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hij hoog vloog dacht ik eerst met een bij te doen te hebben, later bleek het een kever te zijn. 
Het was op een linde. 

Amsterdam, 26 Juli 1934. . A. M. J. EVERS. 

De Das in Nederland. In antwoord op de vraag in het Decembernummer '33 of iemand 
nog dassen weet voor te komen in een bepaalde streek, kan ik het volgende mededeelen: 

Op de Utrechtsche heuvelrij ter hoogte van de gemeente Veenendaal zijn in de laatste 3 jaren 
3 dassen gevangen en gedood, omdat deze de nachthokken van een jonge hanenfokkerij binnen
drongen en meerdere hanen doodbeten. Evenals de bunzing lieten zij de doode vogels gewoon 
liggen. Ondanks de goede sluiting der hokken wisten zij er binnen te dringen. 

De dassen hebben hier verder nog een zeer geschikte woongelegenheid, daar de heuvelrij 
hier flink breed, weinig bevolkt en ontoegankelijk is. 

Daar de nachthokken in een jong sparrenbosch vlak langs de heuvelrij staan, is het niet te 
verwonderen, dat de das zich in den winter tot het behalen van een zoo groote en gemakkelijke 
buit laat uitlokken. 

Daar de bezitters van de kweekerij echter vast overtuigd zijn van de schade van het beest, 
zal de das zich hier niet lang meer in stand kunnen houden. 

Zij zouden echter wel bereid zijn de dieren te laten leven als er vergoeding voor de geleden 
schade betaald zou worden! 

(N.B. Zit hier niet iets in voor een vereeniging voor Dierenbescherming, om door vergoe
dingen te geven de dieren te doen sparen! De tegenwoordige Vereen, v. Dierenbescherming 
heeft niet dat doel). 

Amsterdam. ANTON DE Vos. 

Late Koekoeksroep. In ,,Het Vogelboekje" van 1929 schrijft U dat de Koekoeksroep is 
gehoord tot 22 Juli en in de „Levende Natuur" van Juli j.1. schrijft U dat U hem nooit later dan 
18 Juli hebt gehoord. 

Dit jaar heeft hij zijn roep tot en met 27 Juli bij ons in Warmenhuizen laten hooren. 
Misschien dat het voor U al geen nieuws meer is, daar het jaar 1929 al weer een tijd terug 

is, maar ik wilde het U toch even laten weten. 
Warmenhuizen, 7 Aug. '34. J. WESTRA. 

Houtduifnest op den grond. Op de Sluipwijksche plassen (bij de Reeuwijksche) ligt op 
een eilandje een houtduivennest op den grond. Maandagmiddag waren er jongen in. Is dit op 
den grond broeien niet iets bizonders, ongeveer zooals dat meeuwennest, dat in een boom ge
vonden werd? 

Boskoop, 21 Juni '34. FLOOR VAN GELDEREN. 

Ja, dat is wel iets bijzonders, altijd nog der vermelding waard, ofschoon het geval niet uniek 
is. Op het onvermijdelijke Texel vonden wij ook wel eens een houtduifnest op den grond. T . 

AANGEBODEN: 
„De bodem van Nederland" van Prof. J. van Baren. 2 dln. ƒ 15,— (ƒ39550). 
Iconographic des champignons superieurs, 5 dln. parG.Juillard-Hartmann | 2400 gekleurde 

afbeeldingen ƒ 15,— (ƒ30,—). Beide nieuw, niet franco. 
Amsterdam, W. de Withstraat 149. H. K I E I J N . 

Ausder Heimat. Jrg. 1926, '27 en '28 3 /0 .50 p. jrg. (freo). Gevulde Verkade's plaatjes albums, 
keurig in orde: Zeewater-aquarium en terrarium. Vctplanten en de Bloemen en hare vrienden, 
geheel compleet è / 2 . 5 0 p. album franco. Leven en werken, jrg. 1916 en 1917. Maandblad voor 
meisjes en vrouwen, 12 afl. a / 3 . 0 0 p. jrg. franco. Wanneer binnen 1 week geen antw. dan 
verkocht. Geldstortingen op mijne girorekening 25674. 

Adres: Mej. G. J. KERBERT, Alb. Thijmlaan 7. „Flower Cottage" Santpoort-Station. 

Aangeboden voor elk aannemelijk bod: 
Prachtig Zeiss-microscoop met immersie en groot Abbe-belichtingsapp. in kist. Oudemans: 

Flora v. Nederland, 3 dln. m. atlas, 2e druk. Konig: Die Pflegeder Wiesenu. Weiden. Fruwirth: 
Die Züchtung d. landwirtsch. Kulturpflanzen, bnd. 2, 3 en 4. Strecker: Kultur d. Wiesen. 
Wenisch: Leitfaden des Weinbaues. Heineman: Die Wiesenbau im Siegerlande. Bult: De 
Majesteit Gods i. d. Sterrenwereld. Idserda: Handboekje der praktische fotografie, 4c druk. 
Onze Tuinen, groot geïll. tijdschrift, 5 jrgng. Binnen 10 dagen geen bericht, dan verkocht. 

Adres: J. K. MULDER, Staphorst G 90. 


