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Kan een spreeuw tam gemaakt worden? 
Door do volgende medodocling kan dio vraag bevestigend 

beantwoord worden. 
Mej. M. G. te Dieren vond in de maand Mei een jonge 

spreeuw, die uit het nest was gevallen, in zoodanigen toe
stand dat schijnbaar do dood spoedig verwacht kon worden. 

Door zorgvuldige verpleging hooft zij hot vogeltje niet 
alleen in het leven gehouden, doch het zoover gebracht, dat 
het na het voedsel uit de hand genoten te hebben, uitvliegt 
om eenigen tijd daarna, wanneer de maag hare rechten 
laat gelden, terug Ie koeren, dikwijls op geroep uit een der 
hooge boomen in do omgeving, on dit zich horbaalt lot do 
schemering begint, waarna het vogeltje den nacht in de 
kooi doorbrengt. 

Dieren. V. D. S. 

Waterranonkel op het land. 

Door dezen vermeld ik dat door 
mij zijn gevonden een flink aantal 
Waterranonkels op de berm van den 
weg naar Olst, dicht bij Deventer. Do 
planten zijn volmaakte land plantjes 
geworden en staan stevig rechtop. Ik 
weet niel of het geval voor u interessant 
is, maar daar ik er nooit van hoorde 
en ook nooit zag, ben ik maar zoo 
vrij u een exemplaar er van te zenden. 

In oen smalle sloot in de nabijheid 
kwam oen Batrachiumsoort voor met 
2 soorten van bladeren. 

Deventer. M. VAN WAUMELO. 

S. In );Slool en Plasa las ik wel, 
in 't algemeen, waterplanten zich 

1' 
dat 
kunnen schikken naar veranderde 
omstandigheden, maar deze plantjes 
stonden gewoon langs den straatweg 
tusschen het gras. 

(Het liguurtje hierbij heb ik op 2/a 

v. d. grootte naar het gezonden ex. 
geteekend. Deze landvorm droog bla
deren van den vorm der ondergedoken 
bladoren.) 

II. 

Gevraagd. 
.1. D. van Westendorp, med. student te Schiedam, zou 

gaarne schedels ontvangen van verschillende hondenrassen 
met de l9 t e twee halswervels, liefst nog omgeven door 
spieren en huid. Scheiding van de romp kan gemakkelijk 
geschieden met een gewone zaag. Opgaaf van ras, geslacht, 
ouderdom, grootte, kleur, naam on afstamming zullen zeer 
welkom zijn. Gemaakte kosten worden zoor gaarne vergoed. 
In ruil kan hij geven in het begin: groene paddon, vuur-
salamandors, hazelwormen, moorasschildpadjes of eenige 
wandelende takken. 

Schedels van andere dieren zijn ook zeer welkom. 
Misschien hooft oen van onzo lezers connecties mot hondors 

van hondon-hospitaloii, dioren-asyls of een aspliyxiatio-
inrichling. 

is Polyporus squamosus eetbaar? 
Naar aanleiding van het stukje van don Hoor Dorsman in 

de vorige aflevering over «polyporus squamosusu en zijn 
vraag daarin naar de eetbaarheid van deze zwam doel ik 
II gaarne hot volgende mede: 

Kr waren er dit jaar verbazend veel en kreeg ik in Mei 
van den heer D. de Glerq van het «Vegetarisch bureaux te 
Bloemendaal eon mooi exemplaar thuis gestuurd met de 
vraag of deze paddestoel, waarvan hij een mand vol ont
vangen had, eetbaar.was. Mr. de Clerq beijvert zich zeer 
mot mij, de vele eetbare paddestoelen die ons land beval, 
als voedzame spijze te benutten. In het onlangs verschenen 
Vegetarisch Spijzenboek, in alle boekwinkels a 00 cis. te 
verkrijgen, is een gedeelte gewijd aan de bereiding enz. 

