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Middelste Zaagbek. Ik wil u even mededeelen dat in de Rijn tusschen IJsselkop en Looveer
de geheele zomer (Juni—September, daarna had ik geen tijd meer om te gaan kijken) 2 99 middelste zaagbek zich ophielden. Ze waren weinig schuw als men ze in een kano op het water
naderde. Een o heb ik nooit gezien. Vorige jaren waren ze er bij mijn weten nog niet.
J. A. NlEMEYER.
Stookolieslachtoffers. Tijdens een excursie van afdeling Haag IV van de N . J. N . telden
we op Zondag 19 September '37 gaande langs het strand van het Wassenaarse Slag naar de
Boulevard 18 Jan van Genten en n Zeekoeten geheel met teer bedekt. Dikwijls was de vorm
nauwelijks te onderscheiden.
Misschien is het goed om nog eens te wijzen op de ernst van het stookolie-teer-gevaar.
N . J. N . Haag IV.
Hypnose-proef. Naar aanleiding van het stukje: De z.g. „Hypnose-proef voor 100 jaar"
in de afl. van October '37 (blz. 191), deel ik U het volgende mede: Ook in Nederland is dit
experiment onder de Plattelandsbevolking bekend. Een tiental jaren geleden vertoefde ik
geruimen tijd in het Land van Heusden en Altena, waar onder de schooljongens menigmaal
een dergelijk kunstje werd vertoond. Men duwde dan den haan niet tegen een witte krijtstreep,
doch bewoog hem eventjes voorzichtig dicht bij den grond over een grint- of schelpenpad
waar veel witte steentje of schelpen in voorkwamen. Vervolgens legde men den haan met een
oog op een wit kiezelsteentje of schelpje, waarna het dier eveneens onbeweeglijk bleef liggen.
Rotterdam.
J. G. N . C. Jzn.
Alpensalamander. Hierbij deel ik U mede, dat ik bij den Plasmolen een dofzwarte 12 cm
lange salamander aantrof met ongevlekte rood-oranje buik. Kan dit beestje een Alpensalamander
geweest zijn en is die vindplaats bekend?
Nijmegen.

Ir. A. C. S. SCHWEERS.

Het is vast een Alpensalamander (Triton alpestre), en de vindplaats is ook bekend, zelfs
een van de eerst bekende vindplaatsen in Nederland. Reeds 40 jaar geleden is de Alpensalamander
daar gevangen.
J. Hs.
Spinnende Watertor. Op 23 Mei j.1. ving ik te Nieuwendam een spinnende zwarte tor
(vrouwtje). Daar het me niet gelukte een mannetje er bij te vangen heb ik het wijfje alleen
in mijn aquarium overgebracht. Op 26 Mei volgde het gebruikelijke spinnen van een nestje,
wat op 5 Juni uitkwam. Echter op 22 Juni bouwde de nog steeds alleen zijnde tor een tweede
nestje, dat vandaag 4 Juli uitkwam. N u wilde ik graag weten of dit bouwen van een tweede
nestje, zonder paring dus, normaal is.
Amsterdam.

J O H . M . VEEN.

Van de Spinnende Watertor was het ons niet bekend, maar van andere insecten wel. Denk
maar aan de honingbijen, waarvan de koningin na eenmalige paring 5 jaar lang bevruchte
eieren kan leggen.
J. Hs.
AANGEBODEN:
Zoo goed als ongebruikt Kosmosmikroskoop „Humboldt". Middelgroot statief met scharnier
voor schuinstellen; grove en fijne instelling, de laatste door nieuwe mikrometerschroefbeweging;
vaste, vierkante tafel (90 x 100 mm); eenvoudig verlichtingsapparaat; holle en platte spiegel;
tubuslengte 170 mm. Twee objectieven en twee oculairen; revolver voor drie objectieven; vergrooting 35—576 x , kan tot 1620 x gecompleteerd worden. Ook in te richten voor mikroprojectie en mikrofotografie. I n houten kastje, met afzonderlijk etui, bevattend een aantal
der meest gebruikte utensiliën en reagentia („Mikro-Rüstzeug Kosmos"). Heeft gekost ƒ 88,20
(rekening ter inzage), voor meest biedende boven ƒ 65,—. Indien binnen een week geen antwoord, dan verkocht.
Deventer, Kromme Kerkstraat 18.
Dr. H . R. HOOGENRAAD.
„ D e Levende Natuur" jaargang XVI en XVII gebonden voor ƒ 2,— per stuk en „Onze
kevers" van Buekers voor ƒ 2,—.
Den Haag, Viviënstraat 16.
J. M. VAN ROON.
Anatomischer Anzeiger. Jaargang 1899 tot en met 1919. Tegen elk aannemelijk bod. Adres:
M . J. v. E R P TAALMAN K I P , Graaf Florisstraat 62a, Rotterdam C.

