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Kruisbekken. — Naar aanleiding der vraag (Kruisbekken) in l): L. .\'. all. 5 dd. 1 Juli 
deel ik u mede, dat zich hier op de Veluwe in de dennenbosschen thans ook kruisbekken 
ophouden. Groote vluchten zag ik niet, doch eenige dagen geleden vond ik een mooi rood 
gekleurd oud exemplaar dat, hot zij door een roofvogel geslagen of door een kat gedood was, 
daar het een verwonding op den rug had. Toen ik 't diertje in handen nam was het nog 
warm Het was de kleine soort Loxia curvirostra. 

lieerde. VAN HFEKEBEN. 
Hierbij bericht ik u, dal er omstreeks 15 Juni een troep van plm. 40 kruisbekken, 

waaronder veel prachtig gekleurde mannetje», in de sparreboschjes om de Bataaf heeft verblijf 
gehouden, maar nu allang weer verdwenen is. Dat, kan dus best dezelfde troep zijn geweest, 
dien IJ in UI. hebt gezien, 't Heele voorjaar zijn er geweest, bij paren en ook zijn mannetjes 
zingende aangetroffen en één keer met een lange grashalm, maar van een nest hebben we 
niets gemerkt. Op 't oogenblik zijn er, zoover ik weet, geen. 

Den Haag, Duinweg. .1. .1. POOBTINAB. 
— In het Juli-nummer van JK L. N. verzoekt do heer Thijsse om berichten omtrent 

waarnemingen van kruisbekken iu dit jaar. Ik kan meedeelen dat ik Woensdag 5 Juli 1911 
kruisbekken waarnam in hel Spaanderswond, bezig met het onderzoeken van larix-appels. 

Gaarne vernam ik ook welke vogel er als volgt uitziet; rug; roestbruin, grootte; muscli, 
borst: kleuren van de zanglijsler (gestreept!), staart: vrij lang, voortdurend op eu neer gaand, 
witte vlengelstreep, noodroep als roodstaarlje, vliegt voortdurend van lak op tak. 

Itnssiim. W. VAN LEEUWEN. 

BOEKAANKONDIGINGEN. 
De schelpen van ons strand. — Voor hen die naar het Strand gaan is er iels nieuws, 

waar al veel te lang op gewacht is. Onze medewerker L. Dorsman heeft een nuttig werk 
gedaan meteen boekje samen te stellen voor het determineeren vau onze schelpen, liet gebruik 
moei leeren of het gemakkelijk gaat; ik geloof van wel, te oordeden naar eenige proef
nemingen. In elk geval is he leen degelijk boekje het is met zorg en kennis van zaken liewerkt 
en de vele Qguurtjes zullen de beginner ongetwijfeld over moeilijkheden heen helpen. II. 

De Bodem van Nederland door .1. van Baren. — liet derde stuk is verschenen. Hierin 
behandelt de schrijver zaakrijk en uitvoerig Perm en Jura, waarvan ook in ons land op enkele 
plaatsen bij Winterswijk proefjes aan de oppervlakte komen. II. 

CORRESPONDENTIE. 
./. .1. M.; •'. M-: n. d. P, e. a. Eikenbladvorming. - Hel verschijnsel komt voor bij ver

schillende boomen, vaak bij Hagebeuk, ook bij beuk en els,/.ei'r vaak bij kamperfoelie-soorten. 
Wat de oorzaak mag zyn, is nog niet met zekerheid aan Ie geven. De gezonden bladeren 
zijn van liagebeek (? maal). Kamperfoelie (3 maal) Kis (I maal). II. 

.1. R Dirlislanil. Hel zijn zeer waarschijnlijk sluipwespen die zich buiten het liehaam van 
de rups verpoppeu. Waarschijnlijk heeft u een beerrups gehad. II. 

Mevr. .1. M. R, Rtptogfc. Milarii en Azolla. — Azolla, het Roode Kroos een kroosachtlg 
Amerikaausehe watervarentje verbreidt zieh langzaam uil N. en Z. Holland (waarschijnlijk 
van Leiden uit) over ons land; evenals iu andere landen van Europa. Of echter dit plaulje 
afdoend tegen de muggeiiplaag helpen zal, geloof ik niet. Bi) ons komt het eerst in Juli. 
Augustus in massa boven op de slool-oppervlakle. Hel werkt waarsehijnlijk alleen doordal 
het zoo aaneensluit en het eierleggen door de muggen belet of de larven het ademen bemoei
lijkt. Hit geldt echter alleen voor C.ulex pipiens, de llnilning, niet voor C. aunulatns de riug-
poötmug die even lastig is en zijn eieren ook in vochtig mos of legen de natte slootkant lej#. 

Proefnemingen moeien uitmaken, Of er inderdaad iels van Ie verwachten is. Ik heb voor
loopig in een slootje waarvan een uithoek geheel bedekt was mei liood kroos wal water 
geschept en dat krioelde vau muggenlarveu. Dit zegt nog niel veel, maar "vergiftig" voor 
muggen is Azolla al vast niel: Inch kan er nog wel iets anders onbekends de ontwikkeling 
van de sleekmuggen tegenwerken. Laat onze jongelui in hun agnarin eau dezen zomer moor 
eens pröeoen nemen, en hun bevinding meedeelen. II. 

./. v. d. S., Den Haag. Wat n waarnam is hel, uitkomen van de larven van eon shnpwesp, 
die zijn eieren in die rups had gelegd. Waarschijnlijk was het een rups van een Witje, ze 
zitten ook wel op Waterkers. II. 

Mevr. N. v. K. — Uw «wille* oorworm, is nog levend maar gewoon »bruina bij mij ge
arriveerd. Hel was oen pas verveld exemplaar. 11. 

Mej. M. e. S. Uw plaul is knoopig llelinkrnid (Serophularia nodosa). II. 


