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DE LEVENDE NATUUR.

Een nieuwe vindplaats van de Mijnspin. — Mevr. d. T.—B. te Naardon beett onze kennis
omtrent de verspreiding van de mijnspin Atypus affmus, Eichw.) door een belangrijke vondst
verrijkt. Tot nu toe is deze spin (die bij ons de vrij teschoiden vertegenwoordiger is van
de afdeeling waartoe de vogelspinnen behooren) slechts op weinige plaatsen in ons land gevonden. In 1898 was zij alleen bekend van Brodjj, Nijmegen, Maastricht en de omgeving van
Amersfoort (tot Zeist toe). Sedert dien is zij bij Breda en Amersfoort herhaaldelijk weer gevonden, verder kreeg ik een exemplaar uit Oisterwijk en nu blijkt zij ook in bet N. W. van
het Gooi voor te komen. Er schijnt dus om Amersfoort heen oen zeker verbreidingsgebied te
bestaan. Overigens zijn er nog heele provincies, waar men de mijnspin nooit heeft aangetroffen,
on er is kans dat zij daar werkelijk ontbreekt, omdat zoo'n groote spin met zulke merkwaardige mijngangen door de tegenwoordig overal speurende oogen van onze ijverige outomologen
zeker niet over het hoofd zal worden gezien. In jaargang 11, blz. 24 en in jaarg. 14, blz. 9 hebben
resp. de heeron Heimans on Bouwman bijzonderheden en afboeldingen vandeze spingegevon.
Amsterdam.

M. PINKHOF.

Mevr. d. T.—B. heeft haar exemplaar (oen $) de geheele winter over in hel leven gehouden;
tegen het voorjaar is hel gestorven, naar het scheen bij het afleggen van eieren.
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Nestkastjes. — Mag ik naar aanleiding van wal de heer Tollenaar in het laatste nummer
7). L. N. schrijft over nestkastjes, even opmerken, dat gaasbescherming tegen eekhoonls
niet zoo overbodig is'? Zo knagen den wand misschien niet door, maar ik bob ze zelf
tezig gezien mol openkmbJielen.'en later was er dan een flink gat in. En ik geloof, dat
»koker« voor het vlieggat hel naar binnen reiken langs dien weg voldoende belegt. Zon
niet wenschelijk zijn in elk kastje oen bodemgaatje te maken voor afvoer van eventueel
ingedrongen nattigheid'?
Wapenvelde.

Vroege broedsels. — In
1 April van D. L. N. kan
een nostkastje in de buurt
met voor in den bek, die het

'

HENR. M. J, BOK.

verband met het artikel van den hoer Tollenaar in do afl. van
ik u mededoolen, dal op 1 April door mij zijn waargonomen bij
van het huisje by hol Kolkvon te Oisterwijk, twee kulfmeosjes
nestkastjo binnengingon en nu blijkliaar jongen hadden.

Eindhoven.

LIGTENBERG.

GEVRAAGD:
Aflevering 1 van don loopenden jaargang van /». L. N. Aanbioding met prijsopgaaf aan
W. F. Carrière, Nieuwe Tonge.
Ter overname gevraagd 20 insectendoozen van hout, met glazen deksel en turfbodem,
afmetingen 30 x 40 cM., maximum hoogte 62 mM. Aanbiedingen aan B. E. Bouwman, lilllhoveii.

AANGEBODEN:
1300 paar ongekleurde kunsloogen voor vogels aan ijzerdraad, van 3 mM. lot en met
15 mM., van ieder 100 paar voor /'45.—, faanco rembours, met gebruiksaanwijzing voor het
aanbrongon der kleuren, zoo dat ze direct drogen. Adres: S. H. Jakma Sr., Hilversum.
De Levende Natuur, deel 1, 2, 3, 5, 6, 7, 8, 10, 12, 13, 14 In prachtb." ft f 2.75; deel 8, 9
en 10 in afl. k f 1; deel 5, afk 1—7, 9—11; deel (>, afl. 1, 2, 4—12 (met reg.); deel 7, afl.
1 - 8 , 10—18 (mol reg.); deel 11, all. 1-6, 8, 11, 12 (met rog.); deel 12, afl. 7—12 (met reg.);
deel 13, ontbreekt blz. 25—36; deel 14, afl. 1—3 en 7—12 (met rog.); deel 15, afl. 1—3,5—10,
18 en 19, alles & 10 cent per afl. -f porto. Sturm. «Flora von Dentschlanda; I. Naadboomen
+ lelies; II. Cypergrassen; III. Grassen, A 60 cl. por deel. Adres: Mart. J. Samteek, Beekstraat 16, Enschedé.
De lavende Natuur, jaarg. 17 (1912/13), gebonden in stempelband, f 2.50 en jaarg. 22
(1917/18) in afl. / 2.50. Beide jaarg. zoo goed als nieuw. Port voor koo.ers. Adres: K. Hoeve,
Frederik Hendrikstraat 176, Amsterdam.
De L'vendc Natuur, Deel XH, afl. 1, 2, 4, 5, 6, 7, 9, 10, 11, 12; Deel XHl, all. 2,3,6,7,8,9,
10, 11, 12, tegen de helft der kostenle prijs. Dr. A. C. Oudemans, Boulevard 85, Ainhein.
»De Levende N a t u u r s jrg. XXII, 12 all. voor f 2.50; »Aus der Heimat*, jrg. 1917, in all.
voor /•Ü.60; Dr. Meierhofer, «Biologie dor BliUenpflanzen», geb. jTl.OO; Schenkling, «Erkliirung
der Wissenschaftlichen Kafernamen aus Reittors's Fauna Germanican, f 0.60. Porto voor
keepers. Adres: Mej. G. J. Kerbert, t e Velsen.

