
2 2 0 DE LEVENDE N A T U U R . 

er honderden in de geheele stad, tot in de kleinste stadstuintjes toe. Zeer veel roodstaartjes 
bevonden zich tusschen de troepjes. 

Scheveningen. P. BOUMA. 

Nog eens: de Zeldzame Inktvisch. — Naar aanleiding van de mededeelingen van J. A. 
van Leeuwen Jr. en T. van Benthem Jutting, bl. 158 en 159, in het Septembernummer 
1924, kunnen beide ondergeteekenden nog 'n paar andere vondsten van deze soort geven, 
In de eerste dagen van Aug. 1924 vond de heer H. Reuchlin tusschen Egmond aan Zee 
en Kamperduin 2 schalen van Sepia orbignyana én een paar fragmenten van schalen van 
deze soort. Een en ander bevindt zich nu in de collectie van den heer R, Ik (v. D.) heb 
de vondst in handen gehad en constateerde de juiste determinatie. Midden Aug. 1924 
vond 2e onderget. een eenigszins geschonden, maar toch nog zeer fraaie schaal van dezelfde 
soort bij den Wassenaar sehen Slag. De roze kleur was zeer duidelijk, net als bij de exem
plaren van den heer R. Mijn (v. D's.) exemplaar is nu in de verzameling van het Erasmi
aansch Gymnasium te Rotterdam. We hebben er dus nu wéér twee vindplaatsen bij, 
In de eerste helft van Aug. 1924 heb ik (v. D.) ettelijke malen den afstand/fafey^—Wasse
naarsche Slag v.v. geloopen en vond o.a. tientallen kleine, zeer gave schalen van Sepia 
officinalis, vrijwel zonder uitzondering voorzien van het rostrum. Herhaaldelijk lagen 
meerdere exemplaren vlak bij elkaar. Sepia elegans vonden wij nog nooit op onze kust. 
Vóór dit jaar zagen wij Sepia orbignyana niet, niettegenstaande talrijke strandtochten. 

Rotterdam, September 1924, H. REUCHLIN en 
Erasmiaansch Gymnasium, A. B. VAN DEINSE, 

Een mierennest. — Inliggend ben ik zoo vrij U een paar foto's toe te zenden van een 
mierennest van de roode boschmier, dat ik in mijn vacantie vond. Het ligt een paar hon
derd meter ten Z. van de spoorlijn Hilversum-Baam, ongeveer recht ten N. van de Tol 
op de splitsing straatweg Hilversum-Soestdijk en grintweg v. d. Lage Vuursche. 

Daar het volgens mijn bescheiden meening een zeer groot nest is, dacht ik dat het u 
wellicht zou interesseeren. Ik noteerde als afmetingen (waarbij ik het flauw hellend vlak-

gedeelte meende ook te 
moeten meemeten, omreden 
daar ook enkele ingangen 
te zien waren, 4^4 M. x 3 M, 
X 80 c.M, 

De foto werd genomen op 
Maandagmiddag 7 Juli '24. 
De wegen (noemt men ze 
niet straten?) waren zeer 
druk tot op grooten afstand. 
Het nest ligt in een vrij jong 
dennenbosch, aan den kant 
van een boschpad. 

Zoudt U een schatting 
kunnen maken omtrent het 
aantal „zielen" van deze 
micrenstaat ? 

Zooals te verwachten, 
waren de mieren zeer actief; 

in minder dan geen tijd stonden er wel 30 op iederen schoen Van me, in gevechtspositie 
en werden ook mijn broekspijpen bespoten, doch dat is minder. Overgroote belangstelling 
had mijn achtergelaten voetspoer. Binnen enkele seconden krioelden deze. Tot dank voor 
de verleende gastvrijheid heb ik ze met mijn vriend op gesnipperde suikerklontjes ge-
tracteerd, wat, zooals van zelf spreekt, in goede aarde viel, al liepen er ook velen voorbij. 
Wat is dat steeds weer interessant, zoo'n mierennest! 

Verleden jaar nam ik eens een nest van zeer nabij waar. Dat was in Baarn achter de 
„6 woningen". Daar is een, wat ik noem, mieren-,, vallei", waareen 7-tal nesten te vinden zijn. 

Bussum, A, J, AALDERS, 


