
47G DE LEVENDE NATUUR. 

Volledigheidshalve, noemen we nog de wieren: Fucus vesicnlosus, Ascophgllam nodosum en 
Enteromorpha spec. 

Mocht iemand zich voor onze strandfauna interesseeren, die geen gelegenheid heeft zelf 
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naar 't strand Ie gaan, wij hebU'ii de bovenstaande zeedieren eu nog vele meer dubbel 
en ruilen ze gaarne voor andere naturalién. 

Haarlem, 22 Jan. 1911, Ged. Oude Gracht 47. ' .1. en W, 

Kamperfoelie. — Een dergelijk geval heb ik den vorigen zomer aan mijn kamperfoelieplanl 
waargenomen. Daar ik daarin de bevestiging van uwe meening zag, kwam hel mij gewensrlil 
voor n dit even mede te deelen. Mijn kamperfoelieplanl groeide onder een bremstruik, zoodal 
er hier geenszins van naboolsiug sprake kan zijn. Mijn exemplaar stond echter zeer in het 
donker, zóó zelfs, dal ik het geweusclil oordeelde haar van die plaats Ie verwijderen. 

Bonte Kraal. — Ik wil hier tevens even van de gelegenheid gebruik maken u een 
verschijnsel mede te deelen, dat ik bj] bonte kraaien lieb opgemerkt) Ik zag n.l. vorig jaar 
een boute kraai, die zijn prooi telkens liet vallen en er dan weer op toe vloog, als de prooi 
op den grond was gekomen. Dit herhaalde zich eenige malen. Een dergelijk verschijnsel 
komt, bij de gewone kraai voor met dat onderscheid dal de laatste niet wacht totdal de prooi 
op don grond is. 

Breila, Baronielaau 192. T. W. L. SCIIELTEMA. 

Adres gevraagd. — Wil de beer 11. Koperberg even zijn adres opgeven? Dan ontvangt 
hij drukproef ter eorreclie van zijn opstel. Ailininistio/riee. 

G E V R A A G D : 
Verkade «Herfst» eu «Zomer», gevuld. Prijsopgaaf aan .1. Z. v. d. Hoeven, Asperen 
Voor iemand in Indië /*. L. A., deel I —XIV. Prijsopgave, en in welken toestand de deelen 

zijn, aan D. Smit, 3e Helmerslraal I, Amslerdain. 
Wie helpt mij dit jaar aan levende watüriiiseelen voor liet iusectarium in «Artis», zooals 

larven van libellen, kokerjulfers, haften, walerkevers enz. Gaarne geef ik eieren van zeldzame 
vlinders (lul msehe of exotische) in ruil. tl. A. Polak, Noordslr. 5, Amsterdam. 


