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Het gewicht van den bol nam sterk af, ongeveer tot de helft. De bol is in den zomer 
in den grond gezet en gaf toen één mooi blad, een typisch „voetvormig" blad, veel 
grooter dan, maar veel gelijkend op dat van een kerstroos. Dr. A. SCHIERBEEK. 

Uit de Zaanstreek. — Als een buitengewoon geval van vroeg voorjaar, of was 't misschien 
slechts een individueele afwijking, meld ik u, dat reeds op 27 en 28 Nov. 1929 's morgens 
de zanglijster in de buurt van mijn huis gezongen heeft, en niet maar in probeerende 
klanken, maar uit volle borst. 

Na die beide data heb ik hem pas weer gehoord op 28 Dec. en in de eerste helft van 
Januari, niet alleen 's morgens, maar ook 's middags en tegen den avond. 

Als tweede bizonderheid kan ik u meedeelen, en dit mag misschien een aanmoediging 
zijn voor de Zaankanters onder uw lezers, die niet zonder eenige grond beweren, dat er 
voor natuurliefhebbers in de Zaanstreek niet zoo heel veel te beleven valt, dat ik Zondag 
26 Jan 1.1 gedurende 5 a 10 min. vanuit m'n slaapkamerraam 't wijfje van de groote 
bonte specht in een boom bezig heb gezien. Zooiets zal toch in een boscharme streek 
wel een uitzondering zijn. D. Moou, Zaandam. 

Een mooie vangst. 

De Braam (Brama Rayi. Schneid.). 
Scheveningen, 18 Nov. '29. 

Op den avond van den 18 November 1929 werd er op een 
der golfbrekers te Scheve
ningen door den heer 
v. Leeuwen aldaar, een 
vreemde visch gevangen 
ter lengte van 63 cM met 
een gewicht van vijf pond. 
Daar geen der aanwezige 
Scheveningsche visschers 
ooit in hun leven een der
gelijk exemplaar gezien 
hadden, begreep genoemde 
heer, al spoedig, dat hier 
sprake was van een niet 
alledaagsche vangst en 
was hij zoo vriendelijk 
het Museum voor het On
derwijs te 's-Gravenhage 
op te bellen en de visch 
aan deze inrichting ten 
geschenke te geven. Hier 
werd de visch direct her
kend als de Braam (Brama 
Rayi Schneid) een in de 
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Middellandsche Zee en ook wel in de Atlantische Oceaan voorkomende visch, waarvan de vangst 
althans aan onze kust tot de zeldzaamheden gerekend, mag worden. G. A. L. BISSELINQ. 

Ruigpootbuizerd. — Naar aanleiding van Uw vraag omtrent voorkomen van Ruigpoot-
buizerden in „de Levende Natuur" van l-4-'27 kan ik U mededeelen dat jaarlijks op de 
terreinen van „Het Provinciaal Landgoed" te Castricum ruigpootbuizerden voorkomen. 
In haarballen van een van die dieren, die ik tot op ± 20 m. kon naderen zijn door den 
heer F. H. v. d Brink te Utrecht aan wien ik die haarbollen opzond, resten gevonden 
van de dwergspitsmuis. 

Tegen het schieten van buizerden wordt op het landgoed zoo streng mogelijk gewaakt. 
Uitgeest, 10-2-'30. A. PINKSE. 
Vroege kraanvogels. — Heden morgen 24 Jan trok een troep kraanvogels naar het 

Noorden. Geen enkel jaar heb ik dit zoo vroeg waargenomen. 
Dieren, 24 Jan. 1930. H. D. BORNEMANN Jr. 
Gentiana acaulis. — In het no. van 1 Jan verwondert de heer Gelderloos zich er over 

dat deze Gentiaan zoo weinig gekweekt wordt. De kwestie zit hierin dat de kweekers 
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wel mooie planten, met potkluitjes van de gewenschte grondsoort afleveren, maar verzuimen 
er de aandacht op te vestigen dat deze soort klei noodig heeft en verder een niet al te 
droge, koele, standplaats waar een groot deel van den dag de zon schijnt. Ze breiden 
zich dan sterk uit en tooien zich met groote blauwe klokken. Andere soorten welke 
gemakkelijk te kweeken zijn, zijn: 

Gentiana asclepiadea uit de Alpen, verlangt een vochtige tot natte, humusrijke of 
kleiachtige bodem en zon. 

Gentiana Lagodechiana uit den Kaukasus verlangt een humusrijken bodem, welke 
niet te droog is, en zon. 

Gentiana Farreri uit China, idem. 
Gentiana cruciata uit de duinen groeit overal in de zon. C. SIPKES. 

