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MAANDBLAD 
UITGEGEVEN   DOOR   HET  NATUURHISTORISCH   GENOOTSCHAP  IN  LIMBURG. 

De Maandelijksche Vergadering 
is te SITTARD,   Oranje-hotel, tegen 7 uur, 

op WOENSDAG 24 MEI a.s. 

Maandelijksche vergadering te Sittard, 
op 29 Maart 1.1. 

De Voorzitter,1 opent tegen 6 uur <iu vergadering. 
Aanwezig zijn: de heeren Jos. Cremers, Dr. J. 

Beckers, F. Arnoldls, Jos. Arnoldts, H. Schmitz, 
Dr. A. de Wever, W. E. J. Claessens, Dr. J. P. G. 
van der Meer, A. M. Sprenger, Dr. G. Romijn, C, 
J. H. van Eek, A. J. M. de Gier; Mevrouw A. van 
Ilterson-Rotgans, Mevr. Arnoldls-van der Heijden, 
Mevr. M. Beckers-Gorlen, Mevr. L. van der Heijden, 
Mej.   A.   Joosten,   Mej.   M.   Paulusscn. 

De heer Sprenger vertoont een dennenlak, 
jwaaraan zich niel minder dan 42 kegels bevin-i 
den.  De  •knots"  woog  2 kilo  en   3 ons. 

Hierna behandelt dezelfde de bloem vorming aan 
onze vruehlboomen, geeft een uiteenzetting van; 
lang- en kort loten en laat ter verduidelijking van. 
zijn voordracht, takken van verscheidene hoornen 
onder  de  aanwezigen  rondgaan. 

De heer Claessens deelt mee, naar aanlei- 
ding dezer verhandeling, hoe 't hem is opgevallen, 

De Paardenbloem. 

Moeielijk zal men 'n uitstapje kunnen ondernemen, 
zonder deze opzichtige schoone te ontmoeten. Haar eigen- 
lijk seizoen is Grasmaand. Maar toch, verwonder u niet, 
als hare brutaal gele steroogen u hier en daar reeds 
tegenblikken, nog vóór 't welriekend viooltje heel be- 
scheiden en onder alle voorbehoud de lente heeft aan- 
gekondigd. Haar meest geliefde standplaats is de zonnige 
weide, maar waar vindt ge ze eigenlijk niet? Ze waagt 
zich vrijmoedig in je tuin en bezet heel aanmatigend de 
hellingen der wegen, de randen der akkers. De weinig 
begane veldwegen bestrijkt ze in gezelschap van minder- 
waardige grassen en braveert er den plompen paardenhoef, 
de radbrakende akkersleep of den druk van zware werk- 
schoenen. De jeugd vermaakt zich met hare bloemstelen 
op de bekende wijze, wat haar den gewestelijken naam 
van •kettebloem" verschafte en dooft later hare zaad- 
pluislampjes. 

'k Denk, dat er van de paardenbloem toch ook nog wel 
iets te vertellen zal vallen, wat niet ieder op 't eerste 
gezicht aan haar opmerkt. Want interessant is ze in haar 
strijd om 't bestaan en doelmatig in haar bouw, als 
weinig andere. Daarom mag haar wel eens 't populaire 
hoekje in ons Maandblad worden ingeruimd. 

Wilt ge ze zien in d'r element, bezoek dan in April• 
Mei de weinig beschaduwde en niet al te vochtige gras- 
landen, Het zachte wit der madelieven wordt door haar 
schitterend goud overschreeuwd. Op de grassen en lagere 

dat   langloten   graag  de   vruchten  laten   vallen. 
De heer Sprenger meent, dal zulks te wij- 

len is aah 't feit, dat de groei wordt geprikkeld 
door sterke snoeiïng; dit gebeurt vooral bij jonge 
loten. 

De heer Dr. A. de Wever vertoont enkele bloe- 
men van 't groot hoe f blad. (Zie zijne uiteen- 
zetting  hierover   elders   in   't   Maandblad). 

De Voorzitter leest een schrijven voor van 
Dr. L. Peelers S. J. uit Amsterdam, ontvangen naar 
aanleiding van de vraag, in de vorige vergadering, 
door den heer v. d. Bilt gesteld, over de aanwezig- 
heid,   's   winters,   in   Z.-Limburg,   van   spreeujwen. 

Dit   schrijven   luidt: 

•In den winter van 1912 kwamen geregeld eiken 
avond in het bosch van het College Ie Katwijk! 
honderden en honderden, misschien wel duizenden 
spreeuwen den nacht doorbrengen, 's Avonds arri- 
veerden ze en 's morgens vertrokken ze; ze zaten 
tegen elkaar aangedrukt in rijen op de takjes, met 
't gevolg, dat deze sterk naar beneden bogen en 
dan het heele rijtje vogels onder onbedaarlijk la- 
waai naar beneden schooit. Nog grootcr was het 
speclakel natuurlijk, als men eens flink in de han- 
den klapte; heel spoedig echter namen ze hun 
plaats weer in. Deze spreeuwen hebben dus toen 
in andere landen geen winterkwarlicren betrokken. 

kruiden in d'r onmiddellijke nabijheid oefent ze 'n   echt 
verdrukkingssysteem   uit.   Niet  door  hoogvliegendheid, 
want daartoe zouden hooge, vertakte stengels noodig zijn 
en die mist ze nu eenmaal.  Haar heerschappij zit 'm in 
't alles dooddrukkende bladrozet. Als ze onbeschaduwd 
terrein heeft, bestaat dat rozet uit 'n dichten krans diep 
ingesneden scheef-symetrische bladeren,  die vast tegen 
den bodem gedrukt wordt en alles verstikt, wat er onder 
raakt. Hoe weliger ze groeit,  hoe grooter de cirkel van 
haar rozet wordt en hoe verder ze al 't andere uit haar 
omgeving verbant, 'n Geniepig systeem om zich 'n vrije 
standplaats te verzekeren en in wijden kring heel alleen 
van 't vette der aarde te kunnen genieten, 't Madeliefje 
met zijn miniem rozetje doet haar dat niet na, tenminste 
daar niet, waar de grassen tierig zijn   en onder deze de 
bossenvormers nog al vertegenwoordigd zijn, want deze 
laatste zijn best in staat dé onnoozele rozetjes te over- 
groeien. Daarom zien we ook alleen die weilanden met 
madeliefjes bezaaid, waar • voornamelijk door stikstof- 
honger • de grassen een armoedig leventje leiden, 't Zelfde 
valt op te merken van een nog nadere verwant der paar- 
denbloem, namelijk van 't langharig havikskruid (Hiera- 
cium Pilosélla L.) Ook deze laatste voelt zich alleen thuis 
langs droge weghellingen met armoedige graszoden. Onze 
paardenbloem vraagt daar echter absoluut niet naar; ze 
kan zoowel overheerschen in de vette graslanden als in 
de minder rijk bedeelde. Er wordt in de landbouwweten- 
schap, o. a. door professor Mayer, van haar verteld, dat 
ze • overtalrijk voorkomend • wijst op veel kali in den 
bodem bij gelijktijdig gebrek aan phosphorzure  zouten. 
Dit laatste klopt vrijwel met 't feit, dat ze op  de kali- 



Dit feit stemt overeen mei wat Landois zegt in: 
•das Studium der Zoölogie", blz. 523, •Sturnus 
vulgaris.... zugvogel der sicli in den letzten Jahr- 
zehnten zum Strich- und Slandvogel umzuwandeln 
beginnl.' 

Vervolgens doet de V o o r z i 11 e r mededceling 
van een schrijven, ontvangen van den heer Ver- 
Straeten  te  Weert. 

De heer Ver-Straelcn stelt daarin aan het Na- 
tuurhistorisch Genootschap voor om bij 't Gemeen- 
tebestuur van Nederweert slappen te doen, opdat 
door den aanleg van een kanaal aldaar wordt voor- 
komen, dat de, zeldzame Isoëtes-variëtcitcn, welke 
in de buurt van Nederweert groeien, gansch en 
al  worden  uitgeroeid. 

