
32 DE LEVENDE NATUUR. 

Een dergelijk verschijnsel nam ik tot dusverre nooit eerder waar en ook werd mij door 
een der Katwijkers verzekerd, dat het vrij zeldzaam mag heeten (misschien eens in een 
tiental jaren). 

Een paar dagen later nog eens terugkomende zag ik er niets bijzonders meer. 
P. KRUIZINGA. 

Ooievaars op Nieuw Guinea. — Onlangs vond ik in oude aanteekeningen van mijn 
exploratietochten in Zuid-Nieuw Guinea in de jaren 1908 en 1909 als eene bijzonderheid 
vermeld eene ontmoeting met een paar ooievaars, welker aanwezigheid in die ver afgelegen 
streken ons toen zeer verraste. De bedoelde landstreek, welke ik bezocht in December 1908, 
ligt ongeveer op de grens tusschen Nederlandsch- en Britsch-Nieuw Guinea, nabij de 
Zuidkust. Zij bestaat grootendeels uit moerassige vlakten, waarin wij toen veel soorten 
van reigers aantroffen, benevens pelikanen, aalscholvers, talingen, zwarte ganzen enz. enz. 

Waar mij bekend is, dat u altijd de grootste belangstelling heeft voor het leven der vogels, 
en in 't bijzonder voor den trek, heb ik gemeend u deze mededeeling niet te mogen ont
houden, aangezien zij betrekking heeft op een overwinteringsgebied, dat naar ik vermeen, 
gewoonlijk niet genoemd wordt, en dat trouwens nog uiterst zelden door blanken werd 
bezocht (wij waren de eerste). 

Hoewel wij de beide ooievaars destijds beschouwden als een groet uit het vaderland, heb 
ik bij nader inzien de mogelijkheid niet uitgesloten geacht, dat deze twee exemplaren wel
licht uit Siberië of Oost-Azië afkomstig waren, 

Magdang, 4 Febr. 1924. G. WEBER. 

GEVRAAGD: 

Verslagen en Mededeel ingen der Nedcrlandsche Ornithologische Vereeniging Nos. 3 en 
5: Ardea, Jaargang IX, afl. 1; Jaarberichten Club van Nedcrlandsche Vogdkundigen Nos. 
2 . 3. 5 e n 7; Dr. O. LE K01, Die Vogdfauna der Rheinprovinz 1906. 

Heerebinnensingd 20a, Groningen. G. A. BROUWER. 

AANGEBODEN: 

D. L. N. in prachtband 23ste jaarg. /1.75; D. L. N. 24ste jaarg. in afl. /1.25; D. L. N. 
15de jaarg. in afl. / 1.25; De volgende gevulde Verkade albums-Lente, Herfst, Winter, 
Bonte Wei-De IJsel / 1.75; In Sloot en Plas / 1.—; Handleiding voor Aquarium en Ter
rarium samen / 0.60. Alles in uitstekende staat. Port voor koopers. 

Nijmegen, Bijlcveldsingel 38. H. H. COUVEE. 

Bechstein: „The Natural History of Cage Birds", gekl. platen, goud op snee, fraai ge
bonden, als nieuw / 2.—. A. Meyens: „Onze gevederde Vrienden", jrg. 1, 2, 3, 4, geb. o. b. 
k p. dl. / 2.50. Schlegd: „De Dierentuin van het Kon. Zool. Gen. N. A. M. te A'dam", fol. 
met pi. (/ 20.—) / 7.—. Stein's: „Orchideecnbuch", 184 abb. geb. / 5.—. Dr. Karl Rusz: 
„Die gefiederte Welt", jrg. 9, 10, 11, 12, h. leer, geb. p. dl. / 2.50. Felix Martin: „Der Pilz-
sammler, 2 gekl. pi. geb. / 0.75. Dr. E. Bade: „Der Graupapagei", geb. / 0.30. Dr. H. Muller: 
„Am Neste", geb. / 0.50. Dr. v. Pesch: „Beginselen der Dierkunde" / 1.—. Dr. Reichen-
bach: „Naturgeschichte 2 dln. "nieuw geb. gekl. pi. 1330 bldz. / 5.—. Dr. Pullmann: „Ge-
fahrliche Jagden" / 0.75. „De Levende Natuur" jrg. 15 geb. / 3.50. Idem jrg. 26 ongeb. 
/ 3.—. Idem afleveringen: jrg. 15 afl. 1; jrg. 16 afl. 6; jrg. 25 afl. 7 en 8; jrg. 27 afl. 1, 2, 3, 
4, 6, 7, 8 per aflevering / 0.25. 

Vracht voor rekening van den kooper. 
Weert, Molenstr. A 13. J. DE HAAN. 


