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duurt; dit in verband met den langzamen groei der tanden zonder welke het jong niet
zelf aan den kost kan komen. Intusschen is deze laatste opgave, die men bij verschillende
auteurs kan aantreffen, ook al weerlegd en tot de helft (12 maanden) gereduceerd (1, pp.
108/109, noot). Vervolging en achteruitsang van den Walrus zijn dezelfde als van de
andere robben der Noordelijke IJszee, Duizenden en nogmaals duizenden (ALLEN vermeldt
10,000 a 12,000 per jaar) zijn bij Groenland en Spitsbergen gedood en de talrijke kudden
van vroeger zijn de een na de ander verdwenen. Van de verwoestingen, die de Eskimo's
tegenwoordig in Alaska aanrichtten geeft BERNARD (10) eenig idee.
Behalve de traan en de huid, die goede drijfriemen levert, zijn nog de tanden van
waarde. Zij kunnen tot 60 cm. lang worden en. vormen een belangrijk handelsartikel voor
de Tsjoektsjen, die aan de Siberische kusten hun vaste woonplaatsen hebben en die deze
tanden via hun nomadiseerende stamgenooten aan de Russen doen toekomen. Hoe een
verdwaalde Walrus in het beschaafde Europa wordt bejegend, kan men lezen in REUEKE'S
berichtje (49),
(Wordt vervolgd).
G, A. BROUWER.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
Rectificatie. — Iets over Boletus parasiticus. Door het niet tijdig kunnen corrigeeren
van de drukproef zijn er in dit artikel (blz, 74 van deze jaargang) nog enkele drukfouten
blijven steken, te weten: bladz. 78, r. 17 v. o. staat: 1,5 tot 5,7 breed; lees 1,5 tot 5,7 cM.
breed; volgende regel: komma achter kort; onderschrift fig, 5, r, 3 staat: exentriek maken,
lees exentrieke ma^en; blz. 79, r. 1 v. b. staat: onregelmatig, 12—16 bij 3 - 5 ^ ; lees:
onregelmatig spoelvormig, 16 bij 5/ti.
Kikkers-enqucte. — Bufo calamita, de kleine pad komt voor tusschen Epen en Eperheide (Zd,-L,),
Hengelo, 1928.
G. KRUSEMAN.
Bufo vulgaris, gewone pad komt bij ons aan de Zaan niet voor zoover ik weet; wel
veel B. calamita, — Reeds bij Assendelft is wel B, vulgaris gevonden,
Westzaan.
J, Vis.
De Heikikker komt voor bij Wijster (Dr,) en bij Zeijen (Dr.),
Groningen,
G. A. BROUWER.
Op het „land van Vollenhove" werden tijdens de excursie van de Ned. Bot. Vereen.
(Juli 1928) genoteerd: Groene kikker en bruine kikker, gewone pad (B, vulgaris) en kleine
pad (B, calamita).
J, Hs.
Na een maand op „de Beer", Hoek van Holland, gekampeerd te hebben, wil ik u even
meedelen wat we aan kikkers vonden. „De Beer" is uiterst arm aan die kwakende gedrochten; wel is waar letten we meer op de vogels; maar een kikker loop je toch niet
gauwer voorbij dan een jonge kievit.
Kleine pad is op de Zuider Pier algemeen. Bruine kikker vonden we tweemaal in „de Beer"
zelf. — In de Witgatplas zaten troepen larven; we hadden geen tabellen bij ons; wat
het waren weten we niet. Voor het grootste deel zullen ze wel door de vogels opgegeten
zijn, Dtt is alles.
Utrecht.

M. RUTTEN,

Stratiotes-mannetjes. — In het veen ten N.O. van het land van Vollenhove zagen we onder
de bloeiende scheeren nog al veel mannelijke, zelfs meer dan vrouwelijke.
J, Hs,
Zomerwaarneming van een Nonnetje. — 29 Juni 1928 zagen M. Rutten en ik in de
haven van Hoek van Holland een o* nonnetje (Mergus albellus L.). Van Oordt en Verweij
vermelden drie zomerwaarnemingen, op zoet water, die mogelik op aangeschoten vogels
betrekking hebben. Aan deze vogel konden we op dat oogenblik niets bizonders zien.
Den Haag.
N. TINBERGEN.

