
380 DE LEVENDE NATUUR. 

Groene Specht. — In afl. 5, jaargang XVIII, van De loevende Natuur vermeldde ik eenige 
bijzonderbeden, vergroeiingen bij verschillende vogels door mij waargenomen o. a. ook bij een 

groene specht, zie verdere bijzonderheden 
in hierboven vermelde afl. Dezer dagen 
werd mij een groene specht aangeboden, 
met de bierbij afgebeelde misvormde poot, 
welko mijns inziens wel eenige belangstelling 
waard is. De hierop bevindende knobbelige 
uitwas, bestond deels uit vleesch anderdeels 
de bovenste laag uit schillerachtige en hoorn
achtige zelfstandigheid. Iels wal nog nimmer 
door mij bij vogels werd waargenomen. 

uiterlijke heeft veel overeenkomst met 
stukje boomschors. Wat de oorzaak 

deze vergroeiing kan zijn, ligt als zoo
voor ons nog onverklaarbare dingen 

der natuur in het duister. Het aannemelijkste 
in dit geval lijkt, mij, dat hier een ver
wonding heeft plaats gehad, welke door ver-
waarloozing, tot deze uitwendige vergroeiing 
beeft geleld, waarvan de vogel hoogstwaar
schijnlijk weinig ol geen last heeft onder
vonden, daar hel een overigens goed uitziend 
vrouwelijk exemplaar was. 

Hilversum. S. II. JAKMA SR. 

Het 
een 
van 
vele 

/z. /v. 
Afbeelding van een abnormaal gevormde poot van een 

wijfjes groene specht. 

Kruidtuinen. — Te 's Gravenhage is 
opgericht een Vereeniging tot het stichten 
en instandhouden van Kruidtuinen in Neder
land en zijn Koloniën. Behalve de inrichting 
van tuinen, waar geneeskrachtige kruiden 

gekweekt worden, stelt de Vereeniging zich ook ten doel de inzameling van wilde genees
krachtige kruiden te tevorderen. Het spreekt van zelf, dat dit streven de aandacht verdient 
van allen, die belang stellen in onze Nederlandsche Flora. Ongetwijfeld zal de werkzaamheid 
der Vereeniging de studie van de Nederlandsche planten sterk bevorderen, maar de vraag 
dient gesteld te worden, of de inzameling, die misschien lucratief kan zijn, onze flora ook 
zou kunnen schaden. Het ligt er maar aan, hoe de zaak wordt aangepakt en wij hopen, dat 
onze lezers ons behulpzaam zullen willen zijn om bijtijds mogelijke gevaren aan te wijzen. 
Voorloopig Secretaris der Vereeniging is Dr. D. II. Wester, Baamstraat 22 te 's Gravenhage. 

JAC. P. TH. 

«Vriendelijk dank aan allen, die mij plaatjes zonden. Mijn album is vol; zelfs ontving ik 
van de meeste aangevraagde nummers doubletten. Deze stel ik nu gaarne met de andere 
reeds genoemde doubletten (zie afl. 15) op aanvrage beschikbaar. Zoo mogelijk zende men 
mij Bosch en Helde- of Zuiderzeeplaatjes In ruil, onverschillig welke nummers». 

Aehlitm. Moj. AALDERS. 

A A N G E B O D E N : 
IL Schlegel, „De dierentuin van Amsterdam", prachtwerk, gekost hebbende f 15, in ruil 

voor 150 Bosch en Heide-, Zuiderzee- of Naardermeer-plaaljes door elkaar. 
De Levende Natuur, jaarg. VI, VII, VIII en IX, getenden, ieder legen 75 Bosch en Heide-, 

Naardermeer- en Zniderzee-plaatjes. Vracht voor koopers. Adres: T. Scheltema, Vijzelstraat, 
Wageningen. 
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