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Appelvink. Gisteren zag ik voor de 2e maal in een tuin hier in Deventer een appelvink. 
Ik zat voor 't raam en kon hem dus gemakkelijk en lang bekijken. Daar ik 't ex. al eens eerder 
gezien had, had ik even in Kleinschmiedt: „Die Singvögel der H . " nagekeken of 't een <? of $ 
ex. kon zijn. Ik meen nu dat 't een ? ex. is, daar hij alleen op de kop roestbruin gekleurd was 
en verder geheel grauw. Daar ik meen, dat de appelvink ook hier al een zeldzaamheid is, bericht 
ik 't maar even voor „De Levende Natuur". 

Deventer, 3 Febr. 1938. A N T . DE Vos. 

Naar aanleiding van Binsbergen's boek. Ik lees in het nieuwe boek van Nol Binsbergen, 
op pag. 17 de volgende zinsnede: „Hoewel de meeste jonge kievitjes begin Juni geboren wor
den, vinden we tot het einde van deze maand, ja zelfs nog in Juli, op onze tochten versche 
kievitseieren". 

Ik vind ze hier, jaar na jaar, tot in het eind van Augustus, ja zelfs nog tot midden September. 
Deze late legsels liggen nooit op de wei, maar altijd op moerassige heide. De broedende 

wijfjes zijn, zonder uitzondering, buitengewoon vaal, daarbij wat stuntelig, weinig broedlustig 
en zéér wantrouwend. Bij de geringste aanleiding laten ze zelfs aangepikte eieren en pas uit
gekomen jongen in den steek. Dit laatste is trouwens een neiging, die ik bij alle, na den eigen
lijken broedtijd nog parende vogels in meer of mindere mate heb waargenomen. 

Ambt Delden. DE JONGE. 

Gerritsflesch bij Kootwijk. Op 2 September 1937 vingen wij in de Gerritsflesch de vol
gende Cladoeeren en Copepoden: Acantholeberis curvirostris Muller, Acroperus harpae Baird, 
Macrocyclops (Cyclops) fuscus Jurine, Eudiaptomus (Diaptomus) gracilis Sars, soorten, die 
er ook vroeger werden aangetroffen. 

Het gelukte ons niet het z.g.n. „glaciaalrelict" Heterocope saliens, die als typisch gold voor 
deze oligotrophe heidepias, te vangen. Zou niet vooral het nog aan te velen toegestane baden in 
deze onbeduidende hoeveelheid water het karakter ervan hebben veranderd? Vele uitgeloopen 
paadjes aan de hooge kant getuigen van een geregeld bezoek. 

Amsterdam. L. BIJLMER. 

GEVRAAGD: 
Hoe heet die vogel? deel II . Plaatjes Pette's „Cactussen". Plaatjes Klaverblad „De Bloemen

velden". Dobbelman „Onze Overzeesche gewesten". 
Adres: BR. ANTONIUS, Missiehuis, Uden. 

AANGEBODEN: 
Geologische kaart van de Ardennen (de bladen No. 7—8, n en 12 van België). Schaal I : 

160.000, ongebruikt ƒ2 .—. 
Verkade-Albums: Texel, Paddestoelen, Kamerplanten, Bloemen in Onze Tuin, De Boerderij, 

Waar wij wonen, ƒ 2 . — per stuk. 
Hille's Noord Holland, Zuid Holland, Limburg, Utrecht, ƒ2 .— per stuk. 
Droste. Indië ƒ2.75, Bali ƒ 2.50. 
Klaverblad. Vogelalbum, „Leven der Zee", ƒ2.50 per stuk. 
Dobbelman. Japan, ƒ1.50. 
Adres: BR. ANTONIUS, Missiehuis, Uden. 

Griebens Ahrtal & Vulkan. Eifel ƒ0.50; Griebens Rheinreise Kleine Ausgabe ƒ 0.75; Help 
u zelf op reis met Duitsch gebonden ƒ 0.85; Servaas de Bruin; Jaargang Levende Natuur ge
bonden ƒ1.75, 1 5 e Jaargang; Heukels Geïü. Schoolflora voor Nederland ƒ 1.40; Heimans & 
Thijsse Wandelboekje gebonden ƒ 1.10. 

Alle boeken verkeeren in goeden staat. Prijzen franco huis. 
Adres: A. A. SEGERS, Hoogland bij Amersfoort. 

Prachtige, uitgebreide, gecatalogiseerde verzameling schelpen, koralen en fossielen in ma
honiehouten kast, uitstekend onderhouden, spotprijs. 

Adres: Mr. B. STRUBEN, Kraneweg 91a, Groningen. 

Linhofcamera 6 x 9 , Tele-lens, Imagonlens en Linhofstatief (in prima staat). 
Brieven aan: G. VAN DE POLDER, Oranje Nassaulaan 109, Overveen. 

Brehm: Het leven der dieren, drie deelen. Kerner v. Marilaun: Het leven der planten, 
vier deelen. Diverse volledige Verkade albums. 

Adres: R. RINSMA, Drachten, Moleneind 24 N.Z. 


