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en den vorigcn zomer heeft een paartje gebroed in dennenbosch in de duinen van Overveen. 
Burdet heeft het uitkomen van de jongen gefilmd. Thans vliegt in de buurt van de broed
plaats weer voortdurend een troepje kuifmeezen en ook op nog twee andere plaatsen, een 
viertal kilometers uit elkaar liggend, hoor en zie ik kuifmeezen. In den zeer karakteris
tieken lokroep kan niemand zich vergissen. Hoe is het elders in de duinen? Ge moet er 
even aan denken, dat de duinen er nu heel anders uit zien dan 25 jaar geleden. De kleine 
aanplantingen van toen worden nu al zeer toonbare naaldbosschen. 

JAC. P. TH. 

De Goudhaantjes. — Ik mis nog altijd de goudhaantjes. Ja, ik zie er wel eens een paar, 
maar zoo, als voor 1917, toen het sparrelaantje den heelen winter door vol zat met die 
prachtige vogeltjes en toen ze in de trekperiode bij honderden te zien waren, is het nooit 
meer. Is dat overal nog zoo? Zouden ze in den strengen nawinter van 1917 zoo'n klap 
gekregen hebben, dat ze er nog niet van zijn hersteld? Hoe is dat bij u en zijn er soms 
ook berichten uit de Noordelijke en Oostelijke broedgebieden? JAC. P. TH. 

De Ijsvogels. — Over het IJsvogelonderzoek kan ik nog het volgende mededeelen. 
De bedoeling van dit onderzoek is: 

ie. Een lijst te krijgen van alle broedplaatsen in ons land, met de gegevens die er over 
de broedsels bekend zijn. 

2e. De levensgewoonten der Ijsvogel tot in details nauwkeurig te weten te komen. 
3e. Bescherming. 
Dit laatste is voor ons het voornaamste, maar wij meenen, dat alleen dan tot doeltreffende 

bescherming kan overgegaan worden, als over de eerste twee punten meer bekend wordt. 
Een dergelijk onderzoek duurt natuurlijk verscheidene jaren, voordat resultaten bereikt 
kunnen worden. 

Ons eerste werk is: gegevens uit ornithologische werken en tijdschriften te verzamelen. 
Dit nu zal binnenkort beëindigd zijn en dan hopen wij in verschillende tijdschriften en 
kranten een uittreksel hieruit te plaatsen. Daarbij zullen wij dan meteen overgaan tot het 
geven van een lijst met eenige vragen. 

Reeds van verschillende zijden, mochten wij gegevens ontvangen, waarvoor onzen har-
telijken dank! Maar wij zijn er nog niet. Mogen wij van alle natuurliefhebbers bericht ont
vangen, wat hen over den Ijsvogel in Nederland bekend is? Ook gegevens over het positief 
niet-voorkomen van den Ijsvogel in een bepaalde streek, zijn welkom. 

Het correspondentie-adres is bij H. van As, Raamvest 29, Haarlem. Bij eventueele publi
catie der gegevens die ons bereikten, spreekt het vanzelf, dat wij geen duidelijke omschrij
ving der broedplaatsen zullen geven, in de meeste gevallen echter, gelooven wij nog wel 
den naam der gemeente tc kunnen noemen. 
Groningen. HENDRIK ADAMA, 

Lid afd. „Turdus" van den Ned. Nat. Hist. Waarnemersbond. 

Strandvonderij. — In De Levende Natuur, jaargang 28, No. 11, komt een stukje voor 
van den heer A. B. van Deinse te Rotterdam over „het optreden van kwallen in Nederland 
gedurende de maanden van het jaar". 

Voor de maand Januari staat hierin geen enkele kwallensoort opgegeven. 5 Januari 
trok het groote aantal ribkwallen (Pleurabrachia), dat even ten N. van Hoek van Holland 
op het strand lag, onze aandacht. Het waren bijna alle zeer groote exemplaren. Daar de 
vroegste vondst van Pleurabrachia, aan den heer v. D. bekend, blijkt te zijn die van Maart, 
leek het ons wel de moeite, onze vondst van 5 Januari te publiceeren. 

Verder vonden wij 13 December 1924 ten Noorden van Noordwijk een andere kwal, 
waarvan de soort door den slechten toestand van het dier niet te bepalen was. 

