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Zwarte Specht. U zult wellicht belangrijk vinden, dat door mij in den zomer 1930 in de 
omstreken van Bilthoven meerdere malen de zwarte specht is waargenomen: ie. in de bosschen 
van Eijkenstein tusschen Lijensche weg en Gezichtslaan; 2e. in de bosschen tusschen de Lage 
Vuursche en den theetuin Kievitsdal onder Hilversum; 3e. in de bosschen tusschen Soesterberg 
en Zeist in de buurt van het gehucht Austerlitz. 

Bilthoven A. PIEPERS 

Zwarte Specht. Of het volgende voorval zeldzaam is, weet ik niet Wel, dat het u, als vogel-
vriend, interesseeren zal.Ik heb n.1. eenige dagen geleden het hofmaken van drie zwarte spechten 
kunnen gadeslaan. Het waren groote vogels, ongeveer als kauwen, maar met de typische spechten-
vlucht: bij het stijgen vleugels dichtgeklapt, bij het dalen geopend. De kop was van boven prachtig 
rood Een, die ik veronderstelde het wijfje te zijn, was wat kleiner. Ze bepaalde zich tot toekijken 
van het krijgertje spelen van de beide andere. Deze zaten elkander door het denneboschje na, 
zonder mij in het vuur van hun spel op te merken. Telkens streken ze neer tegen een boomstam 
en zaten dan als kinderen, die kiekeboe spelen, hun halzen uitrekkend en om den boom heen loe
rend. Zij, en het wijfje maakten onderwijl heel typische geluiden o.a. als dat van een kauwtje, 
dat zich zit te zonnen, verder een eigenaardig kli-ing-ip dat te vergelijken was met een ver klin
kende bel, waar men plotseling de hand op houdt (de tweede toon een terts hooger dan de eerste) 
en een zeer hoog krrie-ie, een soort van geratel. Den gewonen spechtenlach heb ik niet gehoord. 
Ze vochten niet, het leek op de spiegelgevechten van kemphaantjes. Wel zagen ze er soms ver
vaarlijk uit: met wijdgeopende vleugels en breed gespreiden staart over den stam huppend. Ik 
hoop, dat u het geval even aardig vindt als wij. (Nu, en of! T.) 

Zeist, 19 Maart '31 M. SWART 

GEVRAAGD: 
Grimpe-Wagler: DieTierwelt der Nord- und Ostsee. v.z.v.; Escher: De gedaanteveranderingen 

onzer aarde 3e dr.; Kayser: Abrisz der allg. u. Stratigr.Geol.4-5edr.; Holleman: Organ.Chemie 
l i e dr.; Sturm: Flora vanDeutschland;Ihle-Nierstrasz:AlgemeeneDierk.;id.:BijzondereDierk.; 
Plate. Allg. Zool. u. abst. lehre. 

Aanbieding(en) met opgaaf, staat, prijs geb. of ing. aan H. HOOGENDOORN Roode Zand C 297, 
Oudewater. 

AANGEBODEN: 
Went. Leerboek der algem. Plantkunde 1924, geb. ƒ 6.—. R. Hertwig: Lehrbuch der Zoölogie 

14e dr. '24, geb. ƒ4.50. Jordan: Vergleichende Physiol. Wirbellose Tiere, geb. ƒ6 .—. Sirks: 
Handboek der algemeene erfelijkheidsleer, geb. ƒ10. Nierstrasz: Hirsch: Anl. zum makrosk. 
Zool. Uebunger '24, geb. ƒ0.50. R. A. Ellis: lm Spinnenland, ing. ƒ0.50. G. Lindau: Die mi-
kroskopische Pilze, 2e dr. 2 dln. samen ƒ 5., geb. Sipkes: Flora van onze gekweekte kruidachtige 
vollegr. gewassen, geb. ƒ 2 . Port voor kooper(s). Antwoord binnen 5 dagen, anders verkocht. 

Adres: H. HOOGENDOORN, Roode Zand C 297, Oudewater. 

Tijdschrift voor Plantenziekten 1928, 1929 en 1930, ƒ2 ,— per jg. Naturwissenschaftliche 
Wochenschrift, zware deelen in prachtband, jg. 1910, 1911, '12, '13, '18, '19, '20, '21. en '22 
ƒ1.50 per jg. Alles in goede staat. Port inbegrepen. Na 5 dagen geen antwoord, reeds van de 
hand gedaan. 

Adres: H. VAN REE, Aardswoud (N.-H.), postgiro nr. 18774. 

Butschli: Vorlesungen über Vergleichende Anatomie. Lieferung 1, 2 en 3. Laatste druk ƒ 7.50. 
Dr. Richard Hertwig: Lehrbuch der Zoölogie, 12 druk ƒ 5.—. Otto Steche: Grundriss der Zoölogie 
ƒ 2.50. Sluiter en Schwellengrebel: Dierlijke Parasieten van den mensch en van onze huisdieren, 
in leer gebonden, 2de d r u ^ 5.—. Dr. H. J. Calkoen: Plantcn-atlas, 3de druk ƒ 1.50. H. Heukels: 
Schoolflora, 12de druk ƒ0.50. 

Bezichtiging alleen na schriftelijke aanvraag. Geen antwoord, dan reeds verkocht. 
Adres: J. E. CARRIÈRE, Goudsbloemlaan 60, 's-Gravenhage. 


