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buitenlucht. Nu vertelde één mijner leerlingen me, dat in zijn dorp bij sommige woningen 
de klimop krioelde van zulke dieren (ik had hem een volwassen, opgezet exemplaar laten zien 
van Bacillus Rossii). Zijn deze dieren bij ons mogelijk aan 't inburgeren? Ik bedoel natuurlijk 
in de vrije lucht. Het gegeven van mijn leerlingen zal ik nog nader controleeren. 

Langeweg, 2 Dec. '34. P. BENNO. 

De Heksenkring van de Nevelzwam. In November is de heksekring van de Nevelzwam 
weer te voorschijn gekomen, dit-
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Drie jaren Nevelzwam. van de gewone honingbij, vijf flinke 
raten (de grootste ongeveer 3 bij 

2 dm.) mooi parallel geschakeld, alsof ze zoo uit een korf waren genomen. Natuurlijk was er geen 
spoor van leven meer aan, maar daar moeten toch weken lang in den nazomer duizenden bijen 
bezig zijn geweest, een niet opgevangen zwerm. Zooiets is alleen mogelijk bij langdurig mooi 
droog weer, zooals wij dat dan ook in den nazomer van 1934 hebben ecnotcn. 

T . 
Het Staartje en niets meer. In een tuin in Southbourne (Hants) zag Miss Ansell, dat een 

Zanglijster een Heihagedis pakte. De hagedis slaagde er nog bijtijds in, om zijn staart los te 
knakken en ontkwam, terwijl de lijster dien staart verslond. Een aardige waarneming. British 
Birds, waaraan wij dit bericht ontlcenen oppert de veronderstelling, dat de Zanglijster door de 
droogte en dus door gebrek aan wormen en slakken, tot deze uitbreiding van zijn spijslijst is 
gekomen. T . 

AANGEBODEN: 
Jaarbericht der Club van Nederlandsche Vogclkundigcn Nrs. 3 en 4 a ƒ 2.— per stuk. 

De Levende Natuur Jrg. 32 in afleveringen èi f 1.50. Verder een aantal brochures en kleinere 
geschriften op vogelkundig gebied. Porto voor koopers. 

Adres: Mr. F R . HAVERSCHMIDT, van Hogcndorpstraat 17, Utrecht. 

L. Klein: Unsere Wasscrpflanzcn (geb. met | 100 gekl. platen, nieuw ƒ3.—) voo r /1 .50 ; 
L. Klein: Unsere Unkrautcr (geb.met 100 gekl.platen,nieuw ƒ 3.—)'voor/i .50; A.P.Smits. 

Rotsplantcn (ingen. nieuw ƒ1.50) voor ƒ0 .75; H. Schilthuis. Sierplanten voor huis en tuin 
(geb. nieuw f2.60) voor f 1.—. Ch. F. Druery. British Ferns and their Varieties (geb. met 40 
gckl. en 96 ongek. platen) ƒ 2.50; Calwer. Kaferbuch (geb. 2 din. als nieuw) ƒ 6 . — ; Thomson 
Seton. Wild Animals at home (geb.) ƒ 1.—; Voor meestbiedenden: A. Rieken: Sic BlStterpilze 
(geb. 2 din. als nieuw, met 112 gckl. platen); Flora en Fauna dcr Zuiderzee, (monografie van 
een brakwatergebied) geb. als nieuw. 

Vracht voor koopers. 
Adres: Mej. Dr. A. S. TIMMERMANS, Warmondcrweg 20, Oegstgeest. 


