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Leerboek der Natuurlijke Historie door Dr. E. Reinders. 
I. Leerboek der Plantkunde 5e druk. 

II. Hoofdlijnen der Natuurlijke Historie 3e druk. 
Uitg. J. B. Wolters' Uitg. Mij. Groningen, ƒ4.90 per deel. 

Het moderne leerboek der plantkunde van Reinders heeft dus ook al zijn 5e druk 
bereikt in 12 jaar. Er is in het boek niet veel veranderd bij deze herdruk. In het eerste 
deel is de les over biologie en oecologie meer uitgewerkt; in het tweede is o.a. een 
gekleurd schema van de kringloop van koolstof, stikstof en zuurstof opgenomen naar 
ontwerp van Dr. van Seters. Belangrijker nieuwigheid is de samenstelling van een apart 
verkrijgbaar werkboekje (prijs resp. ƒ 0.50 en ƒ 0.75) bij ieder der beide deelen, waarin ten 
gebruike bij herhaling en examenstudie vragenlijsten, passend bij al de lessen zijn opge
nomen, in het tweede deeltje bovendien een tabellarische samenvatting van de afstam-
mingsleer. 

Een overeenkomstig Werkboekje is verschenen bij het door Prof. Reinders bewerkte 
Leerboek der Dierkunde van Prof. J. Ritzema Bos en Dr. H. Bos, thans zelfs reeds in 
tweede druk, uitg. J. B. Wolters' Uitg. Mij., Groningen ƒ0.75. J Hs. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Ornithologisch Station op Texel. — Hoewel de finantieele deelneming nog niet vol

doende is, werd dezer dagen definitief besloten de Stichting „Vogeltrekstation op Texel" 
in het leven te roepen. Er heeft zich een voorloopig dagelijksch bestuur gevormd voor 
het samenstellen der statuten, enz., bestaande uit de heeren Prof. Dr. L. F. de Beaufort, 
J. Drijver, J. G. van Marie, Dr. G. J. van Oordt en W. B. Oort, Burgemeester der 
Gemeente Texel. 

De commissie ontving bericht, dat Texels Eigen Stoomboot Onderneming (T.E.S O ) en 
de Vereeniging „Mooi Texel" beide een jaarlijksche bijdrage ad ƒ50.— aan de Stichting 
willen toezeggen, de laatste behoudens goedkeuring van de algemeene ledenvergadering. 
Het is een verheugend feit, dat de plannen op Texel zelf zooveel sympathie ondervinden. 

Isthmia minutissima Hartm. — Elke natuurvriend, die wel eens in Zuid-Limburg 
rondgezworven heeft, kent natuurlijk 't aardige plaatsje Bemeten Een zekere bekendheid 
genieten daar de zoogenaamde krijtrotsen, in werkelijkheid niets anders dan een door 
menschenhanden gemaakte ontsluiting in 't Boven-Senoon, dat daar aan de oppervlakte 

komt. Door verweering en begroeiing heeft 'teen eenigszins 
grillig en echt aanzien gekregen. De plantengroei, die men 
maar zelden zóó ongerept gelaten aantreft, en 't hooge kalk-
gehalte der bodem veroorzaken 't optreden van vele mol-
lusken en speciaal de meer kalkbehoevende. 

Tijdens m'n verblijf in Zuid-Limburg dezen zomer wilde 
ik dus geenszins nalaten om dit voor mij buitengewoon 
geschikte „jachtterrein", excuseer 't woord, te bezoeken. 
Zooals vele dagen in deze vacantie regende het dien be-
wusten dag ook, maar niet getreurd, 't was wat je noemt 
echt slakkenweer. 

Spoedig vond ik dan ook eenige exemplaren Ena obscura 
Müll., verder Xerophila, Vallonia, Pupilla, Orcula. 

Bij 't vinden van een derde Ena obscura bemerk ik plot
seling, dat er een klein slakje aankleeft, niet grooter dan een flinke zandkorrel. Deze 
vondst verdwijnt in een apart glazen buisje. Thuisgekomen sla ik Geijer op en determineer 
't kleine ding als Isthmia minutissima Hartm. of zooals Geijer volgens nieuwe nomen
clatuur opgeeft Truncatellina cylindrica Fér. Twijfel wat juiste determinatie betreft bestond 
er niet, ook de heer C. O. van Regieren Altena wien ik 't exemplaar liet zien was van 
dezelfde opinie. 
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