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Vandaag ben ik naar het kamp bij de Terp geweest. Daar had men een vogel gevangen, 
bruingespikkeld, zwarte snavel, lange vleugels, aan 't eind zwart. Deze vogel had een ring aan 
zijn poot gemerkt: Natuurhistorisch Museum Leiden No. 151715. Hij was zwaar gewond en 
stierf spoedig. 

Men kan weer zien, dat de herfst komt. Duizenden vogels trekken al door den polder. Winter-
gasten verschijnen al o.a. bokje, witgatje, sperwer, heele troepen goudplevieren enz. enz. 

Geweldig groot is hier het aantal hazen, ook wezels, bunzings en hermelijnen ziet men veel. 
Middenmeer, 30 Sept. '34. H, J, GEURKINK. 

Tweede bloei of vroegbloei? Op de eigenaardige weersomstandigheden van dit jaar rea
geren verschillende planten door een tweede bloeiperiode. Vele berichten stonden daarover 
in de couranten. Ik was dus niet verwonderd ook in mijn tuin twee lijsterbessen, die in het 
voorjaar druk gebloeid hadden en nu volop vruchten dragen, voor de tweede maal in bloei te 
zien staan. Maar ik was wel verbaasd over twee sneeuwklokjes, die vanmorgen stonden te 
bloeien. Het waren twee exemplaren van de grootbloemigc soort: Galanthus Elwesii. De bloe
men waren normaal ontwikkeld en staken uit boven de berkenbladeren, die op de groeiplaats 
bijeen gewaaid waren. Een groep druifjeshyacinthen heeft reeds flinke bladeren gevormd, maar 
dat was in 1933 ook al het geval, de bloemen verschenen op de normale tijd, in het voorjaar 1934. 

D. V. L. 

Het Drentsche Landschap, Door de Vereeniging tot Behoud van Natuurmonumenten 
in Nederland werd, ten overstaan van Notaris E. Th . Koopman te Amsterdam op den n e n 
Juni 1934 de acte van oprichting verleden van de Stichting „Het Drentsche Landschap". 

Dit is nu de zevende provinciale organisatie die met de Vereeniging tot Behoud van Natuur
monumenten wenscht te waken en te zorgen voor het behoud van ons natuurschoon, onze 
flora en fauna. Wel heel merkwaardig, dat Holland en Zeeland, in vroeger eeuwen de bezigste 
van de Geünieerde Gewesten nu hier achteraan komen. Het verluidt echter dat ook een Zuid-
hollandsch Landschap gesticht is of gesticht wordt. Wat Groningen betreft, die Groningers 
denken misschier, dat ze geen natuurschoon hebben, maar ze vergissen zich, net als de Aun-
sterdammers van weleer, die ook in dien waan verkeerden. Inmiddels hoop ik, dat het Drent
sche Landschap ook een wakend oog zal richten op Westerwolde. 

Wij hopen en verwachten, dat het Drentsche Landschap zijn zeer moeilijke taak met moed 
en kracht zal vervullen. In menig opzicht zal het gelijken op een achterhoede-gevecht na een 
bijna verloren slag. Maar dan nemen wij de les van Marengo ter harte. JAC. P. THIJSSE. 

Het Stofzaad op Terschelling, In het jaar 1931 (Augustus) constateerde ik het voorkomen 
van zeer veel exemplaren stofzaad op Terschelling in de vlakte voor de zeeduinen (het dichtst 
bij de zee gelegen). Er was een plaats, waar op 10 m2 100 exemplaren bijeen stonden. Deze 
planten behoorden alle tot de weinig behaarde soort, door Dr. Thijsse genoemd in zijn opstel 
„Stofzaad" voorkomend in De Levende Natuur XIX (1914—'15). Eenige exemplaren werden 
door mij verzameld en gedroogd, waarvan ik later een zond aan Dr. van Dieren naar aanleiding 
van zijn oproep om Terschellinger planten en mededeelingen hieromtrent te ontvangen. 

In de volgende jaren 1932 en '33 deed ik vergeefsche pogingen het stofzaad terug te vinden; 
het scheen spoorloos verdwenen te zijn. Noch tusschen de duindorens (Hippophaes rham-
noïdes), waar ik in 1932 de groote menigte exemplaren had gevonden, noch in de naburige 
duinvalleitjes was de plant te vinden. Thans (1934) heb ik meer succes gehad. Op 27 Juli vond 
ik een exemplaar in de duinvlakte bij paal XI I I dicht bij de weg, die naar zee leidt en 30 Juli 
in een valleitje dicht bij de vindplaats van 1931 een tweede exemplaar. 

Voor degenen, die de vindplaatsen later willen controleeren, wil ik nog opmerken, dat de 
eerste plaats, waar ik Monotropa aantrof, het duindorenboschje is vlak bij het vlierboschje 
ten W. van paal X I I I . 

Lies, Terschelling, i i -8- '34 . Dr. A. G. M. LIERNUR. 

In 1934 heeft het Stofzaad zich op de gewone groeiplaatsen in Bloemendaal nog in het ge
heel niet vertoond. T . 

Oproep voor strandonderzoek, Reeds twee jaar is het strandonderzoek aan den gang 
en gedurende dezen tijd zijn vele waarnemingen gedaan. Niet alle bij ons binnengekomen be
richten zijn even volledig en het is ons gebleken, dat vele waarnemens niet precies weten, wat 
er eigenlijk van hen verlangd wordt. 

De bewerking der thans ingekomen gegevens brengt derhalve vele moeilijkheden met zich 
en is zeer tijdroovend, waardoor tot nu toe geen resultaten vermeld konden worden. 