GEVRAAGD: 
Holleman, Leerb. der Org. Chemie, 10e druk 1927; Felix, Die Leitfossielen aus dem 

Pflanzen- und Tierreich,'26 druk 1924; Strassburger, Lehrbuch der Botanik, 17e druk 1928; 
Wettstein, Handbuch der Syst. Botanik, 3e druk 1924; Goebel, Organographie der Pflanzen, 
deel I, 3e druk 1928; Johannsen, Elemente der exacten Erblichkeitslehre, 3e druk 1926; 
Rutten, Voordr. over de Geologie van N. O. I.; Ihle—Nierstrass, Leerboek der Bijz. Dier
kunde, 1928. 

Opgave van staat, prijs, gebonden of ingenaaid aan C. ROELEVELD, Polsbroek. 

Verkade Album Friesland leeg, gedeeltelijk of geheel gevuld. 
Prijsopgave aan P. DE Vos, J. M. Coenenstraat 22111, Amsterdam (Z.). 

Verkade's Album „Mijn Aquarium", compleet en in goeden staat. 
Aanbiedingen aan Mr. W. C. v. BENTHEM JUTTINO, Westerhoutpark 34, Haarlem. 

AANGEBODEN: 
Bock, Het menschelijk lichaam, 4e druk 1921, ƒ0.50 geb.; Gerhard, Das Kaninchen, 

geb. ƒ2.— ; Hertwig R., Lehrb. der Zoölogie, 1919, geb. ƒ2 . ; Tigerstedt, Lehrb. der 
Physiol, des Menschen, 2 deelen, geb ƒ 2 — ; Jaarb. der Ned. Dendrologische Ver., 1925, 
ƒ0.40; Meded. der Ned. Mycolog. Ver., IV ƒ 0.20; XIll ƒ0.40; XV ƒ 0.50; Ehringhaus, 
Das Mikroskop, 1921 geb. ƒ 0.40; Maandl. Overzicht der Weersgesteldheid, 1927, 1928, 
1929, samen ƒ 1 . - ; Heukels, Geïll Schoolflora, 6e druk, geb. ƒ 1.— ; Naumann—Zirkel, 
Elemente der Mineralogie, 15e (laatste) druk, ƒ 3.— ; Felix Ortt, Ons Standpunt, 1925, ƒ 1.50; 
Verslagen der Nederl Entomol. Ver., 1918—1927, geb ƒ 2 50; Dr. Jac. P. Thijsse, Het 
Vogelboekje, 1925, geb. ƒ 1 50; Van der Stadt, Bekn. leerb. der Scheik., 2 deelen, 6e dr. 
ƒ1.75; Natura 1927, 1928, 1929 è ƒ0.40 (samen ƒ 1 . - ) ; Tijdschr. v. Entomologie, 1927, 
1928, geb., 1929 los ƒ6.— per deel; Entomol. berichten, deel 5 en deel 6. geb. ƒ4.— 
per deel; Onze Eeuw, 1922, in afl. ƒ 3 . - ; Wetensch. bladen, 1923, in afl. ƒ 2 . - ; Vragen 
van den dag, 1923. in afl. ƒ1.50; Bibliotheek Natuurleven; Van het Mos; In het algen-
woud; Op de heide; Onderl. hulpbetoon in de dierenwereld; Uit een kleine wonderwereld, 
samen ƒ3 .—. Porto voor kooper. Alles in goeden staat. Antw. binnen 5 dagen; anders 
verkocht. Adres: C. ROELEVELD, Polsbroek. 

,Die Plechten" van Prof. Dr. W. Migula, verschenen als Bd. IV van de .Kryptogamen 
flora von Deutschland, Österreich und der Schweiz"; bevat talrijke determinatie-tabellen 
en ongeveer 150 gekleurde afbeeldingen en foto's van korstmossen 

Aanvragen te richten aan: Dr. S. BROEKHUIZEN, Oosterstraat 26, Baarn. 

Ter overname: Reichert microscoop; 2 obj. 2 oc. vergr. tot 540 X; revolver obj.; 
draaib. -1-centr. tafel; diafr; spiegel; Abbe cond. In zeer goeden staat, in mahoniekast. 
Voor slechts ƒ60. 1- vracht. Verder: Oudemans- de Vries, Leerb. der PI.: 1. physiologic 
voor ƒ 2,50; 2. morphologic voor ƒ 2. - ; 3. praktikum voor ƒ 1 . — ; Kayser, Abrisz der alg. u. 
stratigr. Geologie voor ƒ 3. - ; Jost, Voriesungen über Pf I. phys. voor ƒ 2.50. Port voor kooper. 

Adres: J. S. ROOKE, Saffierstraat 61, Amsterdam. 


