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Hierbij zenit ik u levens enkele merkwaardige kersepitlen. Tusschen planken die 2—3 
centimeter van elkaar lagen werden meer dan honderd van zulke pitten gevonden. Alle zijn 
aan de punt open gebeten. Ongeveer 20 M. van de loods verwijderd staat een kerseboom; 
waarschijnlijk zijn ze daar opgezameld. Zou een muis dat gedaan kunnen hebhen? In eik-
geval is het een heel werkje geweest. Het is een waar kunststukje om in zoo'n gladde. 
ronde pit zoo'n mooi gaatje Ie knagen. 

liijswijk fN.-Br.). li. BBAAMS. 

Deutscher Lehrerverein für Naturkunde, zie ook blz. 200 en 239 van den vorigen jaarg. — 
I. De meening schijnt te bestaan, dat de »D. L. f. N.« slechts een vereeniging voor den 

naam is, doch in werkelijkheid een uitgeversfoef om een groote oplage van boeken aan den 
man te brengen. Ofschoon er dat voor ons, wie het slechts om de door den Verein uitgegeven 
boeken te doen is, minder op aankomt, meen ik er toch op te moeten wijzen, dat de D. L. f. N. 
een vereeniging is als onze Natuurhistorische, alléén maar zooveel maal rijker aan leden als 
Duitschland volkrijker is dan ons klein land. De D. L. f. N., een sEingelragener» = «Koninklijk 
goedgekeurde» vereeniging, doet haar w«rk door vergaderingen, uitstapjes, verzamelingen, 
boekerijen, enz., ongeveer op dezelfde wijze als onze N. Nh. V. Hel verschil is maar, dat wal 
bij ons slechts zoo nu en dan kan plaats hebhen.- hel aanbieden van Natuurhistorische Boek
werken. — d.'iar geregeld elk jaar geschiedt. 

II. Hel Boek voor 1910 (Petrefaktenkunde van l'raas, met 72 sleendrukplaten) is onlangs 
verschenen en wordt kosteloos en vrachtvrn aan de nieuwe leden toegezonden. 

III. Zij, die Lehmann «Unsere Vögebi bestelden, behoeven zich over het. lang uitblijven 
niel ongerust te maken. Het verschijnt dezen winter, en wordt dadelijk na ontvangst door 
mij verzonden. 

IV. Van liiedel «Gallen und Gallwespena is de tweede druk verschenen. De bestelde 
exx. zijn verzonden. 

Ook van de beide l'itrbitchlein, die lijdelijk uitverkocht waren, is een tweede oplage 
verschenen. 

Van deze beide uitgaven kan ik een klein getal bestellingen terstond uitvoeren. Wie het 
eerst komt, bet eerst maalt! 

P. S. De al te belangstellende bezoeker van de biologische Tentoonslelling in den Haag, 
tlie verzuimd heeft, de beide daar neergelegde l'ilzbiichlein na inzage weer op hun plaats te 
leggen, kan ze met genoegen bij mij inruilen voor een nieuw exemplaar, — desverlangd 
volgens de afdreigersmethode !! 

V. Een nieuwe uitgave van tien Verein is: «Z welles Register zuSturms Flora in Anschluss 
an Garcke's lil. Flora von Deutschland.* De bezitters van Sturms Flora welen, dal In dat 
werk vele planten heel andere l.alijnsclie namen dragen dan wij in onze Flora's gewoon 
zijn. Ik helioef hen dus niel te wijzen op het groote belang, dat deze nieuwe uitgave voor 
tien heeft. De prijs is 80 l'f. = 50 cents. 

Amsterdam. Ie Gonst. Ilnygensstr. (!7, De »Jcassisn voor Nederland 
.]. KOORNNEEK, 

Late Zwaluw. — Op Woensdag 9 November zag ik met twee kennissen bij hel Stoom
gemaal Ie Kaltendijke een zwaluw rustig rondvliegen. Wij meenen dal die vogej deze winter 
niel zal overleven, en moliveereii deze meening aldus; De Irek-zin is niel een individueele 
drift maar een uiting van de «psyehologie der menigtet en doarom zal de enkeling z'n weg 
naar bel wanne Zuiden niet vinden. Gaat n met deze meening en motiveering aeeoord ? 

Met was een paar dagen na nieuwe maan. De week tusschen laatste kwartier en nieuwe 
maan kenmerkle zich door ruw weer, vooral 's nachts, harde wind en regen. Dit is, zooals 
hekend, bij uitstek hel weer en de tijd voor de palingtrek naar zee. In welke reusachtige 
hoeveelheden die trek plaats vindt biijkt uit het feit, dal in die eene week door één man 
bij een sluis Insscben Kaltendijke en Wemeldinge ruim 2(HH) pond paling gevangen werd. 
Geschat tegen Z" 0.35 hel pond vormt dat een kapitaaltje van /' 790. A. W. Kl.nos ,ln. 

Determineeren van blad en schildluizen. -- Naar aanleiding van het stukje van den heer 
Leel'mans in de laatste aflevering der D. /.. .V, waarin ook o. a. gesproken wordt over per
sonen, die zich wellielit zouden willen opgeven voor hulp bij liet delermiiieeren van insecten, 
zou ik mij wellicht beschikbaar kunnen stellen voor bet determineeren van Apliidae en 
Coccidae. Sinds een kleine twee jaar lien ik begonnen, deze insecten Ie bestndeeren en, 
hoewel ik natuurlijk er nog slechts onvolledig mede bekend ben, geloof ik toch wel, dat ik 
belangstellenden Op dit gebied soms behulpzaam zou kunnen zijn. Voor mijn studie dezer 
insecten kan dil wellicht levens van eenig nut zijn. I'. V. D. GrOOT, 

Wageningen, Hoogstraat 2oS. Assistenta.h, lust. v. PhytopathologieteWagetiingen. 


