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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 — 
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uit te zien naar mogelijke vijandelijke schepen, die zouden willen binnenkomen. Dat gebeurt 
echter gelukkig tot, nog toe niet. Wèl heb ik vanaf '25 Juli lederen dag (vooral 's ochtends 
tusschen 5 en 7 bij eb) een 15-tal lepelaars in den kijker, die hier dus blijkbaar eenigen lijd 
verblijven. Mij is gezegd dat ze bij zacht weer wel blijven tot October (sinds een 2 tal jaren 
hier opgemerkt). Er zijn nog jongen bij, die van tijd tol tijd eens een veertje krijgen. 

Ik vind een en ander aardig genoeg, om u het even te schrijven. 
HeUevoctsluis. M. VRIJ. 

Telkens duiken geruchten op, dal er nog lepelaars zonden broeden in den Biesbosch of 
in met riet begroeide inhammen langs de Oude Maas. Tot nu toe is daar echter niets met 
zekerheid van bekend, 't Is echter niet onmogelijk, be lepelaars, die na half Juli rondzwerven 
en dan door heel Holland en Zeeland nu hier dan daar worden waargenomen zijn afkomstig 
uil onze beide kolonies het Naardermeer en het Zwanewaler, die beide dit jaar veel voorspoed 
hebben gehad. Ongetwijfeld neemt de lepelaarbevolking van Nederland thans toe en 't is 
lang niet onwaarschijnlijk, dat de vogels eens een nieuwe vestiging zouden stichten, zooals 
ze dal een paar jaar geleden op Texel reeds geprobeerd hebben. Kernewoude, hel Kamper
eiland, de Biesbosch, de Maasmonden zouden daarvoor in de eerste plaats in aanmerking 
komen. Nog al belangrijk is de waarneming, dat de jongen nog gevoerd werden. 

TH. 

Camponula persicifolla. — In «Flora der Scbweiz» van Schinz und Roller, doel 11, 2e druk, 
lees ik: »C, persicifolia var. eriocarpa M. u. R. Relchrolire bei kahlem Stengel dicht weiss 
behaarU. Als vmdtplaals wordt genoemd Kanton Waadt en Savoyen, 

Wiesen, Graubfinden. ARNOLD VAN WIJNKOOP. 

Geaster limbatus. — Ter verbetering melden wij u het volgende: 
In De Lee. bat. van 16 Juli 1915 noemt Mej. Cath. Cool in haar stuk getiteld «Nieuwe en 

zeldzame Nederlandsche paddestoelen gevonden in hel jaar l(K4c, als vinder van Geasler 
limbatus C. Sipkes. Dit is een vergissing, waarvan de schuld bij ons ligt. De eerste vinder 
van deze aardsier is W. Kleijn; hel geteekende exemplaar is gevonden door .1. de Boer. 

Hiermee vervalt de voor eenige weken over dit onderwerp gestuurde verbetering. 
Met de meeste hoogachting, 

C. SIPKES, 
J. S. DE BOER, 
W. KLEUN. 

G E V R A A G D : 
Een prisma binocle, vergrooting 8 x. Aanbieding aan .1. Kroes. Oostersingel. (Ironingeii. 

Gedetermineerde planten: .1. v. M. te Bussuin : l Comarum paluslre. 

«Het Leven der Dierena door A. K. Brehm, Zulphen, l'. van Itclkum AZ, alle deelen, en 
»De Dierenwereld in Heeldo door E. Heimans en A. F. W. Vogt, Van Holkcnia & Warcndorf, 
Amsterdam. 

Heerlen. J. B. GILJAM. 

A A N G E B O D E N : 
2 exempt. Zomer, 1 Lente en 1 Blonde Duinen A fi.— terwijl de vracht voor koopcis is. 
Winschoten, A. WARTENA. 

RUILAANBOD. 
Aangeboden, in ruil voor andere atlcveringcn van De Ll'vende Nahuir: 
Deel VII Nos. 1 en 12, Deel IX Nos. I en 3 tot 12. 
Tevens aangeboden de volgende minoralen tegen achterstaande prijzen, of in ruil voor 

jaargangen van Uc Levende Snluiiv. 
Pechblende (Joacliimsthal) ƒ 4,00j Chrysoberyll /'O.tiO. Zirkon ƒ 0,80; Tltanit in chlorit 

f 0,70; Bronzil in Lava f 0,30; Jaspis f 0,20; Limonielknol f 0,20; Calcil /' 0,20: Lava / 0,10; 
Eenige ijzer- en looderlsen /' 0,50. 

Almelo. A. 6. \V. H. BEEGER. 