Meerdere wetenschappelijke vereenigingeu in den 
lande hebben bereids in dienzelfden geest gehandeld. 

Er wordt besloten, dat de Voorzitter aan het 
verzoek   van   den   heer   Ver-Straeten   zal   voldoen. 

Dr. G. Romijn houdt eene Hydrobiologische 
lezing   met   lichtbeelden  en  zegt: ! 

•Het eerste der dieren, dat ik U hedenavond! 
laat zien is de Wettina podagrica, de tegenhanger 
van de Hydrochorentes, die ik U de vorige maal 
vertoonde, omdat dit dier slechts korte pootcn 
heeft. 

Een andere mijt is de Hygrobates reticulalus, 
die in beeken voorkomt, o.a. in den Dommel, en 
die zeer sterk het aan enkele Hygrobates-soorten 
eigene kenmerk, de kleine tandjes op de binnen- 
zijde   van   het   tweede  en   derde   palplid   vertoont. 

Wij komen dan weer aan de Cladoceeren, en 
wel weer bij het geslacht Iliocryptus. De vorige 
maal vertoonde ik U photografieën van geheele 
dieren, nu zien wij alleen de achterlijven, waarvan 
de praeanaalbocht de voornaamste verschillen ver- 
toon l. 

Allereerst de vuile modderkreeft; het exemplaar 
dal ik U vertoon, permitteert zich de weelde van 
19 tanden, terwijl het volgens de geldende opgaven 
er   hoogstens    14   hebben   mocht.   Het   praeanaal- 

stuk is duidelijk gebogen. Bij de Bossche mod- 
derkreeft is dit echter bijna recht; het exemplaar, 
dat ik U vertoon, heeft slechts 5 dubbele tanden. 
De verdubbeling is op de plaat niet goed te zien. 
De vlugge modderkreeft I. agilis heeft slechts negen 
tanden; hier is het heel duidelijk te zien, dat de 
laatste tanden verdubbeld zijn. Dit is het eenige 
exemplaar, dat ik uit een paar honderd heb uit- 
gezocht,   dal   deze   afwijking   vertoont. 

De Breedspricl hoort tot hel geslacht Macrothrix, 
Grootspriet, dat den naam aan de geheele familie 
gaf. Het voornaamste kenmerk van de soort, de 
gekartelde rug is maar even te zien. Duidelijk 
is echter, dat de voelsprieten naar het eind too 
dikker  worden. 

Zeer duidelijk is echter hel gezaagde achterlijf 
van de Cirkelzaagstaarl, een andere vrij zeldzame 
vertegenwoordiger  der  Grootsprielen. 

De achtste plaat vertoont ons Lilljeborg's priem- 
slaarl, gekenmerkt door het groot aantal doornen 
op het lange prieinvormige achterlijf en den breed 
afgesneden snuit. Ook dit dier werd nabij 's Her- 
togeubosch   gevangen. 

De   laatste   platen   stellen  raderdieren  voor. 
Allereerst de Brachionus quadratus tridenlatus, 

die ik in groot en getale in den Weltenervijver 
vond. 

Dan de Noteus militaris, door mij aangetroffen 
in het Zuidlaarder meer en in een sloot bij 
Brummen. 

Tot slot twee plaatjes van de Noteus quadricor- 
nis, een raderdier, dat ik in den afgeloopen zomer 
op zeer veel plaatsen vond, terwijl ik het vroeger 
slechts   eenmaal   had  opgemerkt'. 

De heer Sprenger vraagt uit naam van Dr. v. 
d. Lek te Wageningen om opgave en ook toezending! 
van parasietische planten benevens van haar voed- 
sterplanlen en uit naam van Dr. Suringar te Wa- 
geningen om toezending van populier-stekken, waar- 
op ' zich kleine mistels of marentakken mochten 
bevinden. 

arme lichtere grasgronden • hoewel zelden geheel ont- 
brekend • nooit kleur aan 't landschap zal geven. Wat 
er van zij, dat de paardenbloem 'n echte cosmopoliet 
is, gelooven we allen. 

Kijken we nu eens even naar onze Taraxacum • zoo 
is haar geleerde naam • als 't lot haar minder gunstig 
is. Want ook dat komt voor, als bijvoji beeld een van 
haar zeilende zaadjes tusschen kreupelhout of hooge 
onkruiden terecht komt en daar ontkiemt. Dan dreigt haar 
't lot, dat de madelieven treft in welige graslanden. 
Meterhooge brandnetels, melde en raket spotten immers 
met haar dooddrukkend vermogen. Hier dient ze dus van 
taktiek te veranderen, wil ze er 't hachje niet bij in- 
schieten, 'n Bladrozet? 't Kan haar niet meer van dienst 
zijn. Hier dient gereikhalsd naar licht en lucht. En kijk 
nu eens naar d'r gewijzigde verschijning. Haar bladeren 
staan rechtop en worden abnormaal lang en vooral breed, 
om 't ademhalend en assimileerend oppervlak zoo groot 
mogelijk te maken. Daarom geeft ze d'r karakteristieke 
bladinsnijdingen prijs en ternauwernood is bij d'r scha- 
duwtype aan de bladeren nog 'n zwakke tanding met 
groote gave tusschenruimten te bespeuren. Zoek de 
paardenbloem eens tusschen hakhout of in bosschen en 
't valt u niet moeilijk, dit type waar te nemen. 

We mogen over dit model van doelmatigheid in ons 
plantenrijk niet eindigen, alvorens nog even bij de zaad- 
verspreiding te hebben stilgestaan. Zoo'n paardenbloem- 
zaadje is werkelijk 'n wonder van techniek. De pluizige 
bloemkelk heeft zich na den bloei op 'n steeltje hoog 
boven 't vruchtbeginsel verheven, daarna z'n pluisharen 
waaiervormig uitgespreid en zoo kwam tegelijk met de 

rijping van 't éénzadige vruchtje 't verspreidingstoestel 
gereed, 'n Groot aantal van die reizensvaardige wezentjes 
vormen samen 't zaadlampje, 'n Windzuchtje, 'n stootje 
tegen den veerkrachtigen steel van 't lampje en daar 
gaan ze de wijde wereld in. Ze reizen alleen bij dag, de 
vochtige nachtlucht immers zou 't pluisballonnetje zwaar 
en onbruikbaar maken. Daarom ziet ge, hoe 't groene 
omwindsel tegen den avond 't heele lampje met z'n vele 
gepluisde zaadjes toesluit, zoodat nat worden van 't 
vliegtoestel voorkomen is. 't Zelfde heeft plaats op be- 
wolkte, regenachtige dagen; dan branden de lampjes 
van Taraxacum niet. *n Enkel lief zonnestraaltje is echter 
voldoende om allen te wekken en reisvaardig naar buiten 
te doen treden. Volgen we nu nog even zoo'n zaadje, 
dat gedragen op 't luchttochtje, 'n rustig plekje zoekt 
om z'n eigenlijk vegetatief leven te beginnen. De landing 
zou wel 'ns moeite kunnen kosten, het als bij 'n lucht- 
ballon, die zonder anker over moeder aarde zweeft. Geen 
nood, hoor, ook 't anker is aanwezig, 't Zaadje immers 
is duidelijk voelbaar geribd, zoodat 't, wanneer 't een- 
maal vasten grond geraakt heeft, zich voorgoed daaraan 
vastklampt. De ribjes van 't zaadje werken als weerhaakjes 
en hechten 't vast, al mag dan 't pluisballonnetje nog 
wat spartelen op den wind. Wanneer de avond valt, wordt 
z'n hoofdje zwaar en 't legt zich gewillig neer; zijn taak 
is volbracht. 