Daarom hebben wij gemeend een lijst te moeten samenstellen, waarop men alle gewenschte 
gegevens kan invullen. De bedoeling is, dat hetgeen op een strandwandeling is waargenomen, 
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op een lijst wordt ingevuld. Deze lijsten zijn a 10 cent per xo stuks verkrijgbaar bij den laatst 
ondergeteekende. Men kan zoowel lijsten met Hollandsche- als met Latijnsche namen ver
krijgen. 

Allen, die dus actief willen deelnemen aan het onderzoek van ons Nederlandsch Noord
zeestrand worden verzocht een klein aantal dezer lijsten te bestellen (met opgave Hollandsch 
of Latijn), waarna men tevens als medewerker wordt ingeschreven. Het verdient aanbeveling 
op strandwandelingen steeds eenige doosjes of glazen buisjes bij zich te hebben. 

Het doel van het strandonderzoek is: 
ie . Zooveel mogelijk gegevens te verzamelen omtrent den invloed der zee op de kustvorming 

en de in en langs de zee levende planten en dieren. 
2e. Een inzicht te verkrijgen in een eventueele periodiciteit in het leven dier organismen. 

Wij hopen ook dit jaar wederom op volle medewerking te mogen rekenen en zijn gaarne 
bereiel U alle gewenschte inlichtingen te verschaffen. 

Dr. A. SCHIERBEEK. 
Dr . JOH. H, VAN BURKOM, 
A. L. BRANDHORST, 
H. G. DE SMIT. 
W. J. PRUD'HOMME VAN REINE Jr., 

Pijnboeimstraat 121, 's-Gravenhage. 
TE KOOP GEVRAAGD: 

Verkade's Album Cactussen in goeden staat; prijsopgave door aanbieder. 
Zaandam, Mozartstraat 7. A. SCHERMER. 

Publicatie no. 122 van het Carnegie Instituut te Washington, luidende: Determinate evolution 
in the colorpattern of the Lady-beetles. 

Adres: A. M. J. EVERS, Adelaarsweg 69, Amsterdam. 

„Hoe heet die vogel?" I en I I , door Jan P. Strijbos. Uitgave v. Delfts Koekfabriek. 
Helmond, Aarle-Rixtelscheweg 33. Mej. R. CARP. 

Jaargangen 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27 en 30 van De Levende Natuur. 
Aanbiedingen aan adres W, Versluys's Uitgevers Mij. N.V., Amsterdam. 

Cool & van der Lek, Paddenstoelenboekje, deel I en II , Jaargangen „Levende Natuur" 
no. 22 en 24 v?n 1917/18 en 1919/20. 

Brieven aan H. v. D. VAART, Jac, van Lcnnepkade 3 0 3 m , Amstcrdcm (West), 

AANGEBODEN: 
de volgende jaargangen van „De Levende Natuur" gebonden, veior zoover niet het tegendeel 

is aangegeven) 3 / 2 , 5 0 per jrg. H verzendkosten. Bij overname van de geheele partij: reductie. 
Jrg. 2 (i897-'98'! t.e.m. 9 (i904-'o5); jrg. 11 (i9o6'o7) t.e.m. 21 ( I9 i6- ' i7) ; jrg. 22 (1917 

-'18) in aflev.; ontbreekt no. 8. jrg. 23 ( I9i8- ' l9) in aflev.; ontbreekt no. 5 en 6. jrg. 24 (1919-
'20) in aflev. jrg. 25 (i920-'2i) in aflev. 

Zaandam, Mozartstraat 7. A. SCHERMER. 

De Levende Natuur Jrg. 26 gebonden in orig. linnen stempelband ƒ 2,50, Jrg. 27 t/m 29, 
32, 33 in afleveringen i / 2 , — , Jrg. 31 nr. 7 t/m 12 ƒ 1,—. Natura Jrg. 1921, 1922, 1923 a ƒ0,50. 
Vakblad voor Biologen j rg . 3, 4, 5, 7, t /m 10, ^ ƒ 0,50, Jrg. 6 ontbr. nr. 1 en 2, ƒ 0,40, Natur-
wissenschaftliche Wochcnschrift Jrg, 1922 (N, F . Bd. 21) gebonden , /3 ,—. Die Naturwissen-
schaften Jrg. 20, 1932, in afl. ƒ 7,50. E. Haug Traite de Geologie, I Les Phemomèncs Géolo-
giques, ing. ƒ 2,50, II Les Périodes Géologiqucs, i n g . / 5 , — , beide 3de druk, 1920/21. G. Linck, 
Grundriss der Kristalleigrafie 4de druk, 1920 g e b . / 2 , — . D. Gever, Unsere Land- und Siiss-
wasser Mollusken, 2de druk, g e b . / 1,—. B. Eyferth, Die Einfachsten Lebensformen des Tier 
und Pflanzenreiches 2de druk, 1885 / 0,50, geb. F . Klockmann, Lchrburch der Mineralogie 
7de en 8ste druk, 1922 g e b . / 3,50. Porto voor kooper. 

Adres: A. DEN DULK J R . , Treilerweg 2, Scheveningen. 

H. HEUKEI.S, Schoolflora vewr Nederland 1923. /2 .20 . Franco. 
Adres: D. P. NOORDMANS. Pastorie. Laren (Gelderl.). Binnen 10 dagen geen bericht dan ver

kocht. 
De Levende Natuur. Jaargangen 23—28 gebonden; jaargang 29 in lossen band; jaargangen 

30—36 in losse afleveringen tegen elk aannemelijk bod. 
Adres: J. STEEMAN, Bomplein ijhuis, Amsterdam. (O.). 


