
392 DE LEVENDE NATUUR. 

Uit Twente. — Onlangs ontdekte ik bij den villa van den heer Van Heek te Lonnekor 
een vreemdsoortige vogel. Hij was bezig eon onschuldige huismusch te vermoorden. Ik sloeg 
dit een oogenblik gado eu ging er toen mot de pel op af, daar ik dacht de moordenaar le 
kunnen, vangen, doch te vergeefs. Na een paar minuten, want ik bleef hem steeds op de 
hielen, liet hij de musch weer vallen. Ik raapte 't beestje op, 't was meer dood dan levend. 
De vogel was intusschen weggevlogen en ging een eindje verder kalmpjes op een paal zitten. 
Ik zette de musch weer dicht bij de vreemde vogel in 't gras neer. Eenige oogenblikken 
later vloog hij er weer heen, pakte hem in zijn snavel en ging or mede van door. Hij had 
een gitzwarte kop, een zwarte staart en een paar zwarte vleugels. Overigens was hij grijswit, 
zoo groot als een spreeuw eu zeer mak. 

Lonneher. A. BIJKERK. 

Uit de beschrijving is zeer duidelijk do groote klauwier of klapekster te kennen, een 
zangvogel, die in don winter sporadisch door ons heele land kan worden waargenomen en 
die bij ons voornamelijk broedt in het Oosten on naar het blijkt nogal veel inden Gelderschen 
Achterhoek en in Twente. T. 

Pestvogels. — Hiermede bericht, ik u, dal In de week van 12 — 10 Januari te Markelo 
3 overvliegende pestvogels zijn waargenomen. 

Deventer. . M. BIRKENHAGEH. 

— Hierbij deel ik u mode, dat we bericht ontvangen hebben, dat er te Enschedé 7 Febr. 
in een tuin 4 pestvogels waargenomen zijn. 

Urnekamp. ' M. H. STARING. 

A A N G E B O D E N : 
Daar ik over een maand of twee naar Indió vertrek, zou ik gaarne in connectie willen 

treden met botanici, teneinde herbariummaleriaal le ruilen of te completeeren. Adres: 
F. .1. Schoenmaker p/a Dr. II. W. Melchior, Bilthoven. 

Salvorda—Le Roy, „Handleiding bij de beoefening van de kennis der natuur", deel I 1883, 
linnen, f3.—; Speyor, „Schmetterllngskunde lïlr Anfanger", met 251 afb., op 32 gekl. pi. 
z. j . , linnen, ƒ 1.40; Lobel, „Hochzcitsbrauche in der Türkei", 1897, linnen, / '3.90 voor / 2.50; 
Joh. Jensen, „De Glefscher, een mythe van den eersten meusch", / '1 .80; Witchell, „Een jaar 
Naluurlevou", geb., / ' 1 . — ; Neuhaus, „Lebrbuch der Mikrophotographie", 1907, ing., ƒ 0.50 
voor / , 4 . — ; Heinsius, „Handleiding bij hot onderwijs in de plantkunde", 2 dln., linnen, 
1900—1801, mot, 42 gekl. platen, f 2.20; Kohlbrugge. „Goethe als Natiirlbrscher" 1913, ƒ 2.40 
voor /"l.GO; Hertwig, „Lehrbiieh dor ZoOIOgie 1900, geb. Z" 8.80 voor / 4.—; Gai'jeanne, 
„l'hotographie voor don nalunrlieriiebher", / 0.40 voor 25 et.; Galwer, „Kilferbuch", 1809, 
U8 gekl. platen met ± 1200 afb., f'.i.— ; Kummer, „Führor iu die Flochtenkunde" met 
14 gedroogde Flochtensoorten / 1.95 voor f i.—; Heukels, „Schoolllora", geïll. 1904, ƒ 3.75 
voor / 2.50; Harting, „üe bouwkunst der dieren", iiltverkochl, / 1 . 5 0 ; Charles Janet, „Etudes 
sur les fonrmis et les guèpes", samen /MO.--; o. „Sur la morphologic de l'insecle'' 1909; 
h. „Sur la constitution morphologiiiue de la lête, de l'insocte" 1899, / 2 . — ; e. Sur rontogénèse 
de l'insecle" 1909, / 2.50; d. „Le sporophyle et le gainétophyte du végétal" 1912, / 2.—; 
e. „Gonstilutlon de la bouche de l'insecle" 1911, / 1.50; ƒ. „Sur les nerfs céphalhiues de 
1.1 fourmi" 1899, / 1.50; </. „Structure des membranes et des tendons et des muscles" 
(Myrmica, Vespa) ƒ 0.80; Charles Janet, „Le volvox" 1912, / 2.50. Vracht voor koopers. 
Als men binnen 3 dagen geen antwoord ontvangt, is het boek verkocht. Adres; B. E. Bouwman, 
leeraar R. II. B. S., Bilthoven, Utrecht. 

Dr. H. Bos, «Het leven der dierem, / 1.50; Dr. .1. E. Rombouts, »De dieren van Nedi-r-
land«, dcterminoortabellen, ƒ 0.75; Dr. H. J. Calkoen, »Planlenatlas«, 2o druk, f 2.W. Adres: 
H. J. Riphagen, Gasthuissingel 22 rood, Haarlem. 

G E V R A A G D : 
»In Nederland groeiende Hoogere Zwammen» door Caroline E. Destree, uitg. Macdonald, 

Nijmegen 1901, Brieven met opgave van prijs en staat aan W. W. Kolvoort, Lochom. 

Jac. P. Thijsse, «Vogelboekje*. Adres; H. J. Riphagen, Gaslbuissingel 22 rood, Haarlem. 

Reitter, „Kaler Deulschlands"; Schmiedeknecht, „Die Hymonopteren Miltel-Eiiropa's"; 
Lameore, „Faune de Relgiquo"; Ter Haar, „Onze Vlinders". Aanbiedingen aan de Redactie. 


