
240 DE LEVENDE NATUUR. 

afzonderlijk artikel ter gelegener tijd. Hopelijk zal de heer Van Bezooyen in dit korte 
antwoord een bevredigende oplossing vinden, van wat hem raadselachtig voorkwam. 

Bosch en Duin. A. C. WERTHEIM. 

Libellula concellata. — Bij mijn bezoek aan Artis op 17 Oct. j.1., vloog mij een Libellula 
concellata 9 tegen het lijf. 

Purmerend. J. ZUYDLAND. 

Kleine Bonte Specht. — Misschien interesseert het U, dat wij op een excursie in de om
streken van Utrecht, de Middelste Bonte Specht hebben kunnen waarnemen. Dit is de 
eerste maal, dat wij hem in Utrecht gezien hebben. Alle drie de Bonte Spechten hebben 
we hier nu geconstateerd. 

Utrecht, 9 Dec. 1920. J. G. HEVL, W. J. GOEDHART. 

Blauwe Reigers. — Wil de een of andere lezer zoo vriendelijk zijn, mij practische erva
ringen mee te deelen, omtrent het grootbrengen van jonge blauwe reigers? 

Busken Huetstraat 6, Amsterdam. J. METZELAAR. 

Heksenkring van Paxlllus. — 3 November vond ik bij Meyendel een heksenkring, 

f root ongeveer 1,20 M. bij 1.70 M. gevormd door 13 exemplaren Paxillus involutus. 
k bericht U dit even, daar altijd bij dezen paddenstoel „eenzaam" vermeld staat. 

Misschien vindt U het de moeite waard, om het in „De Levende Natuur" te zetten. 
's-Gravenhage. W. VURTHEIM. 

Wie helpt de afd. Bloemendaal-Velzen van de Nat.-Hist. Vereen, aan wat lectuur voor 
de a.s. bibliotheek? Alles Is welkom, oude jaargangen of losse nummers van dit blad, 
botanische boeken op elk gebied. Onze bibliothecaris is de heer C. G. Kohier, „Vaart en 
Duin", Overveen. Porto's worden gaarne vergoed. Helpt onze jonge afdeeling. 

Dr. POSTHUMES MEIJES, Voorzitter. 

BOEKENAANBIEDING: — Junghuhn: Java, zijne gedaante, zijn plantentooi en 
inwendige bouw, 4 deelen. (Zeldzame aanbieding!) 

Hageman, Geschied., aardrijksk., fabelleer, enz. van Java, 2 deelen 1852. 
Cams Sterne, Worden en vergaan, vert. door Hartogh Heys van Zouteveen. Met atlas. 

1877. Aanvragen a. h. Mycol Museum te Weesp. Dr. C. v. OVEREEM. 

Voor den Dultschen Ornitholoog. Ontvangen van J. D. te U. / 1 . — ; J. B. te D. / 2.—; G. B. 
te G. / 2.50; W. v. H. te B. / 4.—; A. R. te R. / 5.—; A, A. H. S. te R. / 5.— Totaal / 19.50, 
waarvoor 2 pakketten zijn toegezonden aan den noodlijdenden geleerde. Meerdere postwis-
sels zullen nog zeer welkom zijn aan het adres van den heer J. F. M. van Malssen, Obrecht-
straat 518, Den Haag, waar ook aanbiedingen worden ingewacht op Dresser's Birds of 
Europe. 

GEVRAAGD: 

Opgave van boeken over geneeskrachtige kruiden, zoo mogelijk met vermelding van 
uitgever en prijs. R. C. SCHALKENS, Marnixkade 29", Amsterdam. 

AANGEBODEN: 

Jaargang 23 van „De Levende Natuur", in goeden staat, voor / 2.50, porto voor kooper. 
Ook in ruil tegen nette, geheel gevulde Verkade's Album (liefst Naardermeer). Indien 
men na 8 dagen geen bericht heeft, heeft verkoop of ruil reeds plaats gehad. 

Nijkerk (Vel.). M. M. v. ESVELD. 


