
208 DE LEVENDE NATUUR. 

Den 15en Juli 1930 ± om 10 's avonds kwam een exemplaar van//aö/-osyne Dmasa L. 
binnen vliegen. Deze wordt in ter Haar pag. 280 voor Midden Europa als niet algemeen 
aangegeven en voor Nederland speciaal als zeldzaam in duin- en zandgrond waargenomen. 

U begrijpt voor een Lepidopterloog een kostbaar drietal. 
Rijswijk. G. J. BROEKHUYSEN. 

Rolsteen uit Umuiden. — Ik zend U hierbij 
een foto van een unicum een rolsteen (cement) 
liggende aan de Zuiderpier te Umuiden — ca. 100 
meter voor het hoofd (zeekant). Deze kogel heeft 
± l1^ meter middellijn en is misschien 10 jaar 
geleden door het spel der golven begonnen, want 
de blokken dateeren 1916-1921. 

Haarlem, 6 Juli 1930. R. OPPENHEIM. 

Een kleine twintig jaar geleden was er op dezelfde 
hoogte aan de Zuider-pier een echte .Riesentopf" 
ontstaan, net een gletschermolen. Daarin lag een 
rolsteen van kleinere afmeting (3 a 4 dm.) en niet 
zóó fraai rond als de hier afgebeelde. Bij lage 
waterstand kon men van de blokken af er in kijken; 
bij hoogere waterstand werd de steen vermoedelijk 
door de golven in maalbeweging gehouden, j . H S -

Kruisbek. — In het laatst van Juni werden de 
kruisbekken weer voor het eerst op het Aerden-
houtsche Kopje gezien. De heer Cornet zag op 
28 Juni een troepje van 20 stuks op „Larixduin", 
een buitenplaats vlak bij het Kopje, waaronder een 
aantal oude uitgekleurde mannetjes. Mr. Stam zag 
er 4 op den zelfden dag (Aerdenhoutsche Kopje). 

We zien ze nu (midden Juli) eiken dag. Ze zitten weer als vanouds net of ze niet weg 
geweest zijn in dezelfde boomtoppen hun sparrenkegels leeg te eten. De eene dag vindt 
je ze in de popels van het Kopje de volgende keer huizen ze in de coniferen van 
„Larixduin". In het laatst van Februari j.1. merkten we dat ze plotseling verdwenen waren; 
ze zijn dus precies vier maanden weggeweest, lang genoeg dus om een nest met jongen 
groot te brengen. Ik zou wel eens willen weten, waar de kruisbekken van het Kopje 
gebroed hebben. JAN P. S. 

Kruisbekken. — In verband met de kruisbekkentrek kan ik U berichten dat ik hier op 
10 Augustus een troep van vijf stuks zag, nl. twee prachtig-roode mannetjes en drie wijfjes. 
Ze hielden zich enkele uren achtereen in de lijsterbessen op om met een buitengewone 
kalmte de pitjes uit de vruchten te pikken, zonder ook maar een enkel geluid te laten 
hooren. Tegen de avond vlogen ze in eens allen weg en sinds dien heb ik hier geen 
kruisbek meer vernomen. 

Grijpskerk. L. H. FËITSMA. 

AANGEBODEN: 
Strasburger c.s., Lehrbuch der Botanik, 12de druk 1913, f 2.— ; A. B. Wigman, Vogelleven 

in Nederland, f 0.50; Dr. H. W. Heinsius, Wilde dieren, f 0.50; E. J. Banfield, Bekentenis
sen, van een Strandvonder, f 0.50; J. Daalder Dzn., Vogelkiekjes, f 0.50; J. Jaspers Jr., 
Kweeken en verzamelen (beschadigd), f 0.25; Dr. J. Bosscha, Leerboek der Natuurkunde, 
4e boek, Licht Ie st., eerste stuk, ingen. f 1.50; Horn en de Gast, Leerboek der Natuur
kunde, Ie deel, f 0.75. — Porto voor koopers, indien binnen 10 dagen geen bericht, dan 
verkocht. 

Adres: C. O. VAN REQTEREN ALTENA, V. Eeghenlaan 27, Amsterdam (Zuid). 


