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DE LEVENDE NATUUR.

De tertiaire grond bij de Kauter. — Dank voor uwe inlichtingen omtrent de Kauter! Ik
ben er verleden week geweest en heb alles precies zoo gevonden als u in D. L. N. beschreef.
De verdieping was echter verzand, zoodat de hoogte niet zoo groot meer is als u beschrijft.
De verschillende lagen kon ik goed onderscheiden. Ik vond er zeer veel Pacten in, enkele
Cardium (die zeer veel gelijkt op C. edule) en een Littorina. In 't museum van 't Provinciaal
Genootschap alhier zijn dezelfde Peelens fP. operctdaris Lmk.J benevens 2 Ostrea's. Van
Cardium of Littornia zijn geen exempt in't museum aanwezig. Een andere soort Pecten ook niet.
Middelburg.

G. 3. VAN OORDT.

Invloed van water. — Naar aanleiding van het artikel van den Heer Mulder in No. 6, XVIII
van D. L. K, over den invloed van het water op den bodem, en ook van het geschrevene
door den Heer v. d. Ven over erosie In de omstreken van Arnhem, heb ik hel genoegen u
hierbij ingesloten eenige afdrukken toe te zenden van een kiekje dat ik hier maakte. Het stelt
voor een afgraving van een heuvel aan den oever van het meer van Kerintje ten tehoeve

Karrenvorming in zacht gesteente,

van een nieuwen weg. Als leek zou Ik zeggen dat de grond bestond uit zanderige, harde
witte leem, of wel zandsteen met leemachtige beslanddeelen.
Deze diepe uitslijpingen zijn ontslaan in ongeveer twee jaar lijd. Zooals u kunt opmerken is
een gedeelte zoo diep ingesneden, dat hel ingestort Is, terwijl op het vlakke deel dat daardoor
ontstond, reeds weder inslijpingen zijn waar te nemen. Het geheel is ongeveer 15 meter lang.
Soengei Penoeh Kerintje.
N. ROELVAARSEVEEN.

AANGEBODEN:

In ruil aangeboden, tegen slik-, strand- of duinplanlen, een groot aantal poppen van
Phalera bucephala L. (de wapendrager), voor studie of verzameling. Naar keuze <ƒ en ^ poppen.
Adres: F. Bennekers Jr., Diepenveenscheweg 29, Deventer.

CORRESPONDENTIE.

li. te Delft. Wij hebben voor mossen een «Mosflora* van Dr. Garjeanne, uitgegeven bij
Wolters te Groningen. Een nieuw Duitsch werkje is Lorch «Die «Laubmoose* en voor korstmossen: 1,UK la o «Die Flechten*, die beide 7 M. 80 kosten. Uitgever is Julius Sprenger.
Verder M. Douin «Nouvelle Flore des Mousses* (Paris, Paul Dupont Fr. 5.50).

