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Ook hier is alles wat maar even afwijkt of vreemd aandoet op 't gebied van vogels in gevaar. 
Men hoort direct de vraag: „zeg kun je hem niet schieten?" Ondanks alle streven tot Natuur
bescherming, komt nog schier overal in den lande deze mentaliteit tot uiting, zelfs in die kringen, 
waar men zulks niet meer zou vermoeden. 

Sch. Bedumerweg t.o. 84, Groningen. J. H. GELDERLOOS. 

Jul ikever . Naar aanleiding van uw schrijven in De Levende Natuur, deel ik u mede dat de 
Julikever vóór 1933 in de Katwijksche duinen in groot aantal voorkwam. Op zomeravonden 
gingen de jongens van het dorp „keveriken" vangen. Vooral met onweerachtig weer kwamen de 
kevers te voorschijn, dan maakten de vleermuizen er ook druk jacht op. Juist het laatste jaar 
werden er maar heel weinig gevangen, misschien doordat er zelden onweer geweest is, misschien 
ook doordat de vleermuizen er een jaar tevoren een groote opruiming onder hebben gehouden. 

v. D. 

Uit A m o e b a . Het orgaan van den Nederlandschen Jeugdbond voor Natuurstudie bevat 
in de aflevering Januari-Februari 1934 eenige belangwekkende mededeelingen. Gerrit van der 
Heide vertelt, dat hij twee jaren achtereen, in 1932 en 1933 Kemphaantjes waarnam gedurende 
den winter en wel na 20 Januari 1932 en na 5 December 1933, telkens na het invallen van de 
vorst. In '32 waren het meer dan honderd, in '33 soms troepjes van 15,allemaal aan denBergschen 
Plas en langs Schie en Rotte. Verwey en Van Oordt geven in hun Lijst op „tot in November, 
zelfs in December". Nu kan Januari er ook bij. 

Dany Tuinman geeft een zeer onderhoudend verslag van haar onderzoek omtrent het over
winteren van Kluten aan het Sloe. Zij heeft den indruk, dat het aantal overwinteraars afneemt. 
In Maart komen de trekkers terug en dan zijn ze er weer bij honderden. En in Augustus blazen 
ze verzamelen voor den trek. 

„Begin Augustus '33 waren er in het Zuid-Sloe zeker wel 1500 bij elkaar. Je hebt wel eens een 
spreeuwenwolk gezien? Een klutenwolk is nog heel wat anders! Een pracht-gezicht zoo'n duizend 
jodelende zwart-witte vogels boven je hoofd!" 

Bravo, N. J. N.ü JAC. P. T H . 

AANGEBODEN: 
J. Costantin: Atlas des Champignons ƒ 1.75; Max Schulze: Die Orchidaceen Deutschl., 

D . Oesterr. u. d. Schweiz met 70gekl. pi. geb. ƒ 5.—; Warburg: Pflanzenwelt, deel I g e b . / 3 . — ; 
Senn: Flora der West-Alpen met 144 gekl. pi. ƒ2.50; De Vries: De wonderen van het heelal 
2 dln. gec. met vele afb. ƒ 9 . — ; Wülkomm-Köhne: Bilderatlas des Pflanzenreichs met 124 
gekl. pi. ƒ 3.50; Boerman-Knip: Nat. Hist. v. d. Hoofdakte ƒ 1.50; Rabes:HinausinsFreiegeb. 
geïll. ƒ0.90; Garjeanne: Kern Plantk. Idem Dierk. samen ƒ0.90; B. Faujas de St. Fond: Nat. 
Hist. v. d. St. Pietersberg, vert. door J. D . Pasteur 1802 met al de 52 platen ƒ 8.—; E. Reinders: 
Leerb. plantk. geb. 1920 (beschadigd) ƒ 0.90; Dr. P. Esser: Die Giftpflanzen Deutschl. 1910 
met 112 gekl. pi. geb. ƒ 3 . — ; Schmeil-Fitschen: Pflanzen der Heimat met 80 gekl. pi. ƒ2.25; 
Brehm: Kleine Schriften geb. ƒ 1.—; Hanns Günther: Wunder in uns. geb .ge i l l^ I .—; Leunis: 
Leitfaden Nat. Hist, ƒ 1.50; Dr. A. J. C. Snijders: Uit de dierenwereld v. h. water geb. met 
20 gekl. pi. ƒ 2.—; Lampen: Kleines Schmetterlingsbuch met 28 gekl. pi. ƒ 2.50; Dr. Brohmer: 
Fauna von Deutschl. ƒ 2.75; Niemann: Kleines Wörterbuch der Naturwissensch.; Sellheim: 
Tierleben des Waldes; Dr. Schrader: Aus dem Liebesleben der Tiere; Dr. Dekker: Naturge-
schichte des Kindes; Floericke: Spinnen und Spinnenleben, ld.: Heuschrecken und Libellen, 
ld.: Schnecken und Muschdn, Id.: Plagegeister, ld.: Forscherfahrt; Dr. Meijer: Ratsel der 
Erdpole; Nagel: Romantik der Chemie; Emch: Mathematik in der Natur; Kahn: E)ie Zelle; 
Simroth: Biologie der Tiere (2 dln.) (Goeschen); Abbé Moreau: D'ou venons nous, qui sommes 
nous etc. (4 dln.); Smolik: Röntgenstrahlen; Werner: Reptilien und Amphibien (Goeschen); 
Mahler: Physikalische Formdsammlung (Goeschen), elk ƒ0.40; Verkades Albums: Lente, 
Mijn aquarium. Paddenstoelen, gevuld, elkj" 2.50; Boedijn: Vogelalbum,gevuld ƒ 3.—; Naarder
meer ( f half gevuld) ƒ 1.25; Herfst (een derde gevuld) fl.—; Steenhuyzen: 60 Stereoscoop-
platen ƒ 2.—; Herders Konv. Lexicon 9 Bnde plus 2 Erg. Bande, halfleer (1902—1922) ƒ 35.—. 

Porto voor kooper. Na 4 dagen geen antwoord, dan verkocht. 
Adres: M. MOMMERS, Hoofd der school. Heer (L.). 

Verkade's albums Kamerplanten ƒ 2.50 en Paddenstoelen ƒ 2.25 plus porto, exempl. in uit
stekenden staat. Adres: P. VLIETSTRA, Groenelaan 49, Beverwijk. 

Recueil d. trav. botan. néerl. Vol. 30, 1933, ingen. ƒ2.25; idem vol. 28, 1931 aflev. I—2 
~l ƒ0.25. Adres: dr. L. S. WILDERVANCK, Reitdiepskade 3, Groningen. 
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