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Boot-mossels in een Mammout-slagtand. Van het Zeeuwsch Genootschap der Wetenschappen te Middelburg ontving het Zoologisch Museum te Amsterdam in Maart van dit jaar
twee fragmenten van een fossielen Mammout-slagtand, waarin recente exemplaren van de
Ruwe Boormossel, Zirphaea crispata (L.) ingeboord zaten. De geheele slagtand, een groot
stuk van circa 150 cm lengte langs de kromming gemeten, werd in September 1933 opgevischt
in den Roompot (Oosterschelde). Door den invloed van het zeewater, was de tand week geworden. Men kon hem snijden zooals kaas. Zoodoende hadden de boormossels gelegenheid er
gangen in te boren. Van de 5 exemplaren, die wij ontvingen, was er één tamelijk beschadigd,
zoodat het niet mogelijk is de juiste maten op te geven. De andere 4 hebben de volgende afmetingen:
lengte 29 m m , breedte 19 m m ,
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Men kent van onze kust wel Ruwe Boormossels, die in veen, hout of zacht gesteente boren,
maar het gebruik van een Mammout-tand als huisvesting is tot nu toe een unicum. Dit curiosum
zal worden bewaard in de toonverzameling van het Museum van Nederlandsche Dieren in
Artis, waar het dus voor ieder te bezichtigen zal zijn.
Amsterdam, 3 April '36.

T . VAN BENTHEM JUTTING.

Otiorrhynchus sulcatus veroorzaakte deze winter groote schade in een broeikas te OudePekela. Een groot aantal Cyclamenplanten werd door de keverlarven beschadigd. Deze beten de
wortels stuk en aten zich zelfs in de knol weg. De verpopping geschiedt in de grond, waar
de larven een holte vormen, waarvan de wanden met speeksel worden verhard.
Oude Pekela, ro Maart 1936.
J. MART. DUIVEN.
Het Achtste Leiderskamp voor Natuurstudie. Buiten de platgetreden paden van het
gewone toerisme ligt het gebied van Winterswijk, een streek waar beekjes resten van het oorspronkelijke woud doorsnijden, waar dank zij natuurmonument en grote buitenplaats flora
en fauna een ongereptheid bezitten als bijna nergens in Nederland.
Daar, op het de N . J. N.'ers wel bekende kampeerterrein te Kotten, wordt dit jaar, van 21
tot 28 Juli het Leiderskamp voor Natuurstudie gehouden. Het zal de achtste maal zijn, dat
jeugdleiders en natuurkenners samen komen met het doel: verrijking van de kennis der natuur
door eigen waarneming onder deskundige leiding.
Voor eigen waarneming leent zich dit gebied bij uitstek; op zeer korte afstand van het kampterrein zijn reeds bijzonder geschikte plekjes te vinden voor studie van de plantengroei, voor
vogelwaarnemingen, voor onderzoek van bodem en landschap. En de deskundige leiding is
verzekerd door de toezeggingen o.a. van Prof. D r J. Jeswiet, M r F . Florschütz, D r A. J.
Pannekoek, Drs J. G. ten Houten en Jan P. Strijbos.
Zoals bekend is, zijn leiders en leidsters in jeugdorganisaties, leraren, onderwijzers en studenten bijzonder welkom, en daarnaast ook leden van de Nederlandsche Natuurhistorische
Vereeniging en de Nederlandsche Jeugdbond voor Natuurstudie van 18 jaar en ouder.
Het kampgeld is zeer laag gesteld, met een reductie voor kampeerders, die een eigen tent
meebrengen, en een bijzondere reductie voor leiders en leidsters in jeugdorganisaties.
Laat dus het achtste Leiderskamp in Kotten een even groot succes zijn als de drie laatste,
in Epen, op Terschelling en te Havelte!
Circulaires en aangifteformulieren zijn verkrijgbaar bij Dr Joh. H. van Burkom, Adelheidstraat 227, Den Haag en Mevr. H . N . Ruinen-de Vos, Nic. Beetsstraat I, Arnhem.
Groote Kraanvogeltrek. Vrijdagavond, 20 Maart, werden enkele bewoners uit den polder
bij Engelen (bij 's-Bosch) opgeschrikt door 'n vreeselijk lawaai. Spoedig bleek, dat 'n leger
van kraanvogels f ± 300) neergestreken was langs het z.g. „ M e e r " (onder Vlijmen). Men vreesde
voor een plundering van de naburige graanvelden. Een vogel werd neergeschoten. Den volgenden
morgen zijn nog 'n tiental vogels waargenomen, daarna niets meer, zoodat mijn tocht op Zaterdagmiddag tevergeefs is geweest.
St. Michelsgestel.

H . v. IERSEL.

GEVRAAGD:
Zeiss prismakijker vergr. 8 X . Aanbieding met prijsopgave aan V. FUNKE, Eerensplein 36,
's-Gravenhage.
Jonge eekhoorns gevraagd. Ondergeteekende zou voor biologische waarnemingen gaarne
beschikken over enkele zeer jonge (pas geboren) eekhoorns; liever nog over een zwanger wijfje.
Kan iemand hem daaraan helpen. Adres: Artis, Amsterdam. Onkosten worden gaarne vergoed.
D r J. A. BIERENS DE HAAN.

