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Gegevens over den trek en 't zingen der vogels. — Van verschillende zijden mocht ik reeds
belangrijke gegevens ontvangen, o.a. over den Ganzenlrek.
Later hoop ik de resultaten mede te deelen. Overigens kan ieder steeds en ten allen tijde
na 't inkomen van de lijsten de gegevens uil 't heele land van bepaalde vogelsoorten van
mij krijgen, indien hij zich daarvoor interesseert of die voor 'n studie b.v. noodig heeft. Zoo
helpen we elkaar en worden de gegevens bij elkaar verzameld, terwijl ze anders los on zonder
veel waarde verloren gaan. 't Aantal medewerkers is echter nog veel te gering. Uit Zeeland
en Limburg geon één aanvraag! Zijn daar geen natuurliefhebbers'? Ook uit 't Noorden des
lands kreeg ik weinig aanvragen. En deze uilersten, hel hooge Noorden en 't Zuiden, geven
de grootste verschillen, en nu krijg ik daar geen gegevens over! 't Is nu nog tijd een lijst
bij mo aan te vragen, om de trekvogels, die zullen terugkomen, daar op aan te leekenen. Dringend
verzoek ik meer medewerking! Op aanvraag zijn de lijsters kosteloos verkrijgbaar bij:
Wageningen, Hoogstraat 8t).
.
D. TOLLENAAR.
Windkeien. — Hel artikel van den heer v. d. Lijn in All. 10 brengt me er toe een waarneming mede te deelen, die in aansluiting met dat artikel niet oninteressant is. In de Paaschvacantie 1917 verzamelde ik een aantal windkeien op de heide bij Laren en wel op 't
gedeelte, dat zich van achter Craailoo lol Blaricum uitstrekt. Toen ik een mooien driekanter
wilde oprapen, bleek de aangeslepen driezijdige pyramide slechts een stuk té zijn van een
tamelijk groeten kei, die zeker een tiental K.G. woog. Hel grootste gedeelte van den kei zal
in den grond, dal gedeelte was, hoowel vrij glad (zooals de meeste van die zandsleenen)
absoluut niet aangeslepen. Maar juist 't betrekkelijk kleine stuk, dat boven den grond uitstak,
was fraai geslepen met scherpe, rechte ribben,
Hier kan haast niel anders worden aangenomen, dan dal die driekanter in de laatste jaren
afgeslepen moet zijn. Hel zou al zeer toevallig zijn, dal van een aangeslepen kei het ongesiepen gedeelte in den grond was gezakt, terwijl het pyramidale gedeelte er zeer precies
bovenuit was blijven steken!
De kei was mij te zwaar om mee te nemen; hij ligt er dus nog en ik zou hem, dunkt
me, wel terug kunnen vinden, llij is dus, bij gelegenheid, ter Ijeschikking vaneen evenlueelen
liefhebber!
Het aantal windkeien met 2, 3, 4 en zelfs 5 vlakken was in die buurt bijzonder groot;
op een wandeling raapte ik er, zonder veel zoeken, een 20-tal op waarvan ik de mooiste
mee naar Venlo genomen heb.
Venlo.

GARJEANNE.

Mlorosporenvormlng bij Synedra. — Vergun mij met een paar woorden te antwoorden op
de opmerking van den heer J. Hofker op blz. 309. Inderdaad is het zeer wel mogelijk, dat
hij gelijk heelt en dal ik, anderen waarschuwend, zelf nog niel nauwkeurig genoeg heb waargenomen. Allhans, het uilkomen der microsporen heb ik beslist niel gezien. Maar toch acht
ik het nog geenszins uitgesloten, dat mijn observatie goed geweest is. Vooreerst vertoonden
de deelen, waarin het protoplasma zich gesplitst had een zóó gelijkmatigen, afgeronden,
elliptischen vorm, als ik nog nooit elders heb waargenomen; verder kwam ook mijn Synedra
uit brak water. Ik verzamel nl. vaak diatomeeén aan den oever van hel Buiten-IJ te Amsterdam
en vind daar altijd bij massa's Synedra's, die in ongelooflijke hoeveelheden gezeteld zijn op de
h'ciocarpiisbos'ies aan den walkant en op deze groeiplaats een enorme lengte bereiken. Hiervan
nu vertoonde een exemplaar, wat ik meende te zijn: microsporenvorming. Daarbij komt, dat
ik ook stellig meen, ergens gelezen te hebben, dat microsporenvorming bij Synedra wel
degelijk voorkomt. Ik kan echter onmogelijk terugvinden waar. Misschien wil de heer Hofker
er zijn literatuur nog eens op nazien'? Laten we in elk geval de zaak in observatie houden!
Amsterdam,

L. DORSMAN CZ.

GEVRAAGD:
Te koop gevraagd Kleurmnizen. Adres: G. 11. liarneveld Jr., Wnylierslaan, Amersfoort.
Wie kan mij een tijdschrift aanbevelen dat handelt over »plaiitkiinde« en i)planlenziekten«,
liefst ook den abonnementsprijs. Adres: M. A. B, Toxopaeus, Zwarteweg, Hoogezand.
Aflevering 7 van den loopenden jaargang van D. I.. .V. Aanbieding met prijsopgaaf aan
II. Wijs, Huize «Valkehofe, Naarden.
«Handboek voor den verzamelaar van Vlindorsci door 1). Ier Haar. Adres: K. v. d. Goot,
IJlst (Friesland).
Voor billijken prijs Ier overname gevraagd «Het Vogeljaar» door Jac. P. Thijsse. Adres'
Mej. Aalderink, Slaringstraat 5, huis, Amsterdam.

