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ongeluk was, weet ik niet; na even weg geweest te zijn kwam ze terug en ging kalm op 
't nest zitten, even daarna echter stond ze op, ging op den rand van 't nest staan, keek er 
in, ging dan weer zitten, stond weer op, in één woord ze was erg onrustig. 

Wel een kwartier lang heeft dat zoo geduurd, toen werd ze weer kalm en ging zitten. 
Wanneer een zwaluw op m'n gordijn zit, houdt hij zich ten eerste vast met z'n pootjes, 

maar hij steunt zich ook veel met z'n staart. 
Zwolle. • ACNES MEUBOOM. 

Abnormaliteit bij een kreeft. — De hier afgebeelde figuur is een teekening op ware 
grootte van een ex. van Cancer pagurus $, waarvan de linker »schaar« op een eigenaardige 
manier »verdubbeld« is. 
Het exemplaar werd door 
een visscher te Zierik-
zee gevangen en is in mijn 
bezit. Hoewel hel dier 
beide laatste leden van de 
misvormde schaar kon be
wegen, scheen de meest 
aan bet uiteinde geplaatste 
toch alleen gebruikt te 
worden. 
Middelburg. 

P. DE BnüYNE. 

Hommelnest. — Ds. O. 
te W. zond ons brokken 
van een hommelnest en 
wel van de akkerhommel 
(Bombus agrorum). Het 
komt zeer dikwijls VOOr, dal Abnormale krabbeschaar. 
hommels hun nest maken in ' 
verlaten winterkoninkjesnesten of in speelnesten van dezen vlijtigen neslbouwer. Ook nestblokken 
worden vaak door hommels in beslag genomen en bijna altijd is de bruinruggige akkerhommel 
de dader. Er gaat geen jaar voorbij, of ze nemen één of meer van mijn nestblokken in beslag 
en menigeen, die vogels op zijn erf wil lokken, komt teleurgesteld uit door het werk van dié 
hommels, al is zoo'n vestiging op zich zelf toch ook weer heel interessant en leerzaam. De 
hommelkolonie gaat in den nazomer te gronde, 't is daarom goed reeds in September de 
nestkastjes schoon te maken, want de hommelnesten kunnen zeer groot zijn en veroorzaken 
veel rommel. Wie er op let, kan in 't voorjaar de vogels wel met de insecten zien kibbelen 
en de hommel wint het dikwijls. 'I Volgend voorjaar ga ik eens probeeren of ik de hommels 
door 't eén of ander geurlje, dal hun ergert, maar de vogels niet schaadt, uit de neslblokjes 
kan houden. 

In 't doosje waren tijdens de verzending een paar hommelpoppen uitgekomen, de hommels 
daaruit waren bijna spierwit. TH. 

De Lijsters in Oost en West. — In de eerste weken van Augustus ben ik nogal dikwijls 
heen en weer getrokken langs de oostgrens van ons land en langs de zee en nu was het 
opmerkelijk dal, terwijl langs den duinzoom reeds in't laatst van Juli de meeste lijsterbesboomen 
geheel kaalgevreten waren, nog in hel midden van Augustus diezelfde boomen in Drente, 
Overijsel en Gelderland nog rood waren van de vruchten. Wijst dit op een sterkere 
lijsterbe volk ing voor Holland of hebben wij daar eerder te doen met een vroegen najaarstrek 
van jonge lijsters, in 't bijzonder van merels'? Het laatste lijkt mij 't waarschijnlijkst. 

TH. 

Blauwe Bremraap. — Naar aanleiding van uw vraag in D. L. IV. van 1 Juli, wie de blauwe 
bremraap ook ten Noorden van hel Noordzeckanaal waarnam, meld ik u, dal ik in 1908 
dicht bij Umuiden een prachl-exemplaar vond. 

Haarlem. CATH. COOL. 

Lepelaars. — Als wachtcommandant, uitkijkpost over den mond van het Haringvliet, zit ik 
lederen dag een paar uur door een prachl-verrekijker — lot op 10 KM. duidelijke beelden — 