Als ergens Gods Hand in de natuur te bespeuren is, 
dan is 't in 't bestaan der alledaagsche, algemeen bekende 
en toch zoo weinig gekende paardenbloem. 

SCHINVELD. W. JOS. VROMEN. 



Mevrouw van I 11 e r so n-Ro l gans vertoont 
een vuursteen, gevonden op een weg in de buurt 
van Heerlen. Naar aanleiding hiervan stelt zij de 
vraag,   lioe  of  deze  slecnen  kunnen  ontstaan  zijn. 

Meerdere theoriën worden besproken, maar over 
vuursleen-vorming zijn de geleerden 't niet eens. 
Zeker echter is 't dal dergelijke steenen zich ge- 
vormd bobben rondom een reeds bestaand voorwerp. 

P a t e r S c h m i l z vraagt inlichtingen omtrent een 
schimtnel, welke voorkomt op de bladeren van 
Evonymus japonicus. 

De heer Spreng er zegt, dal dit een meeldauw 
is. Om de planten daartegen te behoeden, mogen 
ze niet gezel worden op te vochtige plaatsen. Be- 
sproeiing met Bordeausche- en Californische pap 
(3°/o oplossing) is een goed bestrijdingsmiddel. Ook 
zwavelpocder kan  daarvoor dienen. 

Pater S c h m i l z doel nogmaals (zie vorige 
vergadering) een beroep op de leden voor toezen- 
ding van  leege  slakkenhuisjcs. 

Bhimen und Insekten 
von   H.   SCHMITZ   S. J.   (Sillard). 

•Liebliche   Raise!   sind   die   Blumen   für   jeden, 
der  sich   nicht daimiit begnügt,  die   unerschöpfliche 
Mannigfalligkeil    ilirer    Erscheinung,    den    zarlen 
Schmelz und die  leuchlende  Pracht  ihrer  Farben, 
die Zierliclikeil 'und Annïul, oder auch die bisweilen 
sonderbaren,   ja  phantastischen   Formen   ihrer  Ge- 
stalten zu bewundern,  sondern der nach  Sinn  und 
Nutzen all'  dieses Gepranges, dieser Buntheil  und! 
Schönheil   fragt.   Gcheimnisse   bergen   die   Blumen, 
die sie in ihrem kurzen und schweigsamen Dasein 
nicht   leicht   verraten,   die   zu   belauschcn   und   zu 
entschleiern  nur dem  gelingt,  der mil  Verstandnis 
für  ihr  Wesen  Ged'uld  und; Hingebung genug ver- 
eint, urn einer jeden Blumenart Schiksale von ihrer 
Entfaltung   bis   zum   Verblühen   in   freier   Natur, 
am   hcimischen   Slandorl,   inmilten   ihrer   Umwell 
zu verfolgen. Dann wird der Beobachtcr, erst wolu 
mit   Ueberraschung,   nacliher  mil  sieigender   Span- 
ning und endlich mil jener tieten Befriedigung, wie 
sie   die   Lösung  aller,   vornehmlich   aber   der   von 
der Natur uns gestelllen Probleme mil sich bringl, 
die   Enldeck'ung   machen,  dass   die   Blumen   unsrer 
Heimat   in   harmonischén   Wechselbeziehuiigen   zu 
den   Insekten  stehen,   deren   Besuche   sie  erhalten, 
dass   sie   von   den  Insekten,   denen   sic   als   Enlgelt 
Speisc    und   Trank   darbieten,   bcfruchtel   werden, 
und   class all'  die  unzahügjsn  Verschiedenheiten   in 
Bau und  Grosse, in Form und Farbe,  in den  Ent- 
wicklungs-   und   Zahlverhaltnissen   der   Bliiten,   die 
von  der beschreibenden  Bolanik  schon  langst bc- 
obachlet   und   verzeiehnel   worden   sind,   sich   als 
nulzbringende, auf das  Endziel einer crf'olgreichen 
Bcfruchtung ausgehende  Einrichtungen  und  Wcrk- 
zeugc  verstellen  lassen.  Es kornuit nur  darauf an, 
Z'u beach ten, in welcher Weise die in einer Blume 
vercinigten  Organe  von  den zum  Besuche  herbei- 
gelocktcn Insekten berührt, bcnülzt aind ausgebeu- 
tet, 'und wie auf der andern Seile die Blumengaslc 
wahrend   ihrer   selbslsüchtigcn   Beschaftigung "dem 
überaus   wichligen   Vorgange   der   Befrucbtung der 
Blülc  dienstbar gemacht werden." 

Dies sind die einteilenden Satze eines Buches 
,,Blumen und Insekten" von Prof. Dr. O. von 
Ki renner (V u. 436 geb. M. 7.50, Leipzig und 
Berlin 1911, Teubner). Wir sind schon öfter von 
Limburger Nalurfreunden nach diesehr Thema bzy 

nach Werken gefragt worden, worin die Beziehun- 
gen zwischen Brumen und Insekten eingehend be- 
handelt würden. Wir mochten innen v. Kireh- 
ners  Buch als das beste empfehlen. 

Es gibl zwar andere Werke über diesen Gegen- 
stand; es gibl vor allem die grundlegenden Arbeiten 
von Sp ren gel, Darwin, Delpino, H i ! d e- 
brand, Hermann Muller; es gibl eine zu- 
sammeiifassende Darstelhing von Knuth; es gibt 
Spezialaufsalzc in wissenschaftlichen Zeitschriften 
in Hültc oind FüUe, aber Kirchner bielel mchr 
als ir; end eines dieser olnie Zweifel hochinteressan- 
Icn und lehrreichen Werke: er bielet das Beste 
a u s j o d e m und dieses Beste kritisch gesich- 
tet,    und   dazu   noch   manches   N e u e. 

Fast jeder Abschnilt, jede Seitc des Buches zeugt 
von des Yerfassers Gewandhcil in der Darstellung, 
l.'msicht im Urteil und umfassender Sachkenntnis. 

Die geschickle Darslellungsform überrascht 
schon gleicli in Kapitel 1, Einführung. Es war na- 
türlich nolwendig, der Lehre von der Mithilfe der 
Insekten bei der Bcfruchtung der Blumen Mittei- 
hingen vorauszuschicken über den Bau der Befruch- 
tungsorgane und den Vorgang der Befruchlung bei 
den Blütcnpflanzen. Dieser nichts Neues bictende, 
aber ziemlich schwierige Stoff wird nun nicht ein- 
fach in der von den Lchrbüchern der Bolanik her 
bekanntcn Weise pflichtschuldigst durchgesprochen, 
sondern durch historische Behandlung gewissermas- 
sen nevi und höchst anziehend gemacht. Der Ver- 
fasser crwahnt R. J. Camerarius 1665•1721) 
als den Begründer der Erkenntnis der Sexualorgane 
und Sexualvorgange in den Blüten, geht dann von 
Linné und der von diesem begründeten Nptaen- 
klatur der Blülenteüe zu B. G. Ami ei über, der 
1823 das sóg. Keimen des Pollens auf der Narbe 
und das. Auswachsen in einen Pollenschlauch ent- 
deckte. 

