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DE LEVENDE NATUUR.

Vogelvoer voor den winter. — Men vraagt mij, of lijsterbessen voor den winter kunnen
worden bewaard of ingemaakt. Wel, dat is heel eenvoudig, je hebt ze maar te drogen. Pluk
alleen maar af wat de spreeuwen en jonge lijsters hebben laten zitten en hang dat op zolder
aan draden te drogen. Zoo kunnen ook behandeld worden de vruchten van Kardinaalsmuts,
Geldersehe roos, berberis, meidoorn en zelts duindoorn. Het is goed de trossen te plukken
even voordat ze rijp zijn. Dat de vogels er dol op zijn, blijkt al wel voldoende uil 't feil,
dal in de lijslerstrikkon ook altijd gedroogde lijsterbessen worden gebruikt.
TH.

Vergroeiing. — De hierbijgaande afbeelding stelt een eigenaardige vergroeiing van een
paar worteltjes voor. Mochten soms lezers van D. L. N. dergelijke afwijkingen verzamelen,
dan zijn zo gaarne ter beschikking.
Haarlem
J. C. RUK.
Uit een brief van een nestjeszoeker. — Wat mijn koekoeken
betreft, die van den duinpieper is mislukt, dat weet u al; de boompieper-koekoek en de tapuilkookoek zvjn uitgevlogen en nu van
't paapjesnest met 't koekoeksei komt een heele geschiedenis.
Na 12 dagen kwamen er 3 paapjeseieren uil. Den volgenden dag
om ongeveer denzelfden tijd waren de andere 2 (l paapjesei eu
T koekoeksei) ook uil. De jonge koekoekwas zwart. De paapjes
roze. Nu nam ik één van de jonge paapjes uil 't nest eu zette
hem bij een kneu, die G jongen had om te kijken, of't lukken zoude
andere paapjes nadat ze er uit waren gegooid ook onder te brengen
bij een kneu. Toen ik den volgenden dag kwam leefde 't nog. Toen
ik bij de koekoek kwam, lagen er 3 levende paapjes buiten't nest
en de koekoek riep om eten. Ik nam ze mee en bracht ze onder
bij dezelfde kneu, zoodat die er toen 10 jongen op nahield, 0 echte,
4 pleegkinderen. Maar dit ging zoo niel. Het nest was bol gevuld.
Toen ging ik op zoek naar een ander nest, om ze daarbij te deponeeren. Spoedig vond ik er één; van een kneu weer. Ik ging terug
naar de andere kneu haalde 3 paapjes jongen en legde ze in 't
nestje van de kneu, die 3 eieren had. Ik dacht niel dat 't goed zou
gaan, ze waren halfdood, maar 's avonds om half negen kwam ik
bij 't nest, do kneu vloog er af en de jongen waren springlevend.
Nu had ik dus een kneu mel3 paapjes-jongen en 3 eieren, een kneu
met li jongen en 1 paapjesjong en een paapjesnest met een jongen
koekoek. Ken paar dagen later kwam ik weer, toen was de kneu
met 3 eieren en 3 jongen uitgehaald, de andere kneu ging goed, de
koekoek werd een leelijk zwart dier. Een paar dagen ging't goed,
toen was de jonge koekoek uilgehaald. Toen ging ik naar de kneu met G jongen en 1
paapjesjong. Ik vond er 4 bijna flukse kneujongen; waar de 2 andere en't paapjesjong waren
gebleven mag Joost weten.
Nu is ook dat nest uilgehaald. Misschien waren ze al nel uitgevlogen. Nu is er dus
één stuk afgehandeld.
1' vraagt me in nw brief ook hoe 't met al die nesten is afgeloopen.
Er is ongeveer Vs v a n verloren gegaan waarvan 30/s|. dus dal is 6/7 door uilhalerij, misschien
nog wel meer.
Nu zal ik u vertellen, hoe 't met mijn klauwieren is afgeloopen. Op een Zondagmorgen
vond ik een 8*e nest met flinke groote jongen
en één er van liep weg. Den Zondag daarop
was 't nest uitgehaald. Do jongen der l s t e klauwier groeiden goed. Dienzelfden Zondagmorgen kwam ik bij hem, toen heb ik zijn jongen bekeken en toen zijn er 2 weggeloopeu.
Nu werd Zondagsmiddags ook dat uitgehaald, ZOOdat 't ééne klanwieronpaar nog maar één jong had,
't ^lo twee jongen waarvan 't wijfje er één opvoedt e n ' t mannetje één. Mannetje on wijfje zijn den
heelen dag gescheiden, maar 's avonds komen ze samen met hun jongen om in 't boschje te
overnachten. Nu zal ik u ook eens vertellen, wat ze hebben opgeprikt, alleen die 2 families
i,'l is heel wal): 2 spitsmuizen, 1 veldmuis, 1 nachtuil, 2 kikkers, 3 hagedissenkoppen (de rest
van 't beessie was langs de ruggegraat afgekloven), 7 vogels (waaronder zelfs een leeuwerik
en 2 van de vogels waren jongen), 5 bijen. Naar 't opprikken te oordeelon zou dus de klauwier
hier schadelijk zijn, maar de kleine dingen prikt hij natuurlijk niel op, dal zijn heel kleine
hapjes voor hem, dus die vindt men niet. Maar als men eens een tijdje den vogel stil gadeslaat, ziet men wel hoeveel insekten hij vangt en wanneer men de haarballen nagaat, vindt
men niets dan dekschilden van insekten (kniptorren, mestkevers),
Noord wijk.
JAN VEIUVEV.

