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spoedig was opgegeven. Uit alles wat thans reeds is vermeld (behalve het mooie
cartographische werk en twee samenvattende overzichten, verschenen twee publicaties, terwijl zeven of acht verdere artikelen konden worden aangekondigd) blijkt,
dat het Haagsche onderzoek het wel erg getroffen heeft met de deelnemers!
Totaal werden tot heden 22 organismen, nieuw voor Nederland, ontdekt.
Door de samenwerking van vele biologen, ieder werkzaam op hun speciaal
gebied kan een mooi resultaat bereikt worden als we voortgaan op den ingeslagen weg!
Mijn oorspronkelijke gedachte, dat ons onderzoek een kristallisatiecentrum zou
worden, waaromheen zich al het materiaal, dat in vele schuilhoeken verborgen
was, zou groepeeren, is juist gebleken. Er was veel, veel meer dan ik vermoed
had, al ontbraken ook deelen, waarvan ik dit niet gedacht had.
Het onderzoek, dat in 1925 vooral nog floristisch en faunistisch was, moet
nog meer oecologisch worden. Ik hoop, dat ik dit in het verslag over 1926
kan getuigen.
Dr, A. SCHIERBEEK.

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN.
Verzoek om medewerking. — Er komen in ons land verschillende soorten
posthoornslakken (Planorbis) voor, wier verspreiding in enkele provincies nog
onvoldoende bekend is.
Ondergeteekende doet nu een beroep op de medewerking der lezers en verzoekt
toezending van posthoorntjes uit de wateren van onderstaande streken van ons
land (met duidelijke opgave van vindplaats, verzamelaar en datum):
Waddeneilanden, Noord-Holland ten N. van het IJ, Zuid-Hollandsche en
Zeeuwsche eilanden, Zeeuwsch-Vlaanderen, Zuid-Limburg, Groningen en Friesland
ten N. van de lijn Harlingen-Nieuwe Schans.
Levend verzamelde exemplaren verdienen natuurlijk de voorkeur.
Vóór het verzenden neemt men de slakjes nit het water, pakt hen met wat
mos of vloeipapier (tegen het schudden) in een goed sluitend blikken doosje en
adresseert ze aan het Aquariumgebouw, Plantage Middenlaan, Amsterdam.
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Boekbespreking. —J.Kok, Bemestingsleer. (Groningen en Den Haag bij J.B. Wolters'
U.M. gecartonneerd 88 p.p. ƒ0.85). Dit is weer een uitmuntend beknopt boekje met rijken
inhoud. De heer Kok heeft dezen dertienden druk zeer smakelijk verjongd.
T.
Grijze Gors. — De waarneming, die ik u hierbij bericht, is wel verdacht na die van
den Bladkoning, doch 't is nu eenmaal zoo. Toen we vanochtend van 't strand kwamen
stapten wij (Piet Feith was ook mee), af bij het in aanbouw zijnd park bij de Parklaan,
Daar zagen we 4 gorsen; goed opgenomen en naar huis gegaan. In boeken nagekeken:
klopte heelemaal met Buekers, grijze Gors, alleen hadden we slechts blauwgrijze koppen
gezien en niet de verdere kopteekening. 's Middags weer er naar toe, gezocht, hebben ze
weer • gevonden en kopteekening gezien, 2 o" en 2 2, d" zong kort, niet mooi liedje.
Op 5 M. en dan nog een kijker! Hebben gauw Bouma gehaald, doch hebben ze met hem
niet goed kunnen zien. Heel jammer, anders hadden we een goeden getuige gehad.
't Waren prachtige beestjes, vrij klein I Ik hoop, dat u me gelooft, ik heb haast geen
vogel zekerder gezien.
's-Gravenhage, 28 Maart.
P. FEITH en J. KIST.