•Spider gelang es demselben Forschcr (i.J. 1830), 
das   Wciterwachscn   des   Pollenschlauchcs   von  der 
Narbe  durch  den  Griffel  bis  in die   Höhlung  des 
Fruchtknotens  zu  verfolgen  und  zu  sehen,  wie  er 
sich   mit   seinem   Ende   dort   an   eine   Samenanlage 
anschmiegte. Auch der feinere Bau der Samenanlage 
war inzwischen bereils  einigermassen  bekannl  ge- 
worden. Man wusste dass sic aussen von ziwci baut- 
artigen  Hullen,  den  Integumenten,  überzogen  wer- 
den, und dass dicse einen innern Gewebekern  umi- 
schliesscn,. welcher eine  Zclle von ungewöhnlicher 
Grosse,   den   Emforyosack,   enthalt.   An  den   Hullen 
der Samenanlage hatte man eine kanalarlige Durch- 
bohrung, die Mikropyle, bemerkt die einen  Zugang 
zu   der   Gegend   des   Embryosacks   vermitlelt,   und 
endlich halte man feststebcn können, dass die  Bil- 
dung des  Keimlings  im  Innern des  Embryosackes 
vor sich geht.  Von welcher  Beschaffenlieit jedoeli 
die   erste   Anlage   für  den   Keim'lïng   vor   der   Be- 
fruchtung sei, und welche Rolle das an der Micr»- 
pyle  eintreffende  Ende des Pollenschlauchcs beimi 
Befruchtungsakt   spiele,   darüber   herrsclilcn   Mei- 
nungsverschiedenheiten,   die   in   den   vierziger   und 
fünfziger Jahrcn des vorigen Jahrhunderls "sich bis 
zu eineni tobenden Streit zwischen den angesehen- 
sten   Pflanzenanatomen   steigerten.   Beobachlungen 
standen  gegen  Beobachtungen,  die  Deutungen  des 
Gesehenen  widersprachen  einander aufs  schiirfste. 
Endlich   brachten   die   sorgfaltigen   Untersuclnmgen 
von  Ami ei,  H.   vp:n  Mo.hl,  W^.  Hof mei ster, 
L.   Radlkofer u. a.  die Entscheidung.  Es   ergab 
sich,  dass  im Scheitclende des  Embryosacks  sich 
vor dem Einlreffcn des Pollenschlauchcs eine nackte 



Zclleausgebüdet hat, das damals sog. Keimblaschen, 
he'ute als Eizelie bezeichnet, und dass diese da- 
durch befruchtet wird, dass aus demi Ende des 
bis z'ur Berührung mit ihr fortgewachsenen Ppl- 
lenschlauches etwas von dessen Inhalt zu ihr über- 
tritt. Die belruchtete Eizelie bildet den Anfang für 
den sich weiter entwickelnden Keimling, der ami 
reifen Samen dessen wichtigsten Bestandteil alis- 
knacht". 

Aehnlich Wje in 'dieser d'urch eine vorzügliehe 
Abbild'ung erlaulerten. Tcxtprobe, eüend, doch wo 
es nötig ist, auch vveilend, führt Kirch ner den 
Leser auch in die Forschungsergebnisse von 
Strasburgcr und Guignard und schliess- 
lich in die Chrompsoimenlchre cin. Die Vercrb'ungs- 
erseheimingen werden nur kürz geslreift, der Name 
Mendel   wird  nicht  einmal  erwahnt. 

Dann   wendet   sich   der   Verfasser   zu   den   ver- 
schicdenen   Foremen   der   Bestaubung   im   engeren 
Sinnc, d. h. der Ueberlrag'ung von wirksamem Blü- 
tensta'ub auf die geschlechlsreife Narbc. Abgeschen 
von   ciner   aaiffallcndcn   Verehrung   für   die   For- 
scliungsergebnisse    des    Botanikcrs    Darwin, 
zeugt    dieses     2.    Kapilel     von    grosser     Objekti- 
vitat.   Es   wird   nicht  verschwiegen,   welch'  bedeu- 
tende   Rolle   die   Autogamie   in  der   Fortpflanzung 
unserer heutigen Pnanzenwclt spiclt. Zvvar sei der 
von   Aüiogamie   besetzt   gebaltene   Bezirk   grosser, 
seine   Einrichtungen   zahlreicher   und   raffinierter, 
seine   Vorteile    sicher   nachweisbar;   es   sei   aber 
Uebertrcib'ung,   wenn   manche   Bolaniker   kurzweg 
ein   Gcselz   der    •vermiedenen    Selbstbesta'ubungi" 
aufgestellt   halten. •In   Wirklichkeit   verhalten  sich 
die verschiedenen Arten der Blütenpflanzen in der 
Ausbildung   und   Verwendung  jencr  beiden  Bestau- 
b'ungsf'ormcn,   der   Autiogamic   und   der   Allogainic, 
höchst   mannigfaltig;   sie   stellen   eine   fortlaufcnde 
Reihe dar, an deren Anfang die cine und an deren 
Ende   die andere  Bestaubungslorm; herrscht,  wah- 
rend  beide  im' mittleren Teil der  Reihe  einander 
mehr   oder   weniger das  Gleichgewicht  halten"   (p. 
17).   •Die   Erfahrungen   der   praktischen   Pflanzen- 
züchter führlen allmahlich zUl der Erkenntnis, dass 
beide   Beslaubungsformen   von   verschiedenen   Fol- 
gen seien, jede aber in ihrer Art eine selbstandige 
Bede'ulung   besitze;   denn   Autogamie   and   Inzucht 
begunstigen   die   sichcre   Vererbung   und  Fixierung 
schon vorhandener Anlagen, Frcmdbefruchtung und 
Krcuzung mit einem frischen Slam'm dagegen Kcüf- 
tigung,   Cmformung  und   Neubildung von  Anlagen'' 
(p.  21). •A'us alledein ergibt sich, dass ebensowohl 
die   Selbslbestaubung   wie   die   Kreuzung   für   das 
da'uernde  Bestehen und Gcdeihen der Blütenpflan- 
zen von grosser Bede'ulung ist, und dass keine der 
beiden  Beslaubungsarten  ohne  weiteres, durch die 
andere  ersetzt  werden kann.  Im bestimtatcn  Falie 
lasst sich  ein  richtiges  Urteil darüber,  ob 'und in- 
wieweit  das  Vorwiegen oder  Herrschen  der  einen 
Besla'ubungsform     der    Pflanzenart    einen    Vorteil 
sichert, nur bei gleichzcitigcr Berücksichtigung aller 
übrigen ökolog'schen Einrichl'ungen  und Bedingun- 
gen  abgeben.  Nur sellen sind wir aber bereils  in 
der   Lage,    die    mannigfachen   Lebensbedingungen 
einer  Pflanzenart 'und   ihre  Einrichtungen zur  An- 
pasyung   an  diese  Bedingungen  sa genau  zu  über- 
sehen und zu verstellen, dass wir ihre Bcstaubungs- 
weisc als Ergebnis der gesamten ökologischen Fak- 
toren erklaren könnten"  (p.  22). 

Der Gipfel echt wissenschaftlicher Sachlichkeit 
wird p. 24 bis 30 erklo-mnïen, woselbst •in Ueber- 
einstinhn'ung   mit   der  dargelegten  Gleichwertigkeit 

von Fremd- 'und Selbslbestaubung für die Erliall- 
lung und Fortenwicklung der Blütenpflanzen'' zwei 
lange Verzeichnisse von Blütencinrichl'ungen an- 
geführt werden, solche, we'.che die AUogamie be- 
gunstigen und solche, die im Dienste der Autogamie 
stehen. Man freut sich wirklich, in einem' Buche, 
das über •Bl'umen und Insekten'' handelt und, wie 
die oben mitgeteilten Anfangssalze zeigen, mit Be- 
geister'ung und einem gewissen poëtischen Schwung 
geschrieben ist, peinlich alle Einseitigkeit vermie- 
den 'und nüchtern die ganze Wahrheit irftgeteilt zu 
sehen. Es ist der Fortschritt -and die Ernüchterung 
der biologischen Wissenschaft, der sich darin spie- 
gelt! Die Zeitcn der oden Hypothesenmacherei eines 
Hermann   Muller   sind  gründlich   vorbei! 

