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«strijd om 't bestaan* die het lot is van elk levend wezen — een strijd met de omgeving, 
bezield en onbezield*. 

Langzamerhand begint de waarheid toch hoe langer hoe meer door te dringen, dat men 
pas systematiker zijn kan als men eerst de geheele groep anatomisch, histologisch, embryolo-
giseh, phylogenetisch, geographifich en oekologiscb onder de knie heeft. Systematiek beoefenen 
als een beginvak is onzin. 

Het boek van Pycrafl herinnert mij eenigszins aan hel eveneens zeer mooie maar meer 
elementaire boek van Wiliiam Beebe getiteld : The bird, its form and function Constable 1907, 
welk werk schitterend is geïllustreerd door middel van photo's die de besproken onderwerpen 
aangeven, ƒ 9.80. 

Laat mij hier tevens drie zeer aanbevelenswaardige populaire boeken over Amerikaansche 
vogels noemen:1) Amcrimn Birds, photographed and studied from life by William l.ovell 
Finley. fC>. New-York, Scribner 1908. Ik vind de photo's zeer mooi en de tekst is in den trant 
van Kearton'S boeken.') Cramps and Cruises of an Ornithologist by Frank Chapman, with 250 
photographs from Nature by the author ƒ 10. 

Deze photo's zijn heerlijk mooi; talrijke flamingo-families zijn zelfs nergens zoo nog ver
schenen. De beroemde ornitholoog Chapman heeft hiervoor dan ook heel Amerika doorgereisd 
mei het doel levens om materiaal in photo's te verzamelen voor „The Habitat Bird Groups" 
in het Ameriliaansche Museum. Dit museum verspreidt ook zeer goedkoope boekjes (25 cent 
en 50 pag.) vol photo's van die groepen: Guide Leaflets, published by the Am. Mus. of Nat. 
Hist, waarvan ik er reeds 28 stuks bezit s) Bird-Life, by Chapman a Guide to the Study of 
our common Birds. Wanneer men. zich, zooals ik gedaan heb, de nieuwste editie aanschaft, dan 
krijgt men de 75 door E. Seton Thompson zeer juist geteekende platen, in kleuren, en het aardige 
boek kost slechts ± ff>. Men werkt zich door dit boek gezellig in ' t Amerikaansche vogelleven in. 

Van Seton JViOwpsoH's dierenstudies noem ik heden: The natural history of the ten cmnmand-
menls (New-York Scribner 78 pag.) The biography of a Grizzly (Juni 1910. tiendedrukl London 
Hodder and Stoughton, 167 pag.) en The trail of the Sandhill Stay (1908, zevende druk, Londen, 
Niilt, 93 pag.) Over den inhoud hoef ik niets te zeggen; zijn aardige schrijfmanier over zijn 
accurate studies is bekend genoeg. 

De „Naturw. Wochenschrift" van 31 Juli 1910 gaf een groot overzicht met mooie photo's 
van het Ozeanographische museum in Monaoó, Bij Thomas in Leipzig wordt onder medewerking 
van het curatorium van het Duilsche Natuurwetensch. Gezelschap uitgegeven een „Natur-
Bibliothek" ;ï 25 pag. het deeltje. Serie 1 bevat 25 nummers waaronder zéér mooie, zooals de 
reizen en de Kosmos van Humboldt, de Jaargetijden van Boszmaszler, etc. Wonder goedkoop 
6>n toch goede druk en stevige linnen bandjes. 

Prof. Deegener: Wesen und Bedeutung der Metamorphose bei Tnsekten, Thomas, Leipzig, 
1 M., is een zeer interessant en prettig geschreven leerrijk boekje over postembryonale ontwik
keling en anatomische en oekologische onderwerpen. 

Kennen de lezers het uiterst nuttige „Jahrhuch der Naturfcunde?' (Karl Prochaskas lllustr. 
Jahrbücher) von Wilh Berdrow ;\ 1 M. 50. Ongelooflijke uitvoerig worden in ruim 200 geïllustr. 
bladzijden alle vakken van natuurkennis behandeld, en aangetoond wat er in 't afgeloopen 
jaar weer voor nieuwe kennis is bijgekomen en waar de verhandelingen te vinden zijn. De 
inhoud is aldus verdeeld: Weltall nnd Sonnenwell; Das Antlitz der Erde; Slotte und Energieën; 
Das Leben und seine Entwicklung; Aus der Pflanzenwell; Ans der Tierwelt; Der Mensch. 
Het is reeds de 8ste jaargang waarover ik mij verheng. 

Het „Jahrbuch der Vogelkunde" von Dr. Floericke zal nu aan 't eind van dit jaar voor de 
derde maal uilkomen. Het is ook w.el een bruikbaar werk. 

Wie zich een mooi boek wil aanschaffen over „Blonde duinen" dat mèèr geeft dan het 
aardige Verkade's album, die koope toch vooral bij Enke in Stuttgart: Bünenbuch: Werden 
nnd wandern der Dünen, Pflanzen und Tierleben auf den Dünen, DUnenbau-Bearb. von Prof. 
Solger, Prof. Graebner, Dr. Thienemann, Dr. Speiser, Prof. Schullze 3 Taf u 141 Abbild, 11.20 M. 

Dordrecht. P. J. BOLLEMAN VAN DER VEEN. 

GLIMWORMEN. 
Naar aanleiding van uw verzoek om opgaven van vindplaatsen van glimwormen, kan ik 

u nog meedeelen, dat ik gisteravond 6 Oct. ± 12 uur nog een larve heb gevonden, die licht 
gaf. De soort was niet te determineeren. De vindplaats was ten Zuiden van Leiden aan den 
kant van een vaart, eenigszins beschut door een verhoogd kruispunt van spoordijk en weg. 
Ook hoorde ik dal 0 a 8 jaar geleden op een toen nog onbebouwd stuk weiland, aan den 
Witten Singel, wat 's winters onder water stond, glimwormen voorkwamen. Hopende weer 
iets te hebben bijgedragen tot, de kennis dier beestjes. 

Leiden. T. J. HlSSELADA. 


