
320 DE LEVENDE NATUUR. 

luchtwervelingen een zoo'n neerstrijkend vogeltje al verwekt en zeker kunnen een paar 
honderd spreeuwen met elkaar een zeer sterke beroering teweeg brengen, zóó sterk, dat 
een roofvogel er niet tegen op kan. Aardig vraagstuk om uit te rekenen voor een aero-
dynamicus. JAC. P. TH. 

Wintervogels. — 4 Doe. is er nabij Leek een vink Fringilla coelebs. X Keep, Kringilla 
montifringilla gevangen, vermoedelijk is het een r̂  en 9 Dec. zijn er te Peize 2 pestvogels geziim. 

Groningen. II. SIKKEMA. 

Geen annsxalie! — Zonder dat dil iets af ol toe doel aan de juiste motieven van de tegen
standers van annexatie van Zuid-Limburg en Zeeuwsch-Vlaanderen bij België, willen we even 
oen lyst geven van planten, die zoo goed als alleen in die twee streken voorkomen en waar
uit we kunnen zien hoe groot het verlies zou zijn voor onze Nederlandsche flora. 

In Limburg: 
Asplenium Adiantum nigrum, Gelerach officinarum, Adiantum Gapillus Veneris, Cares 

ornithopoda, Muscari tenuitlorum, Polygonatum verticillatum. Orchis coriophora, Orchis nstulata, 
(Irchis fusca, Orchis militaris, Orchis mascula. Orchis palustris, Gymnadenia albida. Goeloglossum 
viride, Aceras anthropophora, Gephalanthera rubra, Cephalantliera palleus, Gephalanlhera xipho-
phyllum, Epipactis microphylla, Epipactis rubiginosa. Adonis flammous, Aconituni Lycoctonum, 
Actaea spicala, Gorydalis lutea, Corydaiis ochroleuca, Thlaspi alpestro, Galepina Gorvini, Viola 
mirabilis. Viola lutea, Helianthemum Ghamaecistus, Polygala comosa. Euphorbia maculata, 
ICuphorbia amigdaloides, Bupleurum falcatum,Sedum GepaeajSedum da^yphylum,Sedum elegans, 
Gircaea intermedia, Potentilla fragariastrum, Potenlilla monspelliensis, Polenlilla fallaoina, (lonista 
sagittalis Medicago sculellata, Medicago laciniata, Lathyrus vernus, Gentiana germanica, Vinca 
major, Atropa Belladonna, Lathraea squamaria, Teucrium Hotrijs, Dipsacus pilosus. 

Voor Zeeuwsch-Vlaanderen kunnen we de volgende zeldzaamhoiien noemen, die echter ook 
wel op andere plekken gevonden zijn. Het zou geen moeite kosten beide lijsten nog aan te vullen. 
Ilerminium monorchis, Platanthera montana, Ophrys apilbra, Verberna, officinalis, Helmin-
Ihia echioides, Vicia gracilis, Tragopogon porrifolius, Marrubinm vulgare, Orobanche coeruloa, 
Inula lielenium, Centaurea calcitrapa, Lacluca saligna. G. SIPKES. 

A A N G E B O D E N : 
«Plantenschat" door Uildriks en \itiis Bruinsma, 2do druk, voor / 1.50 (gekost hebbende 

ƒ3.50) en «Wandelboekje" door E. Heimans en .1. 1'. Thijsse, voor ƒ0.50. Alles + vracht. 
Adres; L. S. Wildervanok, Zalt-Bommel. 

Een »Ka varia" stoommachine, gekocht, bij Merckelbach in Amsterdam, weinig gebruikt, 
zonder gebreken. Staande ketel. Hoogte 34 cM. Ketel omtrek 25 cM. Omtrok vliegwiel 20 oM. 
voor ƒ 1 5 . En de volgende Verkado's alliums; uLonto», »llorfst«, «Wintert, «Naardermeer*, 
vltosch en Heide«, «Blonde Duinena voor ƒ2.50 por stuk. Van «Naardormeor" ontbreken nog 
oonige plaatjes, lirii^ven franco letter It S M, Uur. van I). /.. .V. 

Een groote collectie .lavaansebe vlinders, waaronder 17 soorten Papilio's, o.a. do zoor 
zeldzame Papilio evan S en $• Papilio lampsacus. Papilio paradoxa. Brieven met opgave van 
gewenschte soorten ol' families (liefst de latijnsche namen'1 en den prijs dien men per stuk 
besteden wil, aan G. Overdijkink Jr., onderwijzer Gultuiirsehool. Soekaboeni Java. bij alle 
exemplaren worden do vindplaatsen vermeld. Zendingen geschieden franco, betaling na ont
vangst per postwissel. Ook kunnen andere orden op verzoek geleverd worden na opgave 
van den prijs, dien men liesteden wil. 

Dr. K. G. Lutz, Natuurgenot. Wandelingen door Bosch en Hei, langs strand en duin, zoo 
goed als nieuw, met 25 gekleurde platen. Oorspronkelijke prijs ƒ 0.50, nu voor ƒ 3.25. Voor 
Amsterdam franco. Buiten de stad porl voor koopers. Adres: II. C. Carton, Hakkerstraat 4, 
Watergraafsmeer. 

G E V R A A G D : 
Kon goed onderhouden exemplaar van Ter llaar's Nodorlandscho Vlinders. Aanbiedingen 

aan de Redactie, Binnendiiin, Bloemendaal. 
De vogelplaatjos uit alle Verkado-albums in ruil tegen Vecht- en Zuiderzooplaatjos (een 

legen twee), of Honig's Maizenaplaaljos (een legen drie). Ook het album «Langs de Zuidor/oo", 
gevuld, aangeboden tegen oen gevuld llerfstalbum. Wie ruilt zendt eerst. Adres: Ad. Oomen, 
Harbarossastraat 75, Nijmegen. 

De „Catalog der Lepidopteren dos Palaerclischen Faunengebietes" von Standinger & Bebel, 
Uitgave 1901. Eenigen tijd ter leen of overname tegen billijkon prijs. Adres ,1. L. Visser, 
Parallelweg 58, Helmond. 


