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een larve, daar de pootjes veel minder ontwikkeld waren dan die van het wijfje, waarvan 
afbeelding in het laatste nummer D, L. N.. Hoe zijn ze het best te verzenden? Levend en 
hoe dan verzorgd of b.v. dood door narcose.' Is dit, zooals ik het hier schrijf voldoende ? 
De kevertjes zag ik hier nog niet. 

Oost-hapelle. Huize Zonneveld. E. COMENDEB. 

Late Zwaluwen. — In aansluiting op 't, bericht aan den heer A. W. Kloos Jr. in aflevering 
15 van D. L. N. kan ik n mededeelen, dal ik op 0 November 1910 een jong exemplaar van 
de boerenzwaluw (.'Hirnndo rustica L.} waarnam bij 't Roomhuis in 't Haagsche Bosch. 

rtotterdam ÏS-iM9tO. G. ' j . VAN OOBDT. 

Dubbele Appel. - Dezer dagen ontdekte ik tusschen anderen een exemplaar van twéé 
vergroeide appels. Zoudt n mij ook willen berichten in D. L. N. of' dat meer voorkomt'? 

Utrecht. ABZ. VOOBIPS. 
Nog al eens, maar altijd zeldzaam. In D. L. K deel Hl heb ik een geval geteekend en 

beschreven. 11. 

Hermelijn of Sperwer? — Naar aanleiding van de vraag in 7). L. A'. «Hermelijn of 
Sperwer* vindt ik het noodig het volgende mede te deelen. Verleden week werd een bons 
gehoord tegen een ruif van een waranda, het bleek te zijn een sperwer, die met zijn prooi 
in zulk een vaart, daar tegen aankwam dat hij den nek brak. De prooi was een lilduif, de 
kop geheel gescalpeerd, een oog er uit. De sperwer is heel licht; zeker had de honger hem 
zoo dicht bij huis gedreven; het is al eens meer gebeurd, doch toon was de sperwer niet 
dadelijk dood. Vele kleinere vogels vliegen elk jaar tegen de spiegel rui ten dood, meezen 
merels, vliegenvangertjes en zelfs ijsvogels. 

Tevens wilde ik Ü vragen of het stroo van Spelt gebruikt wordt voor hel vlechten van 
stroohoeden. Zooals ze dat nog in liet Noorden van België doen, het viel mij op, dat het 
stroo zoo mooi goud-geel was. 

Hoogenkamp, Almen fGldj. E. P. A. E. MARTINI. 
(In Limburg zelf niet. Wel over de grens. H.) 

Late Zwaluw. — Sedert eenige dagen vliegt dagelijks hier in mijn omgeving, lustig 
alsof het zomer was, een zoogenaamde huiszwaluw, wat, mij een ongewoon verschijnsel lijkt, 
aangezien ik meen, dat die soort van zwaluwen toch uiterlijk half October al vertrokken is. 
Of er nog meer exemplaren aanwezig zijn, heb ik niet kunnen ontdekken. Misschien komt 't 
waargenomen geval wel meer voor, zoo ja, dan is bet u zeker wel bekend, en zult n, naar 
ik vertrouw, mij dit schrijven wel ten goede willen houden. 

De vogel was duidelijk kenbaar, door de wijze van vliegen, den gaffelstaart en de kleuren. 
Vergissing is uitgesloten. 

Amersfoort J. J. H. VAN Voss. 

Tamme Spreeuw. — Moehlen er onder de lezers van D. £. V. misschien enkelen zijn bij wie 
belangstelling werd opgewekt door het lezen mijner op verschillende lijdstippen ingezonden 
stukken onder het Motto «Tamme spreeuw* dan moge het volgende voor hen strekken lot 
bevrediging van nieuwsgierigheid, doch beter tol opwekking van lust, om meer te willen weten 
van het leven der vogels-

NA den vorigen winter in de kooi te hebben doorgebracht met dagelijks gedurende eenige 
oogenblikken vrijheid binnenshuis, o.a. voor het nemen van een bad, gaven we hem in het 
voorjaar als gewoonlijk de vrijheid, waarvan dit jaar met groote discretie gebruik werd gemaakt. 

Geregeld toch kwam hij ons dagelijks bezoeken zelfs in den paartijd lot aan den datum 
samenvallend met de groote trek. Hij bleef toen eenige dagen weg, doch bezocht ons daarna 
even als vroeger eenige malen per dag, waarbij zich het amusante verschijnsel voordeed dat 
wanneer ik (rauziekbeoefenaar) bü open tuindeuren mijn instrument bespeelde de spreeuw 
kwam aangevlogen, zich plaatste op mijn schouder om hel hoogste lied mee te zingen, totdat 
ik bel mijne eindigde. 

De vreugde ons verschaft, door dien vrooiijken, gezelligen vogel, verkeerde in droefheid 
toen hij 30 October wegbleef en die absentie zich verlengde tot 9 December. Droefgeestig 
tuurde ik in die dagen van afwezigheid op een achtergelaten veertje met de gedachte: 
«spoorloos verdwenen» waarschijnlijk opgepeuzeld door een kat, sperwer, uil of' ander roof-
gespuis, totdat we op laatstgenoemde datum werden verrast door zijne wederverschijning, 
zich meldende door pikken tegen de ruiten. Zijn winterverblijf is even als de twee vorige 
winters de kooi, waarin hij ook nu weer, onder gekweel blijken geeft van tevredenheid en 
bekendheid met de huisgenooten. J. C. v. D. SL. 


