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schuldig waren. Het schijnt, dat de houtsnippen in 't najaar geheel van paddenstoelen leven. 
Het viel ons nog op, dat die zwammen, welke in de onmiddellijke nabijheid van de boleten 
stonden, als Lactarius- en Amanita-soorten, onaangetast waren. 

Leidschevaart 466, Haarlem 31.10.'34. B. D . VAN 'T WOUDT. 
Zouden die houtsnippen soms de voorkeur geven aan boleten, die flink met insectenlarven 

bezet zijn? T . 

Wolhandkrab. In deze doos zend ik U een groote Krab, van de week alhier aan den oever 
van de Dedemsvaart gevonden. Alle visschen zijn hier door afvalproducten van de aardappel-
meelfabrieken gedood, zoo ook waarschijnlijk deze krab. Ik meen, dat we hier een groot exem
plaar van de Chineesche Wolhandkrab gevonden hebben; is dat zoo? In verband met het be
langwekkende verspreidingsgebied van deze krab in ons land, wilde ik gaarne deze mededeeling 
in De Levende Natuur vermelden. 

Lutten a.d. Dedemsvaart, 25 Oct. '34. W. F. K. GOUWE. 

Inderdaad is het een flink groote Wolhandkrab. Het zal waarschijnlijk niet lang meer duren, 
of deze krabben bewonen ons heele kanalenstelsel. In D. L. N . van Nov. '33 vermeldt de heer 
Van Biezen een Wolhandkrab uit 't Schoonebekerdiep bij Coevorden, ook een groote. T . 

Cuscuta Gronoviï. Naar aanleiding van het vinden van Cuscuta Gronoviï bij Gorkum, 
door den Heer Boting te Haarlem, acht ik het van belang met 't oog op de verspreiding van 
deze woekerplant u het volgende mede te deelen: 

In Augustus 1929 werd door mij onder Heteren langs den Rijn op een smal stuk uiter-
waarde op wilg Cuscuta Gronoviï gevonden. Ik telde in de omgeving twaalf struiken waarop 
de plant woekerde. In hetzelfde jaar vond ik onder Rhenen op een smal stuk uiterwaarde in 
de nabijheid van een der zandsteenfabrieken één wilg waarop Cuscuta Gronoviï eveneens groeide. 

Ik heb het materiaal destijds opgezonden aan Dr. L. Vuyck, die mijn determinatie bevestigde. 
Wageningen, 2 Nov. '34. C. J. KOLE. 

Neomysis Vulgaris in Groningen en Friesland. In de tweede helft van October ver
zamelde de Heer I. Munstra eenige malen groote hoeveelheden Schizopoden uit de grachten 
van het Noorderplantsoen te Groningen. Bij determinatie bleken het vertegenwoordigers van 
de soort Neomysis vulgaris (J. V. Thompson) te zijn. Het water in deze grachten, dat afkomstig 
is uit het Reitdiep, was vrij zout. Het bevatte n.1. 700 mg/L Chloorion (zoetwater bevat minder 
dan 100 mg/L). Nu werd Neomysis vulgaris o.a. in de Kagerplassen in de jaren 1924 en 1926 
bij nog lagere zoutgehalten aangetroffen. Merkwaardig is echter, dat Neomysis hier en volgens 
den Heer L. F . Kamps ook in Friesland op verschillende plaatsen (o.a. te Leeuwarden en 
Eernewoude) in opvallend groote hoeveelheden gevonden is. 

Verschillende wateren in de provincie Groningen waren den laatsten tijd zeer brak. In hoe
verre dat met de wateren in Friesland eveneens het geval is geweest, is mij onbekend. Welke 
factoren tot dit typische massa-optreden aanleiding hebben gegeven, is voorloopig nog niet 
duidelijk. 

Haren (Gr.), 9 Nov. '34. Dr. J. P . OTTO. 

De Liefhebbers en de Vogelwet. Om de belangrijkheid van het geval nemen wij uit Natura 
van 15 Juli 1934 het volgende over: 

Dezer dagen ontving ik door vriendelijke bemiddeling van een natuurliefhebber een brief, 
die drijvende gevonden was in een der wateren bij Steenwijk. De brief was niet in couvert, 
maakte den indruk daar ter plaatse weggeworpen te zijn. Teneinde een mentaliteit te belichten, 
die men in dezen tijd van natuur- en vogelbescherming niet meer mogelijk zou hebben geacht, 
laten we een afdruk van den brief hieronder volgen. Om te voorkomen, dat verkeerde personen 
met deze transactie in verband zouden gebracht worden, vermelden we, dat de onderteekening 
van den brief luidt G. A. L. B. en dat deze van uit den Haag verzonden was: 

Geachte Heer, 
Hierbij deel ik u mede, dat ik uw zending bestaande uit een bruine Kiekendief en Toren

valk in goede orde heb ontvangen. Ik vind ze erg mooi en zal u morgen een postwissel 
doen toekomen. 

Over de levering van levende Grutto's en Kemphanen zal ik u binnenkort nader berichten. 
Doode Grutto's, Kemphanen en Tureluurs kunt u mij sturen, daar ik die in groote 

hoeveelheden noodig heb ( ^ 50), alsmede Kluten, Dodaars enz. 
Zeer gaarne ontving ik van u zoo spoedig mogelijk 100 legsels van 4 van de Kemphanen 

en 50 legsels van de Grutto. Het komt er heelemaal niet op aan of de eieren schoon zijn 
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daar ze voor mijn eierverzameling en als ruilmateriaal gebruikt worden. Verder koop ik 
eieren van alle vogelsoorten, o.a. Roerdomp, Purperreiger, Tureluur enz. 

