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het eerste bezoek reeds, dat mogelijk verwacht kan worden, de toegang afsluiten. De 
bloemblaadjes zien er dan nog heel frisch en turgescent uit, draaien in den loop van 
dien dag echter om elkaar heen en vormen met de andere bloemdeelen één massa. 

De gele lisch doet het iets anders, maar ook hier worden de bekende gangen tusschen 
stempellobben en buitenste bloemdekbladen afgesloten o.a. door het omkrullen van de 
randen der laatste. . SCHIERBEEK. 

De Duindoorn in Nederland. — De heer P. Jansen schrijft ons, dat even ten Westen 
van Nunspeet de duindoorn groeit op kaal zand of liever op heel fijn grind. De oever 
is daar eigenlijk niet zanderig. Hij vraagt nu, of onzen lezers nog meer groeiplaatsen 
van de duindoorn bekend zijn buiten onze kalkrijke duinen De duindoorn is nog niet 
zoo heel lang inheemsch, het is nauwelijks een eeuw geleden sinds die merkwaardige 
heester uit het zuiden in ons land doordrong. T. 

GEVRAAGD: 

Verkade's plaatjes en albums. — Ondergeteekende, die absoluut niet bij machte is 
voldoende plaatjes voor het album Texel bijeen te krijgen, vraagt vriendelijk aan hen, die 
deze over mochten hebben, om toezending ervan. Ook gaarne aanbieding verzocht van 
oudere albums. Toezending s.v.p. alleen per post. Portokosten worden p.o. vergoed. 

Adres: M. DE LANGE, Havenstraat 6, Amsterdam. 

Van Oort, Oruithologica Neerlandica. 
Aanbiedingen met uiterste prijs van het tot op heden verschenen gedeelte aan SCHOL-

TENS EN ZOON, Boekhandel, Groningen. 

AANGEBODEN: 
Brehm, Het leven der dieren, Ned. uitgave, geb. in 3 dln. (zoo goed als nieuw) f 10.— ; 

Strassburger-Koernicke, Das Kleine Botanische Practicum, geb. f 2.— ; Lamperts, Kleine 
Schmetterlingsbuch, geb. f 2.—; Joh. Ruys, De Paddestoelen van Nederland (met gratis 
determin.tabel van Joman), geb. f2. — ; Oudemans en de Vries, Leerboek der Plantkunde, 
dael Systematiek, geb. f2.50; W. Schoenichen, Practicum der Insectenkunde, geb. f2.50 
(zoo goed als nieuw); Hans Molisch, Anatomie der Pflanze, geb. f 2.—. Porto v. koopers. 

Adres: J. R. MULLER, Julianalaan 111, Bilthoved (Utr.). 

10. C. W. R. Knight, Wild life in the treetops, met 53 foto's, è f 3. —; 20. C. W. R. Knight, 
Aristociats of the Air, met 1 gekleurde plaat en 53 foto's, è f 3.50; 3°. Richard Kearton, 
Tierleben in f reien Natur met 200 foto's, è f 1.50. - Porto voor kooper. 

Adres: F. HAVERSCHMIDT, Kromme Nieuwe Gracht 50, Utrecht. 

Ziegler-Bresslau: Zoölogisches Wörterbuch, 2de druk, geb. f5.50; Garjeanne, Kern der 
Plantkunde, 6de druk, geb. f 0,70; Gramberg, Pilze der Heimat, 2 deelen 1923, geb. f 4.50 
samen; Receuil des travaux botaniques Neerlandaises 1927 (1050 bladzijden), geb. f 5.—; 
„Natura" 1924, '25, '26, geb. è f 0.75 per jrg.. '27 in afl. f 0.50; Joman, Nederl. Padden
stoelen, è f 1.—; Dr. Geerts, de Plant, 2e druk f 0.75; Garjeanne, Kern der Dierkunde, 
geb. f 0.70; Constantin, Atlas des Champignons, geb. f 1.25; Cool en van der Lek, Het 
paddenstoelenboekje, 2 dln f3.— ; Ihle, Nierstrass. Van Kampen, Versluys, Leerboek der 
Vergel. Ontleedk. der Vertebraten, 2 dln. 1924 (f 27.50) voor f 14.— ; Jordan, Vergleichende 
Physiologic wirbelloser Tiere, Bd. 1 (f 16.20) voor f7.50; Kerst-Zwart: Vogelboek f 1.25; 
Wettstein, Handb. der Syst. Botanik, dl. la f 6.—; Kleinschmidt, die Singvögel der Heimat 
f 2.25; Bock, Het menschelijk lichaam f 1.25. — Porto v. koopers. Antw. binnen één week. 

Adres: C. ROELEVELD, Noordzijde 118, Polsbroek (U.). 


