
300 DE LEVENDE NATUUR. 

Azolla en de Lepelaars. — Verleden jaar zag ik hot roode kroos, Azolla caroliniana hier 
slechts in enkele slooten. Nu komt het hier in de omliggende dorpen en bijna alle water
plassen voor, ook in stilstaande afgesloten poolen. Ik zag het onder Sleeswijk, Werkendam, 
Woudrichem, Almkerk, uitwijk, Bijswijk, Andol, Giesseu, Babyloniénbrook en Dussen. 

Een tweede opmerking betreft de lepelaars in de Biesbosch. Lepelaars komen daar voor, 
dat is zeker, maar of zij er nestelen bewijfel ik. Menigeen heb ik er al naar gevraagd, doch 
niemand had ooit hun nesten gezien. Duurt de mobilisatie nog lang, dan gaan we er volgend 
voorjaar eens met de boot op uit ter onderzoek. 

Almkerk. PH . A. MEES. 

Was het zeker A. caroliniana, niet A. filiculoides".' .1. Hs. 

Vliegen. — In Sept. en Oct. had ik in de open houten hut op het veld, waar ik mijn dagen 
doorbreng, veel last van vliegen. Zoodra er maar een zonnestraal was, kwamen ze in groolon 
getale aanzetten, en, werd liet wal koeler, dan zetten zo zich neer, vooral tegen hel, houten 
platond van de hut. Op een dag kwam bij toeval een wesp de hut binnen vliegen. Gonzende 
vloog hij een poos rond on in eens zag ik hem neerkomen op mijn knie met een vlieg tusschen 
de poolen of in de bek (dal heb ik niet kunnen zien) en het vliegje verorberen. Eerst werden 
de vleugeltjes en de pooten afgebeten, en die bleven liggen, verder bleef er niets van over. 
Dadelijk na dit maal begon de wesp weer Ie zooken on nu zag ik hem verder telkens mei 
een vlieg verdwijnen. Slechts een enkele maal bleef hij die ergens in de hul opeten, of 
uitzuigen, moestal vloog hij er mee weg. Maar dadeiyk kwam hij terug en de jacht begon 
opnieuw. Gonzend en brommend, onrustig vloog hij door de hul, togen de verschillende vliegen 
aan, die dan opvlogen en weer gingen zitten, totdat hij in oons, meestal kon ik niet zien, hoe 
hel hem lukte, weer een vlieg beet had. Soms bleef hij er even mee zitten om hem steviger 
beet te pakken en dan vloog hij er moe weg, altijd in dezelfde richting. Zou hij zijn prooi 
als voorraad naar zijn nost hebben gebracht? Er waren koeien in de buurt en de vliegen 
zalen vol blood, vielen misschien daarom zoo in de smaak. Goede oogen schijnt een wesp 
niet Ie hebben, hij vloog ook togen de zwarte vlekjes in hol hout, die hij dus blijkbaar niet 
duidelijk van de vliegen onderscheidde. En hoewel er ontelbare vliegen waren, duurde het 
soms een heel poosje oer hij er weer een gevangen had. Dat ging zoo oen paar dagen, toen 
waren er In eens twree wespón, don volgenden dag drie, en ten slotte kwamen or wel zes of 
zeven. Hel word wel wat druk en vermoeiend dal onafgebroken gegons, maar ik kon toch 
niet besluiten de nijvere diertjes te verjagen. — Nu zijn er bijna geen vliegen meer, maar 
is hol mooi zonnig weor, dan komen de wespen nog aangonzon en naar vliegen zooken. 

A. 

De wospon zijn al meer geroemd als ijverige helpers bij hol bestrijdon van oen vliegen-
plaag. Het kan geen kwaad daar nog eens weer op te wijzen, in de hoop, dat men do wospon 
en hun noston wal meer met rust laat, waar zo om andere reden niet te lastig worden. 

,1. lts. 

De talrijkheid der houtduiven. — lederen morgen op mijn wandeling naar hel station 
Overveen, kom ik legenwoordjg (November 1915) do houtduiven legen, die van hun slaap
plaatsen in de duinen naar hun werk gaan. Zo vliegen in troepen van 80 lol driehonderd 
stuks, soms in langgerekte colonnes, soms over een broed front. Ik heb zo herhaaldelijk 
geteld on kom telkens tot ongeveer vierduizend. Hel aantal houtduiven langs hot Hollandscli 
duin moet dus wel in de honderdduizenden loopen. T. 

G E V R A A G D : 
Te koop gevraagd: do plaatjes van Verkade, getiteld Herfst, Winteren Naardermeer, 

of in ruil legen andore exemplaren. Adres: W. Boosdorp, v. Oldebameveltkade 10, Amsl. 

Ter overname gevraagd een goed Sciopticon. Adres: P. de Bruyne, Middelburg. 

CORRESPONDENTIE. 
G. N. te il. — Uw planl is Ambrosia artemisiaefolia. Zo staat vaak op plaatsen waar 

fazanten gevoerd worden on is ook een gewono verschijning bij molens on moelfabrieken. 
De paddo stoelen zijn de mooie Psalliola virldis, dit jaar nog al algemeen. T. 