In Kap. 3 werden 'unter der l'eberschrift •Merk- 
malc der Ir.scktenblütigkeit' diejenigen Eigentüm- 
lichkciten, die den Insektenbesuch veranlassen und 
erleichtern, besprochen. AugenfaHigke.it durch 
Stand, Gi'uppierung, Entwicklung von Schauflachen, 
Düften, Darbietung von Nahrungs- und Genussmit- 
teln. Ueber alle diese Dinge, besonders a'uch über 
die chemische Beschaffenheit von Duft, Ncktar und 
Pollen werden reichüche Angaben gemacht, die wie- 
demm1 bewcisen, dass der Verfasser aus dem Vollen 
schöpft. Nachdem er in Kap. 4 die blumenbcsu- 
ehenden Insekten und ihre Körpereinrichtungcn be- 
trachtet, kommt er in Kap. 5 nochmals cingehendcr 
auf den vorigen Gegenstand zurück und gewinnt 
d'urch Belrachtung der Blüten 'in Zusamimenhang imit 
dein' talsachlich ihnen zoiteil werdenden Insekten- 
besuch folgendes Einteilungsprinzip, dass er der 
weiteren   Darstellung   zugrunde   Legt: 

1. Pollenbl'umen (Kap. 6). 
2. Blumcn mit allgemein zuganglichem Neklar 

(Kap.   7). 
3. Bl'umen mil teilweise verborgenem Nektai' 

(Kap. 8). 
4. Bl'umen     mit      voHslandiger      Ncktarbergung 

(Kap.  9). 
5. Bl'umengesellschaflcn   (Kap.   10). 
fi.   Dipterenbl'umen (Ka[).  11). 
7. Hymenopterenbl'umen (Kap.   12). 
8. Falterbl'umen  (Kap.   13). 
Es ist hier tinmóglich, auf den reienen Inhalt 

dieser Abschnitte im einzelnen einzugehen. Hun- 
derte von Blütenpflanzen kommen darin zur Spra- 
che, einheimüsche wie a'ustandisclie, von dem selbst- 
sterilen Papaver Argemone 'unserer Feldcr bis zur 
geheimnisvollen Y'ucca filamentosa. die mil der 
Yuccamotte jene bekannle innige Sehicksalsgemein- 
schaft unterhalt, bis der eines ohne das andere 
sich nicht forlpflanzen kann. 2 Taf ein und 159 Ab- 
bildungen erleichtern das Verstandnis. Zum Schluss 
folgcn'noch 3 Kapitel allgemcineren Inhalts: Die 
Bl'umenstatistik und ihre Ergebnisse (14), wichtig 
unter dem Gesichtspunkt der i n s t i n k t i v e n A n- 
pass'ung der Insekten an bestimmte Blumtenklas- 
sen; Die Ursachen der gegenseitigen Anpassmng von 
Bl'umen und Insecten (15) und Hypothesen über 
die Entsteh'ung der Blumen (16). Im' letzten Ka- 
pilel stellt 'uns Kirch ner imi ganzen genomlmen 
vor ein negatives Resultat. Er schliesst: •Wenn 
wir diese Betrachtungen überblickcn und zusam1- 
menfassen, po ergibt (sich, (dass in der Zeit, in ijvelche 
wir die Entstehung der ers'.en Blumen aus anemoga- 
men Blüten verlegen mussen, zwichen obersteml 
Malm und unterster Kreide, bereits verschiedene 
Ordrtungen solcher Insekten vorhanden waren, die 
spaier als Bhim'enbesucher auftreten, na'müch Kafer, 
Dipleren,    Lepidopteren   und   Hymenppteren,   und 



die zunachst als gelegent Irene Blülcngaste in Be- 
zichungen zu den Blüten gctretcn sein können. Ob 
thnen freilich als unbewussten Züchtern ein bc- 
stimWter Einfluss auf die Herausbildung von Blu- 
men mil augcnfalligem' Schauapparat, Nektargehalt 
und koharentem Pollen zugeschricben werden 
darf, das ist cine Frage, die wegen der... z'iir Zeil 
bestebenden grossen Scb.wierigke.ilen nicht beanl- 
worlet werden kann, 'wenn iwir 'uns nicht von denï 
sichern Boden der festgeslelllen Tatsachen allzu 
weit entfernen  wollen'. 

Etwas weniger negativ sind die ini vorletzten 
Kapitel geausserten Ansichten. Kirchncr lehnt 
zunachst den teleologischcn Standpnnkl C b. C. 
Sp ren ge Is kurzweg ab, referiert sehr ausführ- 
lich fiber Hermann Mul Iers extre'm' darwi- 
nistische Hypothese, dass die Blumen von den 
Insckten unbewusst geziichlet seien, vcrwirfl auch 
diese 'und sucht scbliesslich die Foiling in der 
Richlung der Theorie De 1 pi no s, die nach ihmi 
eine Mittclslellung zwischen darwinislischer und 
teleologischer Nat'urauffassung einnehmen .soil. 
Natürlich ist Del pi no ebenso gut Teleologe wie 
Sprengel, nur mit dem Unterschiede, dass er 
an erstcr Stelle den •causae secundae" nachforscht 
und sie in den inneren Enlwicklungsgeselzen findet, 
dencn die Bl'umenwelt ihr Entsiehen verdankt, wah- 
rend Sprengel oft direkt auf die ,,causa prima", 
den •Blumenschöpfer" hinweist, don er sich ent- 
sprechend den Anscha'uungcn seiner Zeit wohl als 
den unmittelbaren Hervorbringer aller einzelnen 
in den Blüten vorhandenen Einricht'ungcn dachtc, 
wahrend Del pin o und viele der hcutigen Teleo- 
logen in ihm den Schöpfer jener ursprüngïichen 
Bedingungen und inneren Entwicklungsgesetze 
sehen, d'urch welche, als •causae secundae", er die 
Entslehung der Blumen und 'all ihrer zAveck'massigen 
Mechanismen her'beiführen liess. Die Erforsehung 
der causae secundae ist min ohne Zweifel jdjas 
eigentlichc Arbeitsgebiet der Naturwissenschaft; es 
ist aber mcnschlich sehr angebracht Und philo- 
sophisch niemals unrichtig, deren Wirkungen der 
causa prima zuzuschreiben. Geschieht nicht elwas 
Aehnliches sehr oft in naturwissenschaftlichen Ab- 
handlungen aller Art, z. B. wenn man die Reflexion 
aufstellt, dass wir mit der Energie der Sonncn- 
strahlen all unsere Kraftmaschinen treiben, un- 
sern Körper ernahren  u.s.w.? 

Uebrigens halt Ref. es für ein a'ussichtsloses Be- 
mjühcn, a'uch bei weilerem Forlschreilen der pa- 
laontologischcn Zweigc Unserer Wissenschaft, {Dasein 
Und Eigenschaften der Blumen durch Entwicklungs- 
gesetze allein und resllos erk'laren zu wollen. Er 
sieht in der Blumenwell auch ein aslhetischcs1 

Moment, das ahnlich wie das so haufigc Auflreten 
des goldenen Schnittes in der Tierwelt, auf direkte 
Bewirkung durch •ein nach Menschenart denkendes 
und handelndes Wesen", wie Kirch ner sich 
ausdrückt (p. 399). hinweist. Die Grenzen dicser 
unmittelbaren Bewirkung des •Blumenscböpfers" 
werden Uns aber wohl slets unerforschlich bleiben. 

Bestrijding van vliegen. 
•Wij allen moeten oorlog (voeren legen de vliegen". 

,,\Venschclijk is het, al deze maatregelen aan Ie 
wenden in het voorjaar, zoodra de eerste vliegen 
zich beginnen te vertoonen." Iedereen, die •Be- 
strijding der Vliegenplaag" jgelezen heeft, zal hier- 
van wel overtuigd zijn, maar dan lette men vooral 
op:  •zoodra de eerste vliegen zich beginnen  te 

vertoonen". Zoo toch zag ik in hel Noorden van 
Limburg gedurende de Paaschdngen reeds hr>nder- 
den vliegen spelen en dartelen in de zon tegen de 
warme muren van bet kerkgebouw. Mei de hand er 
een zestal in eens te vangen, kostte niet veel 
moeite en bij een beetje nauwkeuriger bekijken, 
bleek het te zijn: Musea dtfmestica, de gewone 
huisvlieg. We mogen uit het voorkomen van zulk 
een grooi aantal vliegen, reeds op dien lijd, ook 
wel besluiten, dat we er met de bestrijding van 
die eerste vliegen alleen niet in zullen slagen de 
plaag te beteugelen; het zal dus zaak zijn, den 
strijd den heelen zomer en met alle mogelijke nvd- 
delen door te zetten. 