Ook vonden we 5 Januari een manlijken bruinvisch, lengte 1.41 M., waarvan de kop 
werd meegenomen. Door den vergaanden staat van ontbinding waarin het dier verkeerde, 
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waren de bekkenrudimenten niet te vinden. Ook de door den heer v. D. beschreven hoorn-
tuberkels aan de rugvin waren niet te zien. 
Rot te rdam, 21 Jan . '25. A. GljzEN. 

J . K N O C K . 
F . P . K O U M A N S . 

De Burgemeester. — Heden werd door mij de burgemeester (Larus glaucas Brünn) op
gemerkt . Hij bevond zich tusschen kop- en zilvermeeuwen. Daar hij niet veel voorkomt, 
meld ik het even. 
Haarlem, 22 Jan . '25. H. VAN A S . 

Natuurhistorische films. — Nader vernemen wij nog dat de heer Mol de volgende filmpjes 
verkrijgbaar kan stellen. 

Bacteriën en Protozoën in een infusie 30 M. / 25.—; Het pantoffcldiertje. Overzicht, 
Conjugatie, Wimperbeweging, Kernkleuring, enz. 30 M. / 25.—; Het Klokdiertje, Vorti-
cella, Epistylis, Carchaesium, intrekken der steel, wimperbew. 30 M. / 25.—; Verschillende 
protozoën, pantoffeldiertje, Euplotcs, Stentor, Bursaria, Spirostomum enz. 30 M. / 25.—; 
Het raderdiertje 30 M. / 25.—; Hydra 30 M. / 25.—; Daphnia, Overzicht, kloppen v. h . 
har t , jongen in de brocdholte enz. 30 M. / 25.—; Daphnia en Cyclops 30 M. / 25.—; Ont
wikkelingsgeschiedenis v. d. Stcekmug, Eieren, larven, ui tkomen v. d. pop 30 M. / 25 .—; 
Ontwikkelingsgeschiedenis van Anopheles 30 M. f25.—; De bloedsomloop bij kikkerlarvcn, 
s terk vergr. 30 M. / 25.—; Verschillende protozoën. Pantoffeldiertje, Klokdiertje, Euplotes, 
Bursaria, Spirostomum, Euglena, Phacus, Opaxlina, enz. 60 M. / 47.50; Diatomeen 20 M. 
/ 17.50; Verschillende kristallisatie's 30 M. / 25.—; Spermatozoën v. d. Kikvorsch en de 
Stier 30 M. / 25.—. T. 

GEVRAAGD: 

Hcinsius en Jaspers „Het Strandboekje". R. Tepe „De jacht met de camera". Heimans 
en Thijsse „In het bosch", „Hei en dennen", „In de duinen", „In sloot en plas", Vlinders,bloemen 
en vogels", „Wandelboekje voor Natuurvrienden". Thijsse „Vogelboekje", „Omgang met 
planten". E. Michael „Führer für Pilzfreunde" (Ausgabe B. Band I). Prijsopgaven met 
vermelding der drukken. 

J . A. VAN L E E U W E N Jr . , Schevcningen, Dirk Hoogenraadstraat 100. 

De laatste jaargangen van De Levende Natuur . 
J . v. T U Y N , Strijpsche s t raat 18, Eindhoven. 

Gevraagd: Thijsse's Intieme leven der Vogels, — Vogelboekje. Specht-Naumann. 
Die Vogel Europa 's door Dr. Ot to Buchner. A. A. Pelt Lechner. Eieren van Ned. Vogels. 

H. VAN A S , Raamvest 29, Haarlem. 

AANGEBODEN. 

Schlegel „De Vogels van Nederland" (ie dr. 2de deel van blz. 133 tot einde, met al de 
platen) voor meestbiedende. Specht-Naumann „Die Vogel Europas" von Prof. O. Buchner 
met gekl. pi. Band I /1 .50; Die Schmetterlinge Deutschlands von Dr. Eckstein, Band 4. / 2.—. 

J . A. VAN L E E U W E N J R . , Dirk Hoogenraadstraat 100, Schevcningen. 

Jh r . Ed. Everts „Coleoptera Neerlandica" 2 dln + supplement, keurig ingebonden, zoo 
goed als nieuw voor / 35.—, en 9 Insectendoozen 50 X 40 X 5., desgewenscht met inhoud 
(Inl. vlinders en kevers) voor / 3 . — per stuk. 

Adres: J . L. VAN L A E R , Nieuwe Gracht I27bis, Utrecht . 