De redactie van Natura vindt commentaar op dezen brief overbodig. Wij ook. T . 

TE KOOP GEVRAAGD: 
Vakblad voor biologen, alle jaargangen; Jaarbcricht Club van Ned. vogelkundigen, i , 2, 

5—7, 10 (afl. 1), 11 (afl. 1); Ardea, jaarg. 1—6, 8, 9, 11, 12, 13; Ned, Kruidkundig Archief, 
jrg, 1920 en alle jrgn. vóór 1918; Natuurhistorisch Jaarboek en Natuurhistorisch Maandblad 
alle jrgn.; De Vries, Mutationstheorie; De Vries, Opera c periodicis collata; Verheul, Oude 
boerenhofsteden in Zuid-Holland; Van der Kloot Meyburg, Onze oude Boerenhuizen; Gallée, 
Het boerenhuis in Nederland en zijn bewoners; Herklots, Bouwstoffen voor een fauna van 
Nederland; de tijdschriften bij voorkeur in series. Verder ontvang ik gaarne aanbiedingen van 
boekwerken, brochures en overdrukken over de flora, de fauna, den bodem en het landschap 
van Nederland, 

Adres: Dr . A. SCHEYGROND, Van Itersonlaan 7, Gouda. 

Jaargangen of losse nos. National Geographic Magazine. 
Adres: J, v, MALSSEN, Thomsonlaan 65, den Haag. 

Brehms Tierleben, 4de druk, zoo mogelijk enkel: Saugetiere. Gerrit Miller: Catalogue of the 
Mannuals of Western Europe, Londen 1912. L. M. R. Rutten: Die diluvialen Saugetiere der 
Niedcrlandc, 1909. Diss. 

Adres; Dr. A. SCHREUDER, Amstel 171, Amsterdam. (C). 

T E KOOP AANGEBODEN. 
Pathc-film opnametoestel 9,5 mm., lens ƒ3,5 met voorzctlens en 5 cassetten; prijs ƒ 50.—. 

Brehm: Vogel, 4 deelen met alle gekleurde platen ƒ 15.—; idem: doch zonder de groote platen 
ƒ7.50; Thornburn; British Mammals: 2 deelen; nieuwe prijs ƒ 150,— voor elk aannemelijk bod; 
Dansk Ornithologisk Forenings Tidskrift: jaargang 2 (1908)—13 (1919) gebonden; jaargangen 
14—23 (1929) in afleveringen, 22 jaargangen ƒ 65.—. Vracht extra. 

Adres: J. v. MALSSEN, Thomsonlaan 65, den Haag. 

Staring, De Bodem van Nederland, I en II (1856—1860) ƒ4 ,—; Krecke, Het Klimaat van 
Nederland, I en II (1861 —1863)/1,50; Schlegel, De zoogdieren van Nederland (1870)./" 1,25; 
Oudemans, De Flora van Nederland, I—III (1869) ƒ4 .—; Lubach, De Bewoners van Neder
land (1868) ƒ 2,—; Heklots, De Weekdieren en lagere dieren, II (1862) ƒ 1,—; Van Herwerden, 
Het organisme in wording ƒ 1.50. Alle boeken zijn in uitstekenden toestand; die uit de serie 
Natuurlijke Historie van Nederland alle gebonden. Porto voor den kooper. 

Adres: Dr. A. SCHEYGROND, Van Itersonlaan 7, Gouda. 

Abel, Lebcnsbilder aus der Tierwelt der Vorzeit '22, geb. ƒ4.50; Beyers, Verband bij ziekten 
mensch en huisdieren '31, geb, ƒ0,70; Botke, de Hondsrug, geb, ƒ0,80; Brehm-Buekers, Het 
leven der dieren, geb. ƒ 5 . — ; Gooi, Overzicht Clavaria-soorten ƒ0 ,25; Darwin-Carus, die 
Entstehung der Arten, geb, ƒ 2,—; „Licht" 2c reeks, 4 dln. in leder ƒ 12.50; Taubcr, Die Bak-
terien und Kleintiere des Süsswassers, geb. ƒ 1 —; Tijdschr. K. Ned. Aardr, Gen, 1918, 1927 
t m 1934, in afl,, p, dl, ƒ 3,—; v. d, Waals, Over den wereldaether, geb, ƒ 0,70; Dalmeyers Volks-
univ, 1925 t m 1928 p, dl,, geb, / 2.75; Zacharias, Die Tier- und Pfianzenwelt der Süsswassers, 
geb. ƒ4 ,—; Lampert, das Leben der Binnengewiisser '25, geb. ƒ 8 . — ; Floericke, Gepanzcrte 
Ritter,./'o.2o;Maandbl. v, het Nat, hist. Gen. Limburg 19291 m 1931 in afl. èƒ 1.50; 1933 ƒ 2.—; 
Leitz' pracpareerstatief met kist en loupen 12 en 20 ,ƒ 10,—. Alles in goeden staat. Niet franco, 

Adres: C, ROEI.EVELD, Polsbroek, 

Ardea, jrg 8, 9 en 10 a ƒ 1.— per jrg.; jrg. 3 (no. 2 ontbreekt) a ƒ 0,60. Escher, Gedaante
veranderingen onzer Aarde, 3e druk, als nieuw, ƒ 4.—. 

Adres: L. TINBERGEN, Bentinckstr, 146, Den Haag, 

18 Verkade's albums, geheel compleet, in goeden staat a ƒ 2.20. Porto (0.30) voor kooper. 
Na een week geen antwoord, dan verkocht. 
Adres: BEHRENS, Markt, Zutphen. 