Het lijkt mij daarom niet zonder nul de resul-' 
laten mee te dcelen van een onderzoek, ingesteld 
door E. Roubaud in den zomer van 1915 in bet 
Laboratoire central des Armées, op de mest uit de 
militaire paardenstallen, en gepubliceerd in Complc- 
Rendus de 1'Académie des Sciences, 13 Sept. 1915, 
p.   325•327. 

In hoofdzaak stemmen zijn waarnemingen overeen 
met die van Newstead, door Pater Schmitz S. .1. 
meegedeeld in het Februari-nummer. Zoo b.v. kwam 
ook Roubaud tot de bevinding, dat de meest ge- 
schikte broedplaats voor de huisvliegen paarde- 
unest is, terwijl de ontwikkeling in de overige 
mestsoorten, als geite- en schapemesl, wel moge- 
lijk, maar in vergelijking met die in paardemest 
van ondergeschikt belang is. In koe- en varkens- 
mesl of menschelijke uitwerpselen werd ook door 
hem geen ontwikkeling waargenomen. 

Wanneer men de getallen van Roubaud leest, 
wordt het begrijpelijk, waar •die ontzaglijke vlie- 
genzwermen van daan komen, die in sommige LimL 

burgsche veestallen de muren dusdanig bedekken, 
dat er nauwelijks een wit plekje tusschen door 
over is." Paardemest toch, die 24 uren in den 
stal gelalen wordt, levert in de zomermaanden ge- 
middeld 10000•12000 vliegen per M3 en het getal 
kan zelfs stijgen tot 30000 en 35000. Zoo mag men 
gerust aannemen, dat een paard van Juni lot Sep- 
tember een voldoende hoeveelheid mest levert voor 
de ontwikkeling van 160 000•200 000 vliegen of 
40 000•50 000 per maand. Maar onder welke om- 
standigheden kunnen zij zich nu zoo schrikbarend 
ontwikkelen? Alleen, indien de eieren in den stal 
zelf op de versche door urine bevochtigde mest 
gelegd worden, of op mest, dienzelfden dag uit den 
stal gehaald, beslaat er voor het ei kans hel lot 
larve te brengen. Gewoonlijk nooit later; dan toch 
is de warmteontwikkcling, tengevolge van de schei- 
kundige processen, zoo groot, dat geen vlieg er meer 
aan •denkt" haar eieren in dien broeienden mest- 
hoop te deponeeren. Immers in mest, die 24 uren 
in den slal gelegen heeft en daarna tot een mest- 
hoop opgestapeld werd, wijst na andermaal 21 uren 
de thermometer reeds 70° tot 90° 1) en 't is be- 
grijpelijk, dat bij deze weinig van kookhitte ver- 
schillende temperatuur zelfs vliegenlarven zich niet 
erg op hun gemak gevoelen. Daarom ook verlaten 
de larven steeds meer en meer het binnenste terrein 
en komen hoe langer hoe meer aan de oppervlakte. 
Na den zesden dag zijn alle larven uit den mesthoop 
verdwenen en kruipen aan den voet ervan rond 
om  zich  daar  te  verpoppen. 

Zijn bier echter de waarnemingen van Roubaud 
geheel nauwkeurig? We nemen aan, dat binnenin 
de temperatuur te hoog is • ook Newstead geeft 
dit aan als de reden, waarom de larven zich voort- 
durend naar boven werken, tot op geringen afstand 



van de oppervlakte, kort nadat nieuwe mest op 
den hoop gebracht werd • maar is er nu boven 
op of aan den kant nergens meer een geschikt 
plekje voor ontwikkeling der eieren'? Uit de onder- 
zoekingen van Newstead schijnt te volgen van wel. 
Ook een eigen waarneming bevestigt mij in die 
meaning. In September 1913 werd hier in een 
hoekje van den tuin een kleine hoeveelheid paar- 
demest opgestapeld, rondom een populier: met welk 
gevolg'? De boom verbrand en dood en het huis 
vol vliegen. Waren nu al deze vliegen reeds als 
ei of larve in de mest aanwezig, voordat ze ge-, 
bracht werd? 't Is mogelijk, maar lijkt mij niet 
waarschijnlijk. Maar de buitenwonende lezers kun- 
nen door eenvoudige waarneming uitmaken, wie 
gelijk heeft en dan vernemen we dit wel in een 
der   volgende   nummers. 

Wil men nu middelen aanwenden, om de larven 
te   dooden,   dan   moet  dit   geschieden:   lo.   op   een 
der    eerste    5     dagen    na    de    verwijdering    van 
de   mest   uit den  stal;   2o.   met  middelen,   die   het 
broeien   van  den   mesthoop niet  tegengaan;  in  dit 
geval  toch  blijft de mest   t  toi*  2 dagen langer ge- 
schikt voor de  ontwikkeling van ei en  larve.   Een 
middel o.a. om  het broeien  tegen   te  gaan  is  vol- 
gens   Roubaud   borax   en   dit   is   dus   volgens   hem 
voor  het  dooden  der larven  in  de  mest  niet  •sa- 
tisfactory''   (zie  •Vlicgenplaag",  bl.   35).  Welk  mid- 
del   raadt  Roubaud  dan  aan'?  Een  zeer  eenvoudig, 
gemakkelijk   en   goedkoop.   De   zich   ontwikkelende 
.warmte   eti   gassen   verdrijven   de   larven   uit   het 
binnenste  van  den  mesthoop. Daarvan wordt  partij 
getrokken.   Beschermd   legen   de   gassen  sterft   de 
larve in den mesthoop bij een temperatuur van 50° 
in   3  minuten,  maar   in   1   minuut   bij   51°,   als  de 
gassen er   bij   kunnen   komen;   in   5   tot   7  seconden 
bij   59° en  in;  4  tot   5  seconden  bij   60°.   Zet  men 
een  mesthoop om,  dan  vallen  de  larven  tusschenr 
en   op   de   binnenste   lagen   en   sterven   in   bijna 
minder dan geen  tijd.  Doet men  dit  laatste  nu  • 
het omzetten • daags na het uithalen van de mest 
uit  den  stal   en  herhaalt  men  het  nog eens  de   2 
volgende   dagen,   dan  zijn   reeds   90   <yo   der   larven 
vernietigd.   Maar   men   kan   nog   gemakkelijker   te 
werk gaan. Men haalt n.l. eerst de bovenlagen van 
den mesthoop af,  stapelt er de versche over heen 
en bedekt deze weer met de afgenomen  lagen  ter 
dikte ongeveer  van   20 c.M.  De  eieren   in  de   ver- 
sche  mest  aanwezig,  komen   nu  onder  de   werking 
van  de  hooga   temperatuur en de  gassen  der  bin- 
nenlagen   en    worden   •gesteriliseerd',   terwijl   de 
versche  mest  daarenboven overdekt is door reeds 
broeiende,  die   tegen een  aanval  van  eierleggendo 
vliegen beschermd is. Dit laatste deel ik natuurlijk 
Jiiede   onder   voorbehoud,   met   het   oog   op    den 
boven   uitgesproken   twijfel.   De   voor   het   •slerili- 
seeren'   bcnoodigde   hoeveelheid  mest   is  ongeveer 
8  maal grooter dan die,  welke  men op  den  hooip 
brengt.   Deze   kan   daags   daarna   op   hare   beurt 
dienen als bron van warmte en verstikkende gassen. 

