. Natuurmonumenten 
kunnen een kaart krijgen (minimum f I.—'). Om er te hen
gelen wordt beperkt verlof verleend, ook alleen aan leden. 

,/. i/c ./., Ie Mepjiel. Uw wilg vertoont een vergroening 
van de katjes, een vrij zeldzaam verschijnsel, lu plaats van 
bloemen worden hel bladeren; ook de vrucht beginsels 
doen mee. 

Gaston v. /., te Lier. Hel beste boek voor l'w doel is 
Culirer Kiiferliiieli: Stuttgart, Hoi-KMAN. Voor zeldzame ter-
rarium-dieren kunt u terecht bij W. GEIER, Regensburg. 
Die heeft wel Cameleons; maar Vliegende Draakjes waar
schijnlijk niet Een liefhebber, hier, vertelde mij, dat zij zeer 
duur zijn en moeilijk in 't leven te houden. 

(,'. Kooy, Ie A'dmn. Hank u zeer voor uw opmerking. 
Ik heb er in dit voorjaar opnieuw op gelet, en het lijkt mij 
toe, dal u gelijk hebt. Ik heb anders de zaak nel zoo verleid; 
hel MWadpakketo dat ik nu weerzag was niet wit, maar 
bruingeel, en leek eerder op een peullje dan op een wormpje. 
Ik begrijp u niel goed niet dal „niet zoo beweeglijk", dat 
heb ik toch nergens verteld. 

.V. p. I l ' , te Ililversinn. Deze vergroeiing wordt baud-
vorming of fateiatie genoemd. Hel verschijnsel is niet zeld
zaam bij boomtakken en wilde planten b.v. paardebloem. 
Aan Ridderspoor had ik hel nog niet gezien. 

K. Biol. Stud, Dat berichtje met foto's in Nat. Wis». 
Wochensehrift over een kenmerkend verschil in bladvorm 
tusschen m. en v. ex. van Bryonia, trof mij ook. Wrij 
hebben het zaakje onderzocht aan lovende ex. maar er is 
niets geen duidelijk verschil Ie bespeuren. In beide ge
slachten komen beide afgebeelde vormen voor, bij de man. 
ex. hier in de Hortus b.v. overweegt de vorm die in het 
tijdschrift voor de vr. ex. was opgegeven. 

II. 


