
BOEKBESPREKING S 3 S l S a S a S l S l S l S l 2 6 3 

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 


