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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.

uit te zien naar mogelijke vijandelijke schepen, die zouden willen binnenkomen. Dat gebeurt
echter gelukkig tot, nog toe niet. Wèl heb ik vanaf '25 Juli lederen dag (vooral 's ochtends
tusschen 5 en 7 bij eb) een 15-tal lepelaars in den kijker, die hier dus blijkbaar eenigen lijd
verblijven. Mij is gezegd dat ze bij zacht weer wel blijven tot October (sinds een 2 tal jaren
hier opgemerkt). Er zijn nog jongen bij, die van tijd tol tijd eens een veertje krijgen.
Ik vind een en ander aardig genoeg, om u het even te schrijven.
HeUevoctsluis.

M. VRIJ.

Telkens duiken geruchten op, dal er nog lepelaars zonden broeden in den Biesbosch of
in met riet begroeide inhammen langs de Oude Maas. Tot nu toe is daar echter niets met
zekerheid van bekend, 't Is echter niet onmogelijk, be lepelaars, die na half Juli rondzwerven
en dan door heel Holland en Zeeland nu hier dan daar worden waargenomen zijn afkomstig
uil onze beide kolonies het Naardermeer en het Zwanewaler, die beide dit jaar veel voorspoed
hebben gehad. Ongetwijfeld neemt de lepelaarbevolking van Nederland thans toe en 't is
lang niet onwaarschijnlijk, dat de vogels eens een nieuwe vestiging zouden stichten, zooals
ze dal een paar jaar geleden op Texel reeds geprobeerd hebben. Kernewoude, hel Kampereiland, de Biesbosch, de Maasmonden zouden daarvoor in de eerste plaats in aanmerking
komen. Nog al belangrijk is de waarneming, dat de jongen nog gevoerd werden.
TH.

Camponula persicifolla. — In «Flora der Scbweiz» van Schinz und Roller, doel 11, 2e druk,
lees ik: »C, persicifolia var. eriocarpa M. u. R. Relchrolire bei kahlem Stengel dicht weiss
behaarU. Als vmdtplaals wordt genoemd Kanton Waadt en Savoyen,
Wiesen, Graubfinden.

ARNOLD VAN WIJNKOOP.

Geaster limbatus. — Ter verbetering melden wij u het volgende:
In De Lee. bat. van 16 Juli 1915 noemt Mej. Cath. Cool in haar stuk getiteld «Nieuwe en
zeldzame Nederlandsche paddestoelen gevonden in hel jaar l(K4c, als vinder van Geasler
limbatus C. Sipkes. Dit is een vergissing, waarvan de schuld bij ons ligt. De eerste vinder
van deze aardsier is W. Kleijn; hel geteekende exemplaar is gevonden door .1. de Boer.
Hiermee vervalt de voor eenige weken over dit onderwerp gestuurde verbetering.
Met de meeste hoogachting,
C. SIPKES,
J. S. DE BOER,
W. KLEUN.

GEVRAAGD:
Een prisma binocle, vergrooting 8 x. Aanbieding aan .1. Kroes. Oostersingel. (Ironingeii.
Gedetermineerde planten: .1. v. M. te Bussuin : l Comarum paluslre.
«Het Leven der Dierena door A. K. Brehm, Zulphen, l'. van Itclkum AZ, alle deelen, en
»De Dierenwereld in Heeldo door E. Heimans en A. F. W. Vogt, Van Holkcnia & Warcndorf,
Amsterdam.
Heerlen.

J. B. GILJAM.

AANGEBODEN:
2 exempt. Zomer, 1 Lente en 1 Blonde Duinen A fi.—
Winschoten,

terwijl de vracht voor koopcis is.
A. WARTENA.

RUILAANBOD.
Aangeboden, in ruil voor andere atlcveringcn van De Ll'vende Nahuir:
Deel VII Nos. 1 en 12, Deel IX Nos. I en 3 tot 12.
Tevens aangeboden de volgende minoralen tegen achterstaande prijzen, of in ruil voor
jaargangen van Uc Levende Snluiiv.
Pechblende (Joacliimsthal) ƒ 4,00j Chrysoberyll /'O.tiO. Zirkon ƒ 0,80; Tltanit in chlorit
f 0,70; Bronzil in Lava f 0,30; Jaspis f 0,20; Limonielknol f 0,20; Calcil /' 0,20: Lava / 0,10;
Eenige ijzer- en looderlsen /' 0,50.
Almelo.

A. 6. \V. H. BEEGER.

