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DE LEVENDE NATUUR.

lezing aanbevelen het lezenswaardige tockje: Novellen aus der Afrikanischen Tierwelt von
frit-. Bronsari von Schellcndorf Haberland 1912, Leipzig (ƒ 1.20). l)e sneue Entdeckungen über
die Sprache der Tiere; ntit einem Wörterbuch der Tierspraehes von Gottfried Wenzel (Leipzig,
Ehlert /1.20), is reeds in de Holl. lievue besproken.
Kennen de lezers hel alleraardigste Ornithologisch-populaire tijdschrift van Dr. AFi(rt
Ftoericke: Milteilungen über die Vogelwelt, Blatter für Vogelkunde en Vogelschutz a 4 Mark
met gekleurde en zwarte afbooldingen en photo's, dat nu reeds in zijn 13den jaargang is
gekomen"? De sBilder aus der InsektenweU* v. Fabre (Duitsche bewerking van het Fransche
standaardwerk) zijn zoo pas in hun 3de deel verschenen. De Si/stematische bewerking der
Amphibiën e)i Reptiliên van Europa door Dr. Schreiber is in zijn 2de geheel omgewerkte uitgaaf
verschenen voor 30 Mark te Jena Herpetologia europaea, getiteld. De «Gellederte Welt» gaf
onlangs een interessante studie over hel verbleeken van vogelkleuren in gevangenschap door
de chemische inwerking van het steeds rijpe zaad wat ze dan alleen krijgen, terwijl de wilde
vogels zaden in allerlei tijdperken van halve en heele rijpheid door elkaar eten, dus zaden
van uiteenloopende chemische samenstelling. Schrijver kreeg b\] voedering met die zaden de
mooie naluurkleuren weer terug: vooral door voedering met allerlei zgn. «onkruidftzaden.
Dordrecht.
P. J. DOLLEMAN VAN DEB VEEN.
Verbetering. — In afl. 24, blz. 550. staat op hel eind pebrea, dit moet natuurlijk zijn petrea
Een libel op jacht.
Naar aanleiding van hetstukje «Een libel op jacht in de schemering»,
pag. 480, vorige jaarg., wilde ik opmerken, dat dat bij een soort regel schijnt te zijn, n.1.
Aeschna viridis Ev. In Pümpel: «Die Geradflügler Mitteleuropa's» staat bij genoemde soort:
«Ze heeft de zeer merkwaardige gewoonte, eerst na zonsondergang te vliegen, wat geen
andere libel doet», Ook in Alberda's (?) lijst in het Entom. tijdschrift staat ongeveer hetzelfde.
Als het Aeschna viridis is geweest, is het dus niets buitengewoons.
Davos.

F. DE BOEB.

Actias Selene. - In het Verslag van de Entomologische Club voorkomende in D. L. N.
allevering 21, wordt vermeld dat ik een exemplaar van Actias selene Httbn, uit een bij ons
in de vrije natuur gevonden rups gekweekt zou hebben. Dit is niet juist, ik kreng de rups
van den heer R. Polak uit Artis.
Amsterdam, Maart 1913.
H. v. D. VAART.
Vroege Zwaluwen. — 2 April arriveerde hier op bet oude nest de zwaluw. Daar zij het
vorige jaar 24 April en daarvoor 20 April aankwamen, zou dit nu een der eersten kunnen zijn'?
Alkmaar.

1). OOSTWOUDER.

Even wilde ik u melden, dat ik op 3 April in Oudshoorn bij Alfen a/d Rijn ook reeds
zwaluwen gezien heb.
Leiden.

W VAN OOBDT.

Griend. — Misschien Interesseert het u nog te vernemen, dit naar aanleiding van uw
artikel over Griend, dat bij de schippers aan de Friesclie kust een leeuwerik van het
GrionderlAn in hoog aanzien staat, liet heelen onvermoeide zangers Ie zijn met een ongewoon
krachtig geluid. Strooptochten om jonge leeuweriken kwamen vroeger veel voor.
Den Haag.

'

W. J. DIJK.

Kwikstaartjes. — Ongeveer een maand geleden zalen hier 's avonds op een lak boven
het water C vogeltjes, grijs op den rug, geel op de borst en lange beweeglijke staarten,
doch geen kwikstaarlen, wel dezelfde tewegingen.
All;maar.

D. OOSTWOUDKB.

Hel waren toch zeker wel: groote-gele-kwikstaartjes.

TH.

GEVRAAGD:
Eieren of rupsjes van de zijderups. Porto's worden vergoed. Adres: A. Wartena, Winschoten.
«Eerste beginselen van de Plantkunde» door Prof. A. .1. A. Oudemans; en «Proeven met
planteiiu door Prol'. Oosterhout. Adres: .1. W. Kenniphaas, Klundert.
Wie kan mij helpen aan eikebladeren'? Adres: K. G. Schalkers, Marnixkado 29, Amst.

AANGEBODEN:
Tegen inzending van doosje of (chocolade)busje + porto zijn voor liefhebbers beschikbaar
voor eigen tuin of om buiten uit te zaaien: 25 zware pollen Scrophularia nodosa, 100 ex.
Geranium pliaeum, 1000 kiemplanten van Impatiens parviliora. Bij aanvrage gewenscht aantal
op te geven. Adres: .1. van Servellen, Tetterodestraat 40 /w., Haarlem.