Men   zal    inderdaad   aan   Roubaud   moeten   toe- 
geven,  indien  alles juist  is,  dat  deze  methode  de 
straks genoemde eigenschappen bezit, dat zij   door 
iedereen   toegepast   kan   worden   en   het   daarom 
van alle andere wint, vooral van die van Newstead 
met   Parijsch   groen,   dat   zooals   hij   zelf   aangeeft, 
bij   toepassing op  grootere  schaal  wel  eens  nood- 
lottig  kon  worden  voor mensch  of dier. 

1) Bedoeld worden steeds graden Celsius. 

Dr. L. PEETERS, S. J. 
Am s te rdam, Mei  1916. 

De kleine pad. 

't Is verschillende jaren a' geleden. 
'k Begon me zop'n beetje voor planten en dieren 

'te inleresseeren. Toen gebeurde 't, dat pjp 'n. 
inooicn Maartmorgen een mijner Rolducsche col- 
lega's '• 't was nog wel 'n •Academisch gevormde"! 
• me vol enthousiasme kwam vertellen, hoc hij 
daar net in 't •bosquet" van Klooslerrade getuige 
was geweest van een tooueeltje, 't welk hemi zooi 
mooi als 't maar kon, had laten kijken, wiajt al 
moederliefde   er   in   de   natuur   bestaat. 

.,VerbeeI-je, Cremers, zooi juist heb 'k, niet ver 
•van den vijver, eene oude pad gezien, die o|p 
•he'ur rug 'n jong droeg. Wal is de Schepping] 
•loch mooi! Je moet bepaald gaan kijken; waar- 
schijnlijk zil 't beestje er nog; 'n prachtiger be- 
•wijs van moederliefde zal-je misschien nooit 
•meer   tegenkomen''  

En wï'n enlhousiastische verteller beschreef me 
de plek waar 'k, dat nooit geziene en mogelijk 
nimmer meer te aanschouwen tafereel van moe- 
derliefde zo'u kunnen gaan zien. Tegenover den 
zoo en zoioveelsten boom, vlak bij dien en dien 
steen,  rechts van dat en dat struikje. 

Toen heb ik m'n collega plaat VIII uit de •Na- 
tuurlijke Historie van Nederland', door Prof. H. 
Schlegel,   onder   den   neus   gehouden. 

Die  plaal geeft  de afbeelding van   twee  padden. 
•Van onderen • ald'us luidi 't bijschrift • 

van onderen: het wijfje, van boven: het 
mi a n n e l j e;   k'uitschieten d'.... 

Niet gauw vergeet 'k 't gezicht van m'n vriend, 
die aldus plots tot de ontdekking kwam, dat, wat 
hij gehouden had vopir 'n poëzie-volle rooeder- 
1 ie f de, niets anders was dan 'n prozaïsche uiting 
van   paring s dr if t. 

*   * * 
Die Rolducsche paddeiigcsehiedenis school me te 

binnen toen 'k in •de Levende Natuur" van 1 April 
1.1. 't  volgend stukje las: 

De kleine Pad. • Mogelijk vermeld ik; u iets heel 
gewoons: ik beu niet voldoende op de hoogte 
met het leven van het dier in kwestie, om dat Ie 
kunnen beoordeclen. Doch verschillende collega's 
was hel, evenals mij, noodt voorgekomen, wat ikf 
Zondag-avond 19 Maart op mijn thuiswandeling 
door  het   Prinsenpark zag. 

Als eiken avond kropen daar verscheidene pad- 
den over het pad. Mijn zoontje, een dreumes van 
4 jaar, heeft dan steeds de gewoonte, die dieren te 
gaan bekijken, gewoonlijk wandelen wij dan door. 
Dezen keer echter moest vader bepaald komen zien 
en toen die zag, waarvoor hij geroepen was, mloest 
ook moeder er bij te pas komen. Een reuzenpad 
>van f 15 c.M. wel (met de pooten) kroop dwars 
de laan over, met een kleintje van ± 6) a 7 c.M. 
op haar rug. De kleine hield zich nauwelijks vast, 
maar zat los en vrij als een ervaren ruiter en 
draaide het kopje naar alle kanten. Toen de kleine 
Johannes, nieuwsgierig, wal dichterbij kwam', kon- 
den wij zien, dal Moeder Pad een leeken gaf, waarop 
Jongeheer Pad zich met alle vier de pootjes krach- 
tig vastklemde • de nagelljes trokken samen • 
en eerst daarna deed Mama een paar sprongen, 
zooals ik ze nppit van een pad gezien had, wel van 
bijna 2 d.M. dunkt ons. Daarna ging ze weer uit 
den galop in een zeer kalme wandeling orver en1 

liet ook Padje zich weer los. Wel een keer of drie 



herhaalde zich hel aardige looneellje, lol beiden in 
hel gras verdwenen. 

Wij   hebben   er  met  genoegen   een   heele   poos 
slaan naar kijken. En eiken keer zagen we d'uidelijk 
• de volgende malen letten wij er nog scherper op 
• dat de kleine op een teeken van de oiude zich 
vastzette en eerst daarna deze ging springen, 't Ont- 
lokte onzen kleinen baas de opmerking: ,,De lylse 
pod kin nel oan hüs ta kpnime en nou draecht de 
Mem-pod him, ,oimt hy wirrich is!" (Friesch). •De 
kleine pad kan niet aan huis toe komen, en nu 
draagt de Moeder Pad hem, omdat hij  mbe is!'' 

,,Johannes-licf, 'k neem je, je zoölogische on- 
kunde heusch niet kwalijk. Zoo'n graote pad, niet 
'n kleintje op den rug, 'k heb dat boven reeds 
verteld, heeft wel parten gespeeld aan een •Aca- 
demisch-gevormde'. Geen wonder dus, dat ze er 
<u liet  inloopen." 

R a a t h-B ingcl rade. Jos.   CREMERS. 

Groot Hoefblad. 
(Petasites officinalis L.) 

Er is haast geen rivier of stroompje in ons ge- 
west, langs wier boorden deze plant niet gevonden 
wordt. Alléén daar waar de Roode beek ontspringt 
zoekt men 't Grool hoefblad tevergeefs. Aanvan- 
kelijk zijn de bladeren langs de middennerf ge- 
plooid, wijl dit verschrompeling van 't groene, wa- 
terrijke weefsel belet. Straks echter spreidt de 
plant hare tropisch-groote bladschijven vlak uit. 
't Mooist doet ze dit op 
waar 't water voortkabbelt 
gewas  verscholen  oevers. 

Men zou  verwachten, dat 
ken    de    bladeren    grooter 
genovergestelde  is  'l  geval, 
waarlijk   kolossale   afmetingen,   die 
nen   zijn,   eerst   echt,   als   ze   door 
omstroomd wordt. 

't Groot Hoefblad breidt zich bij ons maar zelden 
veel verder uit dan de oevers landwaarts, omdat 
't anders gebrek aan vochl zou krijgen. Op de 
Alpenweiden schijnt de vegetatieve vermeerdering 
duidelijk plaats te vinden pp dezelfde wijze, als 
bij   de   z.g.   •heksenkringvormende''   planten. 

schaduwrijke   plaatsen, 
tusschen   onder   hout- 

juist op  zonnige   piek- 
waren,    maar   't    tc- 

De plant bereikt  haar 
3/4   meter   kun- 
vochtigc   lucht 

De bloemen zitten in rijk gevulden tros aan 't 
eind van een dikken, hollen, met lange, losse 
schubben bezetten stengel. Maar bij 't eene exem- 
plaar zijn in ieder bloemhoofdje de afzonderlijke 
bloempjes meerendeels tweeslachtig, buisvormig en 
onvruchtbaar, terwijl een klein aantal (aan den 
rand) vrouwelijk, draadvormig en vruchtbaar zijn; 
bij een ander exemplaar zijn ze voor 't grootste 
gedeelte vrouwelijk met enkele tweeslachtige 
bloempjes op 't midden der schijf. 