van de algemeen in ons land voorkomende eetbare paddo-
stoelen. Om die soorten nog meer bekend te maken zal hij 
togen hot paddestoelen-seizoen een serie mooi ui tgovoerde 
prentbriefkaarlen daarvan verspreiden. Maar, om op polyp. 
squam. terug te komen. Constantin on Dufour die ik bij mijn 
proefnemingen altijd 't eerste raadpleeg, gaf niet hel teeken: 
»comestible<( noch dat van »vénéneux«. Dan maar eens 
geprobeerd, al lokte de allesbehalvo aangename geur? die 
de zwam verspreidt, me daar niet direct toe aan. We hebben 
echter de zeer laaie massa zonder nadeelige gevolgen van 
koliek of iets dergelijks in onze maag geslopt maar voor 
eon tweede koer bedank ik! Zooals ieder weet, wordt deze 
zwam zeer houtig en mij is bij ervaring gebleken dat houtig 
wordende soorten voor de kouken absoluut niet deugen. De 
naam van broodzwam kan zij mijns inziens dus niet met 
eere dragen. Waarom is «schubhige huiszwaim niet goed'? 
De Engelschen, die toch zoo'n slag hebben planten poëtische 
namen te geven, noemen haar «Dryad's saddle» (Dryad, be-
schermgodin der boomen). Zeer zeker hooft zij met haar 
excentrieke steel veel van een zadel. 

Haarli in. C. CüüL. 

Nesten van den goudvink. 
Naar aanleiding van hetgeen in dit Tijdschrift, jaargang 

XII, pag. 139, en jaargang XIII, pag. 19 geschreven is over 
het nest van den Gondoink, wil ik den belangstellenden lezer 
eens mededeelen, dat ik in het afgeloopen seizoen twee 
nesten van die vogelsoort verkreeg, een uil Neerlangbroek, 
en een uit Bennekom. Beide zijn in hoofdzaak uit dorre 
rijsjes van Sparren on lijne wortelvezels opgebouwd; dat 
uit Bennokom beval geen enkel, haar, terwijl het andere aan 
de binnenzijde mol lalrijkc fijne haren doorvlochten is. 

S c h a a r s c h t o van b e p a a l d e v o g e l s o o r t e n . 
Hij Wageningen kwamen in het afgeloopen broedseizoen 

de Wille Kwikëtaart, de (iele Kieikslaarl. de AkkerleeuvoerOt 
en de Zanglyater in opvallend geringer aantal voor dan in 
andere jaren- Is dit wellicht ook elders in ons land gecon
stateerd '? 

De Zwartkop (Sylvia atricapilla) echter hoorde ik dit jaar 
zéér veel meer dan in vorige jaren. 

T o e n a m e v a n v o g e l s o o r t e n . 
Naar do lieer .1. van der Torre Hz. uil Gouda mij mede-

doolt, valt er in de laatste jaren in zijn omgeving(Waddinx-
veen. Zevenhuizen, etc.) een flinke inename to bespeuren in 
het aantal kleinere zangvogels. Vooral is dit hot geval met 
de Boerenzwaiuw aldaar. 

Z w a r t e R o o d s t a a r t . G e k r a a g d e R o o d s l a a r t . 
In de omgeving van Amorongen neemt de Zwarte llmd-

ttaart als broedvogel in beduidende male Ine. De dekraagde 
Roodstaart daarentegen neemt er als zoodanig af. Dit is 
m. i. bij deze nauw-verwanto soorten wel een eigenaardig 
verschijnsol, dat do aandacht verdient, te 'meer daar gonoomdo 
soorten voor haar nestplaatsen geen rnncnrrenlrn zijn. 

Wageningen, Juli 1908. A. A. VAN PELT LEC.HNEH. 

Treuresch. 
staat een boom, een z.g.n. treuresch. Zijn In mijn tuin . 

takken houdt hij horizontaal uitgespreid en eerst thans 
beginnen do samengestelde bladeren zich te ontplooien. 

Nu vertelde mij do tuinman onlangs, dat zoo'n boom in 
zijn jeugd wordt omgekeerd, met de lakken in den grond 
gezet en dat dan de wortels als takken dienst gaan doen. 

't Kwam mij vrij ongeloofelijk voor. Is dit oen sprookje, 
of bevat hot waarheid"? 

Rotterdam. J. Bui.. 

Endromis versicolor. 
Hij deze bericht ik dat door mij, begin April 1908, op de 

Houtvesterij «De Utrechte onder Hilvarenbeek (N.-Br.) een 
Endromis versicolor d' werd gevonden op een berk. Ik 
meen bier met oom' nieuwe vindplaats van dit insect te 
doen te hebben, wat misschien menig entomoloog belang 
zal inboezemen. 

M. DE KoNINCi. 
Ambtenaar Heide-Mij. 


