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Levende Sepia? op onze kust. — Den 8sten Aug. 1923 vertelde Dr. J. Hannema, arts
te Sneek, mij, dat hij dien dag op het strand nabij Hollum op Ameland, levend gevonden
had een dier, dat naar de beschrijving een Sepia moet zijn geweest óf 'n andere cephalopode van ^t: die grootte. Toen ik den volgenden dag erop uit was hem te zoeken, bleek
het dier weer weggezwommen te zijn. Zeker komt Sepia maar zelden in z'n geheel op
onze kust, in krasse tegenstelling met de vele Sepiaschalen, die men baast overal overvloedig vinden kan.
Barnsteen op Ameland. — Afgeloopen groote vacantic vond ik op het strand te Ameland een stukje barnsteen van 7 gram. Aan één zijde zijn koloniën van Bryozoa, Membranipora, te zien. De Heer Ir. Esser, Rotterdam, kon vaststellen, dat het echt barnsteen was. De eilandbewoners kennen het eveneens en beweren, dat het geregeld af en toe
gevonden wordt. In „de Bodem van Nederland", van Staring, wordt Ameland, mét
Rottum, Urk en Schokland als vindplaats opgegeven; bl. 80, 5e aflevering, 2e deel, 1857.
Ook op andere plaatsen is het nog gevonden hier te lande, als Staring nader opgeeft.
Geval van voorkomen van een Zeepaard je in ons land. — In ^ 2 3 , midden Juni, meldden eenige couranten de vangst van een zeepaardje bij Ouddorp, Goeree. Visscher Piet
Sperling lieeft het dier levend gevangen tusschen garnalen. Het is x 6 c.M. lang, naar
de H.H. van den Berg en Drost, beiden Rotterdam, mij 24 Juni vanuit Goeree schreven.
Het werd toen op brandspiritus bewaard. Ik vertelde dit Prof. Dr. E. D. van Oort, Leiden
die het aankocht voor het R. Mus. v. Nat. Hist., waar men er nog geen inlandsch exemplaar van bezat.
In de O. Schelde heeft Dr. de Man het eens gevonden en van den Helder (Dr. Redeke
en Dr. Kuiper) is het ook bekend. Mogelijk is het nog te Noordwijk gevonden, wat de
Heer W. H. Wachter, Rotterdam, mij vertelde. In Schlegel's „Visschen" staat het niet,
wél in de visschenlijst van Dr. Redeke, van 1915, No. 132. In ieder geval dus 'n zeldzame vondst.
Rotterdam.
A. B. VAN DEINSE.
Leonurus cardiaca var. B. Abrom et Scholz. — Deze variëteit is in Juni 1921 door mij
op Duinvliet gevonden. Nu (Sept. '23) handhaaft hij zich gelukkig nog steeds goed. Het
aantal exemplaren is op 't oogenblik ^f 15. De grootsten zijn zeker 1.50 M.
De Blauwe Reigers, Heemstede.
G. C. A. JUNGE.
Dit Hertgespan is evenals het Voorjaarshelmkruid hier in Kennemerland een echte
„buitenplaatsplant" geworden. Behalve op Duinvliet staat hij ook op Lindenheuvel en
op Wildhoef; op de laatste plaats wellicht aangeplant. Nu het Bloemendaalsche bosch
wat meer ontzien wordt, zou het mij niet verwonderen, wanneer daar naast Voorjaarshelmkruid, dat er reeds voorkomt, ook binnenkort het Hertgespan zich zou vertoonen.
T.
Natuurhistorische Jeugdclubs. — Zijn er misschien personen, die den Nederlandschen
Jeugdbond voor Natuurstudie (N. J. N.) kunnen helpen aan adressen van secretarissen
van natuurhistorische jeugdclubs, die niet bij den N. J. N. zijn aangesloten?
In 't bijzonder hadden wij gaarne het adres van den secretaris van de Natuurhistorische
Club „Anthonie van Leeuwenhoek" te Rotterdam.
Den Haag, Ligusterstraat 1.
JAN A. NIJKAMP, Algemeen Secretaris.
Trapganzen in Limburg. — Mogelijk interesseert 't U te vernemen, dat mijn amanuensis
mij gisterenmorgen een Groote Trap 9 bracht. In de buurt van Beek houden zich momenteel een 30-tal exemplaren op.
Maastricht.
G. H. WAAGE.
Brandganzen op de Merwede. —• Heden morgen werd door mij op de markt alhier een
vogel gekocht, welke door niemand onder een naam thuis te brengen was. Ik heb daarop
Uw vogelboekje genomen en haar daaruit gedetermineerd. Ik kwam tot de conclusie, dat

