
90 DE LEVENDE NATUUR, 

Vogeldatums. — In afl. 3 van üc Levende Nalitnr las ik een en ander over de datums, 
waarop enkele vogels dit jaar hier 't eerst zijn waargenomen. Hierbij wil ik eenige onzer 
waarnemingen mededeelen: (1914); Pi April (Utrecht—Bunnik) een Boerenzwaluw; 16 April 
(Den Haag) Roekoek; 21 Maart (Utrecht) eerste ZangUjslerei; 10 April (Den Haag) eerste 
Watei'hoenen- en Koolmeezenei; 15 April (Den Haag) nest van een Heggemusch met 5 eieren. 
(Dus op z'n laatst 11 April 't eerste lleggemnsschenei); 10 Mei Fitisnesljo met 7 eitjes, ver
moedelijk 4 Mei 't eerste ei; 2 Maart Een reiger of een ooievaar. (Deze kon ik toen nog niet 
van elkaar onderscheiden). Denzelfden middag (2 Maart) vingen wij een Houtsnip, die in de 
lage struiken aan doorns vast zal, en aan poot en vleugel bloedde. Nadat wij zijn pool ver
bonden en de vleugel van bloed gereinigd hadden, toekenden wij den kop uit, en maakten nog 
een afdruk van een poot. Hij hield zich erg kalm, ook toen wij hem eenige veertjes voor 
onze verzameling uittrokken. Mijn vriend beweerde, dat dit hem geen pijn gedaan kan heb
ben, omdat 't, in den ruitijd was. De veertjes zaten inderdaad erg los. 

Vindt n de eieren van Koolmees en Waterhoentje op 16 April, niet vroeg? De Koolmees 
broedde in een nestkastje, dat door den wind geheel scheef was gaan hangen. De vogel heeft 
zich hier naar gericht en zijn nest ook scheef gebouwd. Wc hebben toen toen 't kastje in 
dezelfde houding laten hangen, maar alleen wal steviger aan den boom bevestigd. Vindt u 
dit niet zonderling'? Een onzer zag bij de Biidt een litis verlammingsverschijnselen vertoonen. 
De vogel leek hem echter wel wat Ie groot, voor eon litis; zou dit mischieii kunnen komen 
doordat zij de veeren opzette? Mij heeft 'l nest niel kunnen vinden. 

Zoudt ii mij 't volgende willen verklaren'? 
20 April j.1. zag ik In oen beukenlaan (in den omtrek van Utrecht) vier vogels. Twee =t 

zoo groot als een Wouddnil', en twee andere ter groole van een zanglijster, ('t Was rfc 4 uur 
en tegen de zen in, /oodal ik geen kleuren kon onderscheiden). De twee kleineren vlogen 
voortdurend om één van de grooteren heen. De andere groote bleef een weinig terzijde, 
maar werd er soms ook bij betrokken. Onder al dat bedryt' hoorde ik duidelijk 't geluid van 
een kleine ratel. Na ± 10 miiuilen verdwenenen zij uit 't gezicht 

Zou men licht aan jongen denken als de datum niet zoo vroeg was ' 
20 April hoorden wij 't eerst den nachtegaal, maar hij is te 's-Graverihage al drio dagen 

eerder vernomen; 22 Maart en 3 Mei zagen wij te de liildl een Witgehalsden Vliegenvanger en 
10 Mei aldaar ecu Zwarlgrauweti Vliegenvanger. 

Ulrechl. JAN. v. MABLE, 

Voor amateur-fotografen die van den zomer naar het Luxemburgsche gaan. Bij den 
fotograaf .1. li. Waeger, Bergstrasse 16 in Echternach (bij liollendorf), met wien ik dezer dagen 
tot mijn genoegen kennis maakte, is gelegenheid lot ontwikkelen. Hij heeft oen goeden 
voorraad platen en andere fotogralische beuoo;ligdheden, ook Lumière-plalen. Kepaalde merken 
en stereoplaten, wil hij, mits de bestellingen bijtijds gedaan worden, gaarne laten komen. 

E, HEIMANS. 

Albino-spreeuw. — .1.1. Donderdag; 28 Mei, is hier te Groningen een jonge spreeuw 
gevangett, heelemaal wit met roode oogen, dus ecu volkomen albino. Verleden winter zag ik 
er hier een, welke gedeeltelijk wil was. H. SlKKKMA. 

CORRESPONDENTIE. 
V. d. li. te A. De door u ge/.ondcii watei'plantjes zijn het l'unlkroos, Lemna trisulea, zeer 

.laiilievelenswaardig voor hel aquarium. Als stekolljes de toppen en blaadjes van Waterpest 
Of Hoornblad afbijten kan mén dat kwalijk nveniicl/.uchU noemen. Is 't ook wel zeker, dal 
juist de slekeltjcs de schuldigen zijn'.' TH. 

A A N G E B O D E N : 
Verkades albums: Loule, Zomer, Herfst, Winter, blonde Duinen, Bonte Wei en Naardor-

meei' a / 1.50; geheel stel / ! ) .—. Kleine l'laulenallas, A. van Slooten, met 72 gekleurde en 
128 zwarte platen, van / 1.50 VOOF / 0.75. liegmselen der Plantkunde, Dr. .1. G. Costerns, 
7e druk, van / 2.50 voor / 1.25. Alles in zeer goeden slaat. Adres: G. A. Bounders, Vau 
Keglienslraal 50, Amsterdam. 

De Lovende Natuur, jaarg. Mei 1913 Wei 1914, in all., voor f 2,00; Onze Tuinen, .laarg. 
1912 HU;], in 52 all., voor f 1.—; In Sjpinnenland, door Ellis, voor / 0,00; Einführung in 
ilie Europhisohe MeeresmoUritiken-Faunix, door Dr, Otto Büclmer, voor /' 1,20; Ueitter, Fauna 
Germaniea, Kafer, 4 dln., gebonden, voor /' fl.—; J. K. Budde, llumlleiilinii voor la't snoeteti 
van Hozen, voor /' 0,40; Dn llahringer. Wal iedereen van de elvdriviteii en hare loegassingen 
weten moet voor f 0.40. Vracht voor koopeis. Adres: Mej. 6. J, Korbert, Ie Velzen. 


