
144 DE LEVENDE NATUUR. 

Zwarte Specht. — In uw boek Het Vogeljaar, dat ik met zeer veel genoegen las, heb ik 
gezien, dat het u, toon u dat schreef, niet had mogen gelukken de groote Zwarte Specht in 
de vrije natuur le observeeren. Voor hel geval u dit mocht intoresseeren, meld ik u, dat te 
Laag Soeren een Zwarte Spechtpaar hun nest hebben gemaakt, ik heb ze beide meermalen 
gezien en hun nest zien maken. 

Laag Soeren. VAN REENEN. 

Zwarte specht. — Door dezen deel ik u medo in Laag-Soeren bij Dieren een paartje zwarte 
spcriiiiMi, alsmede hun nesthol gezien le hebben. Hel waren oen mannetje en een wijfje, dus 
ik veronderstel dat zij daar ook broeden. Zij schijnen daar al meer waargenomen le zijn. 

Arnhem. W. D'AQUIN. 

GEVRAAGD» 
De te en 2e serie van Burdet's slereoscoopplaten. Prijsopgave te zenden aan A. M. Mulder, 

Nassaukade 3321, Amsterdam. 
Ondergefttekende houdt zich zeer gaarne aanbevolen voor berichten van de vogels: 
A. Blauwe en Roode Reiger, Roerdomp, Woudaapje, Lepelaar, Ralreiger en Aalscholver. 

B. Zijn u broedkoionies of-plaatsen hiervan bekend? met opgaaf van soort, plaats, aantal, vooruil 
gang, vermindering bescherming en ruststand. C. Indien deze niet broeden, komen zij dan 
wel voor en waar, wanneor, aantal, jaargetijde. D. Algemeene berichten. Eventueele onkosten 
worden des gewonschi'vergoed. Adres J. F. M. v Malssen, Obrechlstraal 410, Den Haag. 

Een eierverzameling. Brieven met inlichtingen en prijsopgave aan E. M. J. Hesselink, 
huize «Kooikamp» Glimmen (Gr.). 

Gevraagd prijsopgave van: te de jaarg. van D. L. N. 2, 3, 4. \\ tol en met 19. 2e Ver-
kades Herfslalbum (liefst gevuld) ("Ik wil dit album ook wel ruilen tegen plaatjes van Bosch 
en Hei en Bonte Wei). 3e Door 't Rietland, door E. Heimans en J. P. Thijsse. 4e Bladmossen-
flora d. A. M. J. Garjeanne. Adres: L. S. Wildervanck, Zalt-Bommel. 

AANGEBODEN» 
Geïll. Flora van Nederland, door E. Heimans, i. P. Thijsse en Dr. Heinsius, nog zoo goed 

als niouw. 3e druk voor / 2. Adres: L. S. Wildervanck, Zalt-Bommel. 

Jaarg. XXII van /). L. N. in all., zoo goed als nieuw & /'2.50, porto voor keeper. 
Adres: W. Bergen, Egelantiersgracht 152 huis, Amsterdam. 

CORRESPONDENTIE. 
P. Sch. B. te A. De Wijngaardslak is in Bloemendaal en Santpoort nog even algemeen 

als in de dagen van Nurks. Zelfs in de villaparken vertoont het dier zich nog geregeld. T., 
A. W. H. G. te E. Uw mododeeling aangaande do keep interesseert mij zeer. Dat de vogel 

echter hier zou broeden, is zeer onwaarschijnlijk. Wellicht is tiet een exemplaar dal van den 
trek is achtergebleven door ziekte of zoo iets. T. 

G. H. F. S. Krispijnsche weg 175 zwart. U vergat op uw kaart uw stad le noemen en 
de post stempelde af met een enkele 0. Waar woont U? T. 

L. C. K. te. 's Gr. Dat verhaal van do roos en de reseda, die elkaar niet kunnen uitstaan 
en de anjelier en de zonnebloem die elkaar beminnen, is op zijn hoogst een nog al lomp 
tedenkseltje. Dat zoo iels op oen «botanistencongres geconstateerd» zou zijn, lijkt mij al 
heel ongelooflijk en het zou wel inlerressant zijn te vernemen, waar de kalender van den 
Protestantenbond haar citaat vandaan heeft. T. 

M. J. B. te H. De roodo eindstreep, door u waargenomen aan den staart van een spreeuw, 
lijkt mij toch wel iets kunstmatigs; wellicht is het beest door den een of anderen grappenmaker 
zoo toegetakeld. T. 

J. v. J. te U. Over hol prepareeren van dieren on planten vindt u het een on andor in het 
Ixiekje Kweeken en Verzamelen. De vlinder met oranje punten aan de voorvleugels heet 
Oranjelip. (Euchlte cardamines). T. 

J. H. te B. Een afdoend middel tegen houtworm is drenken met petroleum, paraffine of 
benzine. Ook helpt zeer fijn gepoederde naplilaline, waarmee u ook uw vogelhuidje kunt 
behandelen. Tigerauge kan beschouwd worden als een vorm van sardonyx. T. 
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