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geleek. Hel schijnt een licht- en -scbaduw-kweslie Ie zijn; gelijke condities voor twee planten 
waarvan de eene, in casu de kamperfoelie, die tol eén groote veranderlijkheid in de bladvorm 
in staat is, den andere (den eik) daardoor seliijnt na Ie doen. Ook onder de berken en dennen 
komt, eikenbladige kamperfoelie voor. II. 

Fossielen. — Ik kan niet nalaten even uwe aandacht te vestigen op een vindplaats van 
echte fossielen in de onmiddellijke nabijheid van Amslenlam en dal nog wel vlak 

bij de oorspronke
lijke ligplaats en 
dus niet, in sloep-
steen of iels derge
lijks. Onlangs ont
ving ik eenige 
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kwam de afsluiting 
van de Noordzee 
(door de duinen
reeks) tot stand, 
de aldus ontstane 

gevuld en ten slotte 

- \ 

''Ami, . awiam va/ru 

At} iiuLmtxait. ,̂ 

Zie vonpe alleverinp bl?.. 'M't. 

binnenzee werd geleidelijk brak en eindelijk geheel met zoel rivierwater 
door dichtslibbing en veenvorming geheel aangevuld. Het is dus bel oiid-nlliiei(d.e leezand, 
dal ouder de jongere vormingen van klei en veen voorkomt waaruit de schelpen afkomstig 
zijn en dal blijkbaar op den bodem van bel Xoonlzeekanaal is aangesneden. De fauna toont 
duidelijk Noordzee-karakter, dus niet het karaktei der (brakke) Zuiderzee; eenige soorten 
bewonen slechts de meer zoulrijke Noordzee en zijn in de Zuiderzee onbekend. Onder de 
schelpen, die ik ontving, zijn de volgende soorten aanwezig: I Mytilus edulis, 2 Cardium 
eilnle (véél), 3 Tellina Itallhica (véél), 'i Maelra snblruncala, ."> Serobiciilaria piperita. Il Mya 
irenaria, 7 Lillorina lillorea (véél), 8 Hissoa (div. soorten) 2 llvdrobia ulvae, 10 Nassa reticulata. 
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Denekamp 9 Jan. '11. •'• B. BERNINK. 

Ken brief aan Dr. diimen, N. lirickslraat 45, Ie Breda (zie all. 17, blz. 344}, komt als 
onbestelbaar lerug. Kan Dr. Orimen zijn adres nauwkeurig opgeven aan de administratie? 


