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De Paddenstoelen zijn nu toch voor den dag gekomen, sommige in grooten overvloed en met 
zeer snelle ontwikkeling. Vroege en late soorten ontmoeten nu elkander. Het Stofzaad, dat zoo 
afhankelijk is van de zwammen, heeft zich hier dit jaar nog niet vertoond. Hierbij een kaartje 
van een heksenkring van de Nevelzwam in de jaren 1932 en 1933 in jong berkenbosch. Ik ben 
erg benieuw naar 1934 en volgende jaren. J A C P. THIJSSE. 
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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Rectificatie. Mag ik U er even op wijzen, dat in de Mededeeling over doode- en levende 

inhoud van uileproppen op blz. 135 in de Augustus-aflevering een storende fout is gekomen, 
doordat in het getal 1120 (regel 18 van onderen) een punt geplaatst is, zoodat het i r .20 is ge
worden. De hevigheid van deze Crocidura-haard is daardoor geheel vervallen. 

Amsterdam, 5 Oct. '34. A. S. 

Jacobs Kruiskruid. Dezen zomer heeft er in de Bloemendaalsche duinen zoo goed als geen 
enkel exemplaar van Senecio Jacobaea het tot groei of bloei kunnen brengen. We zijn dus weer 
op een laagtepunt van het stelsel Jacobskruiskruid — Zebrarups. 

Bloemendaal, 15 Sept. '34. J A C P. T H . 

Enkele mooie strandvondsten. In den loop van enkele jaren heb ik eenige mooie voor
werpen gevonden aan het strand, waarvan ik hier een kort verslag geef: 

Eerstens vond ik bij Wassenaar in Oct. '28 een Noordsche Pijlstormvogel (Puffinus puffinus) 
die volgens wijlen Prof. v. Oordt het 3e of 4e ex. is dat er van die soort van onze kust bekend is. 
Tot mijn groote spijt was het ex. bedorven, zoodat de huid niet meer te praepareeren was, 
doch 't complete skelet is thans in 't Mus. v. Nat. Historie te Leiden. 

Een Noordsche Stormvogel (Fulmarus glacialis) vond ik Oct. '29 te Wassenaar. Deze was 
ook wegens bederf niet meer te redden. Van deze soort nog een schedel van Noordwijk Jan. '28 
en een onderkaak van Noordwijk Juli '32. 

Een Papegaaiduiker (Fratercula arctica) jong ex. van Katwijk, Nov. '33, en nog een schedel 
Oct. '28, Katwijk. 

In den winter van 1931 vond ik verschillende soorten eieren van roggen (platte, zwarte 
chitine-achtige hulzen met lange of korte horens). Buiten de algemeene soortenRaia clavata en 
R. maculata vond ik: 

R. brachyura: is groot 128 x 78 mm. zonder de horens. 
R. naevus: lijkt zeer veel op R. maculata, iets kleiner met twee zeer lange horens. 
R. undulata: heeft ook den vorm van R. maculata, doch is grooter 81 x 52 mm. 
Er zijn nog meer soorten. R. S. Clark hield te Plymouth roggen in bassins en heeft zoo de 

voortplanting kunnen bestudeeren. Ook kunnen afwijkende vormen voorkomen. In mijn bezit 
zijn een lang-smal ex. en een zeer klein ex., beiden vermoedelijk van R. clavata. 

Over het voorkomen der eieren aan onze kust is nog weinig bekend. Als iemand voorwerpen 
in zijn bezit heeft, had Dr. Koumans van 't Museum te Leiden of ondergeteekende gaarne bericht 
en toezending hiervan ter determinatie. Als men de voorwerpen niet wil afstaan, krijgt men ze 
gedetermineerd weer terug. 

Van weekdieren kan ik meededen: 
Sagittatus todarodus, een inktvisch 105 cm. lengte. Wassenaar, Aug. '28. Thans in Mus . 

Fauna Neerl. te Amsterdam. 
Mytilus galloprovincialis een mosselsoort; eerste vondst: aan' t achterlijf van Carcinus maenas 

(krab.). Katwijk, Aug. '27. 
Tweede vondst: Noordwijk 24-9-'33; eenige ex. bij elkaar. 
Cardium aculeatum: doosje; een soort gedoomde hartschelp met doorns in den vorm van 

rozedoorns; is inheemsch in Engeland. Wassenaar, Aug. '29. 
Dentalium entalis uit maag van schelvisch 28-2-'34. 
Philine catena een soort van schepje eveneens uit maag van een schelvisch, 3i-5- ,34' 
Actaeon tornatilis spoelhorentje. Katwijk, 28-4-'34. 
Tenslotte een zeeappel (Par) Echinus miliaris, gaaf ex. Katwijk, 2-i2- '28, en een beschadigde 

schaal van Katwijk, Sept. '27. 
Uit bovenstaande blijkt wel, dat ik uitsluitend zeedieren verzamel. Gaarne zou ik samen

werken met anderen, die ook dergelijk materiaal hebben. Heeft iemand misschien schedels van 
zeehond en dolfijnsoorten? Ik praepareer het materiaal zelf, indien noodig. 

Leiden, Aug. '34. Merelstraat 33. A. W. LACOURT. 


