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T w e e uren aan 't strand. We vonden Zondagmiddag zóó'n rijke buit. aan 't strand, 
dal 't ons wel aardig leek de soorten even in D. L. N. te vermelden, metéén als opwekking 
om vooral ook 's winters eens naar 't strand te gaan. Hier volgt dus de lijst: 
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Ilotledieren: I Boorspons, Clione celala. 2 Buwe zeerasp, llgdraetinia echinata. 
Wormen: .'i (loiidkammetje, Peclinaria anricoma. 4 Sclielpkokerwo.rm, Terebetlo conehilega. 
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MosdierLjes: 5 Vlr«s»-Mlp<>lyp, Mrrnhrnnijiorn memiiruHacea. 0 Alegonidiuoi gdatinosum. 
Weekdieren cJ-kleppigen): 7 Mactra subtruneata. 8 ilactra tolida. 9 Maetra staltorum. 10 Zaagje, 
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Dona.rvenustus.HBoiovnwpie,Tellinatemiis.\%TellinaJahnla.\3Tellin^^ 
edule. 15 Noorweegsche zandschelp, Cardium norvegicnm. 16 H uwe Pholade, Pholas o-i.spa/a. 17 Fijne 
Pholade, Pholas eandida. 18 Steenboorder, Petricola plioladiformis. 19 Stompe gaper, Mya truneata. 
20 Strandgaper, Mya arenaria. 21 Mossel, Mgtilus edulis. 22 Oester, Ostrea ednlis. 23 Platte slijkgaper 
Scrobicularia piperata. 24 Zwaardscheede, Solen crisis. 25 Mesheft, Solen vagina. 20 Venusschelp, 
Fen«s gallina. 27 Paalworm,- Teredo navalis. Slakken: 28 Wulk met eieren, .BMCctnwm undofuMt. 
29 Fnikhoorn, iVassa reticulata. 30 Tepelhoorrn, Natiea monilifera. 31 Gevlekte tepelhoorn 
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hatiea (dderi. 32 Alikruik, Littorina, littorea. 33 Ruwe alikruik, Littorina rndis. 34 Wentel-
trapje, Scalaria communis. 

Slekelltuidigen: 35 Hartvormige zeeklit, A'c/n'iiocoi'rii»»» rorrf«Y»i», 36 Dworg zeeappel, Kehino-
cgamus puMllus. 37 Vijfhoek, Asterias rubens. 

Kreeftoehtigen. 38 Zeekrab, Cancer pagritrus. 39 Strandkrab, Giri'füiKS «tapnas. 40 Zeepok, 
Balanns balanus. 

Vogels. Kokmeeuw, Laras ridibnndus. Zilvermeeuw, Larus argenteus. Mantelmeeuw, Larus 
marinus. Bonte kraai, Corvus comix. Zwarte zee-eènd (dool), Oidemia nigra. Zeekoet ( 2ex. 
dood), Uria troile. 

Verder een doode hruinvisch, Phocaena communis, en vele rogge-eieren 41 ; ook 42 een 
rugste^el van een rog. 
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Volledigheidshalve, noemen we nog de wieren: Fucus vesicnlosus, Ascophgllam nodosum en 
Enteromorpha spec. 

Mocht iemand zich voor onze strandfauna interesseeren, die geen gelegenheid heeft zelf 
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naar 't strand Ie gaan, wij hebU'ii de bovenstaande zeedieren eu nog vele meer dubbel 
en ruilen ze gaarne voor andere naturalién. 

Haarlem, 22 Jan. 1911, Ged. Oude Gracht 47. ' .1. en W, 

Kamperfoelie. — Een dergelijk geval heb ik den vorigen zomer aan mijn kamperfoelieplanl 
waargenomen. Daar ik daarin de bevestiging van uwe meening zag, kwam hel mij gewensrlil 
voor n dit even mede te deelen. Mijn kamperfoelieplanl groeide onder een bremstruik, zoodal 
er hier geenszins van naboolsiug sprake kan zijn. Mijn exemplaar stond echter zeer in het 
donker, zóó zelfs, dal ik het geweusclil oordeelde haar van die plaats Ie verwijderen. 

Bonte Kraal. — Ik wil hier tevens even van de gelegenheid gebruik maken u een 
verschijnsel mede te deelen, dat ik bj] bonte kraaien lieb opgemerkt) Ik zag n.l. vorig jaar 
een boute kraai, die zijn prooi telkens liet vallen en er dan weer op toe vloog, als de prooi 
op den grond was gekomen. Dit herhaalde zich eenige malen. Een dergelijk verschijnsel 
komt, bij de gewone kraai voor met dat onderscheid dal de laatste niet wacht totdal de prooi 
op don grond is. 

Breila, Baronielaau 192. T. W. L. SCIIELTEMA. 

Adres gevraagd. — Wil de beer 11. Koperberg even zijn adres opgeven? Dan ontvangt 
hij drukproef ter eorreclie van zijn opstel. Ailininistio/riee. 

G E V R A A G D : 
Verkade «Herfst» eu «Zomer», gevuld. Prijsopgaaf aan .1. Z. v. d. Hoeven, Asperen 
Voor iemand in Indië /*. L. A., deel I —XIV. Prijsopgave, en in welken toestand de deelen 

zijn, aan D. Smit, 3e Helmerslraal I, Amslerdain. 
Wie helpt mij dit jaar aan levende watüriiiseelen voor liet iusectarium in «Artis», zooals 

larven van libellen, kokerjulfers, haften, walerkevers enz. Gaarne geef ik eieren van zeldzame 
vlinders (lul msehe of exotische) in ruil. tl. A. Polak, Noordslr. 5, Amsterdam. 


