
272 DE LEVENDE NATUUR. 

Ven zulke aardige dingen heeft meegedeeld. Wellicht kon Natuurmonumenten dan nog 
wat redden van karakteristieke berken- en wilgenboschjes in het rietland. 

A. v. VELDHUIZEN. 

Pestvogel. — Hedenmorgen tusschen de duindoorns bij Koog-Texel een doode Pest-
vogel (Bombycilla garrula) gevonden. Hoewel het dier lang niet frisch meer was, waren 
kop en vleugels nog duidelijk te herkennen; evenals de in het rond liggende veeren. 

Koog Texel 19 Januari X921. M. H. A. STARING. 

Verbetering. — Vergun me even te wijzen op een onjuistheid, welke voorkomt in „Een 
mineralogisch-chemische excursie" afl. 9 der Levende Nat., I Jan. '21. 

Op bladz. X97 zegt de schrijver onder meer: . . . . „Het is n.1. te doen om de kalizouten, 
die voor bemesting van groote waarde zijn, af te zonderen . . . ." En dan: „De magnesium-
zouten zijn schadelijk voor de planten en moeten verwijderd." Waar de Schr. nu mag-
nesiumzouten schadelijk noemt, is hij niet juist. De magnesiumzouten, met den nadruk 
op magnesium, zijn als zoodanig niet schadelijk: 't hangt er maar van af, aan welke zuurrest 
magnesium gebonden is. Zoo is magnesiumsulfaat niet schadelijk, terwijl magnesium-
chloride als schadelijk moet verwijderd worden. Eén van de in den handel gebrachte ge
zuiverde kalimeststoffen is dan ook zwavelzure kalimagnesia of patentkali (K2 SÖ4 en MgS04). 

's-Gravenhage, 21 Jan. 1921. B. DONK. 

Zwervende Aalscholvers. De heer S. Visser te Wolvega bericht ons, dat in 1920 een 
troep aalscholvers voor het eerst gebroed hebben in het Sparrebosch tusschen de Linde 
en Oldeholtimde, in gezelschap van de reigers, die daar geregeld nestelden. Sedert zijn de 
hooge boomen van dat bosch gekapt en nu zullen de vogels wel een andere broedplaats 
betrekken. Willen onze Friesche lezers eens speciaal naar hen uitzien? Er is ook al sinds 
jaren een aalscholverbroedplaats in Gaasterland tusschen Rijs en Kippenburg en ook 
komen er wel in het Oranjewoud. Vermoedelijk zijn er wel meer in Friesland dan wij weten, 
nomaden, het eene jaar hier, het andere daar, juist zooals de éene talrijke kolonie, die zich 
in 1891 op Texel in een eendenkooi kwam vestigen. T. 

Mossel op Krabben. — Dit najaar vonden wij op de IJ muider pieren eenige strand-
krabben waarop een jonge mossel was vastgegroeid, een paar keer in de kieuwholte, één 
keer onder het achterlijf. — Op den duur wat lastig.— Weet iemand hier meer van? 

Dr. METZELAAR. 

GEVRAAGD: 

Verkade Albums: Lente, Herfst en Naardermeer, leeg of gevuld, nette ex. Aanb. aan 
H. A. SCHOUTEN, Witte Singel 92, Leiden. 

Een aquarium gevraagd. Brieven met opgave van grootte, prijs en uiterlijk ervan 
aan J. ELEMA, Avenhorn (N.H.), 

Onze Vlinders, van Ter Haar, 2e druk, en een Objectief No. 8, firma Leitz, Wetzlar. 
Brieven onder prijsopgave bij C. G. G. J. VAN STEENIS. Ferdinand Bolstraat 5, Utre ht. 

AANGEBODEN: 

De Lev. Natuur Jaarg. 12 in band / 2.—; Jrg. 13 en 14 samen ingebonden / 3.50, Jrg-
15, i(), 17, 18, 19, 20 en 21 in bnd. h f 2,50; Jrg. 22 in bnd. a / 3.—, Jrg. 23 en 24 in aflev. 
a / 2.50, alles als nieuw. Verder Verkade's albums: Lente, Zomer, Herfst, Winter, Blonde 
duinen. Bonte wei, Bosch en Heide, Naardermeer k f 2.—; Baan's album insecten geb. k 
f 2.—. Vracht voor kooper. Ruim 200 plaatjes van versch. Verkade's Alb. tegen vergoed. 
port. Adres: Mevr. DORGELO, Krugerlaan 5, Baarn. 

Band 10 van 't standaardwerk von Naumann over eenden, mat alle platen, gebonden, 
nieuwste uitgave. Prijs / 15, ook ruilen voor een Band van Keulemann of Bd. Naumann 
oudere uitgave, C. BAIS, Wieringen. 


