
344 DE LEVENDE NATUUR. 

Een bonte Merel. {Meruia merulaj. — Geruimen lijd, misschien al wel twee jaren, ver-
loeft er op de „Oude Ooster" te Amsterdam een lijster. Nu die zullen er daar wel meer zijn 
hoor ik al mompelen, dit is niets bijzonders. Toch wel, want deze lijster is geen gewone 
ja, men herkent haar zelfs niet eens direct als zoodanig, vooral niet wanneer zij vliegt. 

Als zij zich laat naderen, wat maar zelden gebeurt, terwijl zij op den grond naar voedsel 
zoekt, is het mogelijk hare identiteit vast te stellen; de houding, hel deftige loopen en de 
oranje snavel vergemakkelijken dit, terwijl de laatste ons tevens het geslacht verklapt. 

Bemerkt zij echter, dal zij bespied wordt, dan vliegt zij, terwijl zij de heldere lijsterroep 
laat hooren, ijlings weg en verschuilt zich gewoonlijk lussehen de stekelige takken van de hulsten. 

Maar wat is nu het bijzondere"? De vleugels en hel einde van den staart zijn omgeven 
door een broeden witten rand, lusschen de vleugels heeft zij eene witte plek, zooals die bij 
de hniszwaluwen wordt aangetroffen en ook eenige witte plekke i aan keel en borst. 

Maar de zonderlingste verlooning doel zich voor als zij vliegt.. De staart, welke slechts 
een witte rand aan het uiteinde vertoont, wanneer de vogel stil zit of" loopt, krijgt dan, 
doordat deze bij hel vliegen wordt uitgespreid, breede witte randen langs de zijden, evenals 
de rietgorzen zulks hebben en er vertoonen zich dan tevens witte plekken onderde vleugels, 
waardoor deze zwarte lijster, zooals reeds gezegd, een heel zonderling voorkomen krijgt. 

KBED. QUENÉ. 

Nat. Hlst. Vereeniging. Naar ons de heer Klein, DistriCtS-GeolOOg te Heerlen, meedeelt, 
is er door natuurvrienden een vereeniging Zuid-Lhnburg opgericht. Iu het volgend nummer 
geven wij meer inlichtingen. 

A A N G E B O D E N : 
2 houten InsectendOOZen, met glazen deksel en turflaag: goed sluitend; binnenmaal : 

25x35 c.M.. Prijs per stuk ƒ 1.25. Adres: .1. Th. a'fh. v. il. lloo|). Keizersgracht 724, Anisterdain, 
1'. G. T. Snellen, Macrotepidoptera, ingen. ex., en Microlepidoplera, zeer goed ex., in 

twee banden, te zamen van ƒ33.50 voor ƒ 15, hel eerste afz. voor ƒ 4, de beide laatste voor ƒ 11. 
Snellen v, Vollenhoven, llemiptera heteroplera Neerlandica, ingen, goed ex. van ƒ 3 
(antiquar) voor ƒ1.50). I'alackv, Die Verbreitung der Vogel auf der erde. Hon., goed es, van 
ƒ 3 voor ƒ 1 . />. L. N., 2e jg., in all., ƒ 1.50; 5e jg., in afl., ƒ 1.50- tie jg. in afl. ƒ1.50; geb. 
ƒ 2 ; 7e jg., geb. ƒ 2 . : 10e jg., in all., ƒ1.50; 12e en l i e jg., stevig ingen., 1.75 per jg. Adres: 
Joh, C, Francken, Schiebr.straat 36, Rotterdam. 

Ilrnndiiss der Vergleicheiiden Anatomie der Wirbelthiere, door prof. dr. Bob. Wiedersheim, 
4e dr., 189S, met 55') blz. /'4.70, F. J. van l'ildriks en Dr. Vitus Bruinsma, «Onze bloemen 
in den lihnu in prachlband ƒ2.50. .d'lantensehaU in prachthaud ƒ 2.50; ieder mei 160 gekt. 
platen. Dr. E. GiUay. iiPlantenlev< , 2 deeltjes, gecart., ƒ 0.90, te zamen. Jaargang 1902, van 
bel Album der Natuur in losse afl, f 1.80, I. Hendrik van Balen «Onze Vogels of de Vogels 
van Nederland, gecart ƒ0.60. B. Boon, "Kamerplanten in school eu huis ƒ0.30. II. Heukels, 
"Srhoollloraw 9e dr. f 1.75. Alles iu bijzonder nellen en sehoonen slaat. Verzendingskosten 
voor koopers. Br. Ir. letter !•". red. D. /,. .V 

Dr. II. Kube, «Natuurkundige kamerproevent, nieuw, /' I. »De dierentuin te Amsterdamc, 
geschetst door Prof, II. Schlegel, verouderd praclitwerk, voor de nieestliiedende. Adres; 
Th. \V. L. Schellema, Baronielaan 192, Breda. 

Een hand-camera, zoo goed als nieuw, v, f 10. Merk Mona. Adres: Bolleman v/d VeeufDordrecht 

IN RUIL.-
I. Eieren van wandelende lakken voor zeldzame vlinders en kevers, 2. Kevers van de 

fainiliën: Ciciniiriiitue. Cardbid-ae, llnliflidae. Hygrcbidae, Dytisoüae, Gytinidae, verreweg de 
meeste soorten, alsmede verschillende soorten uil andere l'amilieu ( ± 000) in ruil aangeboden 
voor exemplaren, mils goed gedetermineerd, uil andere dan de (i bovenstaande laniiliën. 
3. Een gemummificeerde muls voor vlinder of kevers, l, Êen compleet stel nieuwe Zornerplaatjes 
van Verkade voor een ledige llerfsfalbiim of voor vlinderkevers. Jon. C. EnANCKEN. 

Itotterdam. Schiebr.slr. 30. 

G E V R A A G D : 
Ter Raar, »Onze Vlinders» ;Calwcrs, idval'erbuclm, Joh.c. Francken, Schtebhstr.36,Rotterdam. 
Enkele of alle eerste negen jaargangen van D. A. N., Dr. .1. E. Grunen, N. lirickslr. 45, Breda. 
.1. Jaspers Jr., «Kweeken en Verzamelen» iliefst gebonden). Aanbiedingen met prijsopgaaf 

aan A. .1. Pijpers, llessenstr. 17, Amcrsl'oort. 


