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flink wandelen en in school een aquarium en een terrarium onderhouden, dan zullen ze dit 
boekje met dubbel plezier lezen. 

Ik vind het schrijven van dergelijke boekjes buitengewoon moeilijk en heb er mij nooit 
aan durven wagen. Daarom doet het mij bijzonder veel genoegen, dat ikdi t „Wonderland" 
kan prijzen. T, 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Sepia-vondsten. — Toen ik mij Dinsdag 26 Augustus vanaf het Wassenaarsche Slag 

langs het strand naar huis wilde bageven vond ik tusschen het aangespoelde schelpcngruis 
een kleine lichtroze gekleurde Sepiaschaal. Ik meende, dat ze van een kleine Sepia orbig
nyana afkomstig was, doch bij nauwkeuriger bekijken bleek de schaal inplaats van een 
punt (rostrum) eene, in de lengterichting geplaatste, kam te bezitten. Waarschijnlijk had 
ik dus met de schaal van een Sepia elegans te doen, die ik tot dusver hier aan het strand 
nog niet had aangetroffen. Hopende op meer van dergelijke zcldzaamheden ben ik den 
vloedlijn tot de Batterijen (5 14 K.M.) gevolgd en was zoo gelukkig 12 exemplaren van 
Sepia elegans en een tiental flinke brokstukken van Sepia orbignyana bij elkaar te ver
zamelen. Verder naar Scheveningen kon ik de vloedlijn tusschen de talrijke paardesporen 
niet meer volgen, zoodat ik het zoeken moest opgeven. Aangemoedigd door dit succes 
ging ik er den volgenden morgen weer te fiets op uit. Tot aan het Wassenaarsche Slag 
vond ik nu slechts enkele stukjes van S. orbignyana. Ik besloot nog maar eens een K.M. 
verder door te loopen, daar ik toch met de fiets naar huis terug kon. Óver dien betrekkelijk 
korten afstand vond ik toen nog 't exemplaar van S. elegans, Den daaropvolgendcn Zater
dag was er niets meer aan het strand te vinden. Hoogstwaarschijnlijk zullen er, na het 
stormachtige weer van de laatste weken, (er was ook een zwart stormvogeltje aangespoeld) 
ook wel op andere plaatsen van onze kust schalen van bovengenoemde Sepiasoorten 
opgemerkt zijn. De gevonden S. elegansschalen waren geen van allen gaaf. De smalle 
chitinerand was bij de meeste exemplaren verdwenen. De lengte van de schalen varieerde 
van 4—6,5 c.M,, het meerendeel was echter i 5,5 c,M. Behalve door het ontbreken van een 
punt en door de mindere grootte verschilden de schalen van S, elegans van die van S. 
orbignyana door een ribvormige longitudinale verhooging midden op den bovenkant van 
de schaal. Bovendien was het rozegekleurde gedeelte van de schaal bij S, elegans door 
een lichtbruine omlijning duidelijk van de geelwitte kanten afgescheiden, wat bij S, orbig
nyana niet het geval was. Bij laatstgenoemde soort gingen het roze en het geel ongemerkt 
in elkaar over, 
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Strandvondsten op Texel. — Op 22 en 23 Juli waren, waarschijnlijk ook onder invloed 
van den krachtigen Westenwind, op het Texelsche strand bezuiden Koog verscheidene 
exemplaren van Sepia orbignyana Fér, aangespoeld, waaronder acht geheel gave. Verder 
vond ik op een stuk kurk eenige honderden Noordsche rotsboorders (Saxicava arctica L,) 
en eenige paardenzadels (Anomia ephippium L,) Zeer vele exemplaren waren aangespoeld 
van de fossiele Tapes Senescens, die ten Noorden van Callantsoog nog al eens voorkomt. 

Ook vond ik vele exemplaren van de Gedoomde Hartschelp (Cardium echinatum L,), 
die hier bij Scheveningen ook vrij veel voorkomt. Maar wat me opviel op Texel, was, 
dat van de honderden exemplaren, die ik vond, niet één voorzien was van de z:g. doorns. 
Alle exemplaren zagen er oud en verweerd uit, terwijl hier op Scheveningen vaak exem
plaren aanspoelen, waar nog stukken van den sluitspier zelfs aanzitten, die dus zeer nieuw 
zijn. Komt de soort voor Texel dan niet levend voor? 

Den Haag. N, TINBERGEN. 

Zwartgrauwe Vliegenvangers. — Zaterdag en Zondag, 6 en 7 Sept, j.1. heb ik hier in 
Den Haag en Scheveningen zeer veel zwartgrauwe vliegenvangers waargenomen. Er waren 