Van verre reeds kan men deze twee vormen aan 
haar bloeiwijzen kennen, daar die met overwegend 
stamperbloemen, kleinere, meer slanke trossen 
heeft, welke met meest tweeslachtige bloemen, 
grootere   losse   bloeiwijzen   ontwikkelt. 

Zeer interessant is de bevruchting bij deze plant, 
maar ook zeer ingewikkeld. 

'k Wilde er hier alleen op wijzen, dat, terwijl 
hi sommige Nederlandsche Flora's aangegeven 
wordt,   dat   de   laatstgenoemde   vorm   in   ons   land 

•overal bepaald zeldzaam'' is, dit voor 
Zuid-Liinburg zeker niet opgaat. 

Langs alle beken, in alle formaties, komen hier 
beide vormen deels op afzonderlijke plekken, deels 
ook de eene naast en met de andere groeiend, in 
ongeveer gelijke verhouding voor; ja, niet zelden 
vindt men juist de tweede vorm' 't meest voor- 
komend. 

Over de verspreiding in Noord Nede;luid durven 
we niet oordeelen. Er is echter, naar we meeneii. 
geen enkele reden te vinden, waarom de verhou- 
dingen daar anders zouden zijn dan in Z.-Limburg. 

N ulh. A.   DE   WEVER 

Een kruising van Primula elatior en 
P. officinalis. 

Toen ik, vorige lente, deze bastaarden in de be- 
langstelling der plantenvrienden aanbeval, ver- 
wachtte ik niet, dat ze reeds dit jaar zouden ge- 
vonden worden. Want de wild-groeiende hybriden 
tusschen bovengenoemde sleulelbloemsoorlen zijn, 
ook in 't buitenland, zeer zeldzaam. 

Enkele weken geleden kreeg ik bericht van een 
onzer leden, die zijn naam onbekend wenscht te 
houden, dat hij één dezer kruisingen bij Geulle 
gevonden had. Dadelijk zijn we haar toen samen 
nog eens terdege gaan bekijken. 

Terwijl bij P. officinalis de éénkleuriggroen- 
witte klokvormige kelk aan den top wijd openslaat, 
de bloemkroon welriekend en dooiergeel is, met 
van binnen aan de basis van iedere krooaslip een 
oranje-vlek, en de zoom concaaf is, de zaaddoos 
eivormig   is  en   niet   tegen   den   kelk   aanligt   en 

bij P. elatior de kelk buisvormig aan den top 
vernauwd, op de ribben groen en in de tusschen- 
ruimte groen-wit is, de bloemkroon reukeloos, zwa- 
velge^l met vlakken zoom, de zaaddoos elleptisch en 
tegen den kelk aanligt, heeft de bovengenoem- 
de wilde bastaard ,een wel is waar klok- 
vormigen kelk, die echter van boven iets nauwer 
is, groen op de ribben, maar met minder kleu- 
renverschil der tusschenruimte; de bloemkroon is 
ielwat welriekend, lichter geel dan officinalis, 
donkerder dan bij elatior, met lichl-concaven 
zoom, grooter dan bij officinalis, kleiner dan 
bij  elatior  met  zwakkere  vlekken. 

Deze   exemplaren   zijn   onvruchtbaar. 
Bij de tuinprimula's zijn deze bastaarden nle'. zeld- 

zaam  en daar zijn ze deels vruchtbaar, deels niet. 
Er kunnen zich niet alleen zaaddoozen vormen, 

maar zelfs zaden, terwijl deze geen kiembaren in- 
houd hebben. 

Om meer dan eene reden heeft me deze vondst 
zeer verheugd. 

Vooreerst wegens den scherpen blik, dien de 
vinder toont te hebben op de wilde flora, want zelfs 
naast de beide stamouders valt deze kruising niet 
gauw in 't oiog. 

Ook is hij gelukkig geen verzamelaar, zoodat de 
plant in alle stadia voor studiemateriaal kan be- 
waard   blijven. 

En ten slotte ben ik blij, dat haar groeiplaats 
zich bevindt in de streek tusschen Bunde en Els. 
loo, waar heerlijke, ongeschonden bosschen en heide 
nog vreedzaam naast landerijen en beemden liggen, 
waar  de   industrie,   die   den   mensch   tot   een   ma- 



chine maakt, dezen vrede niet licht zal verstoren, 
wegens de stille, maar geweldige natuurkrachten, 
die  daar  in  den bodem  verscholen  zitten. 

N u t h. A.   DE   WEVER. 

Weer 'n kleine hazelmuis?. 

Van den heere M. Dumoulin, boomkweeker te 
Hoogcruls, Noorbeek, ontvingen we bericht, dat 
hij, enkele weken geleden in de buurt daar, 'n 
muis heelt gevangen, welke nog immer levend in 
zijn   bezit   is. 

Afgaande op de beschrijving van beur uiterlijk 
en gedragingen moeten we besluiten, dat dit diertje 
geen  ander  kan  zijn dan de kleine hazelmuis. 

Mocht ons vermoeden waar blijken, dan zou deze 
vondst inderdaad zeer interessant zijn. 

Dan toch mogen we met grond veronderstellen, 
dat de kleine hazelmuis vandaag of morgen oolkl 
nog elders blijkt te huizen dan in Schinveld en 
Noorbeek, n.1. in de daartusschen gelegen plaatsen. 

Voor eventuecle vondsten houden wij ons ten 
zeerste   aanbevolen. 

De heer Dumoulin schrijft ons, dat hij ons 't 
beestje  wil afstaan. 

Dankbaar   namen   we   natuurlijk  z'n  aanbod  aan. 
Beide kleine hazelmuizen zun voor 't Museum 

te  Maastricht   n  niet genoeg te  schatten aanwinst. 
Geen enkel Museum, in heel 't l!and toch, is in 

het   bezit   van   "11   inlandsche   kleine   hazelmuis. 
En wat vooral merkwaardig is, 't Maastrichtsche 

Museum   heeft   levende   kleine   hazelmuizen! 

JOS. CHEMERS. 

E. Heimans=Stichting. 

Wij ontvingen  volgend schrijven: 

L.   S. 

Den 21en Juli 1911 overleed plotseling de alom 
bekende populair-natuurwetenschappelijke schrijver 
E.   H ei man s. 

Onmiddellijk daarna werden, door eenigen van 
zijn talrijke vrienden en vereerders, plannen opge- 
vat om zijn nagedachtenis op een blijvende wijze 
te   eeren. • !   . , 

Helaas maakte de kort daarop uitgebroken we- 
reldoorlog opschorting van die plannen noodzakelijk. 

Thans, nu die oorlog blijft voortduren, terwijl 
de omsiandigheden voor ons land weliswaar nog bij 
lange na niet normaal geworden, maar toch wet 
eenigszins verbeterd zijn, achten de ondergetecken- 
den een langer uitstel niet gewenscht. 

Reeds mochten zij voor deze opvatting van ver- 
schillende zijden betuigingen, van instemming! ont- 
vangen. • i 

In een voorloopige bijeenkomst hebben zij een 
aantal plannen besproken en zijn eenstemmig lot 
het besluit gekomen, olm' een poging te doen tot 
het oprichten van een HEIMANS-STICHTING, TER 
BEVORDERING VAN NATUURHISTORISCHE STU- 
DIE BIJ HET NEDERLANDSCHE VOLK EN IN 
HET  BIJZONDER  BIJ  DE JEUGD. 

Om hiertoe te geraken, noodigen zij u uit Lot 
het bijwonen van een bijeenkomst in de Konings- 
zaal van het K. Z. G. •Natura Artis Magistra" (in- 
gang aan het groote hek, PI. Kerklaan, op verLoon 
van deze uitnoodiging) op Zaterdag 20 Mei 1916, 
te   3 uur n.m.) | 

Mocht het u niet mogelijk zijn, aan deze uitnoo- 
diging te voldoen, dan vragen zij u machtiging om)' 
ivw naam te plaatsen onder een oproeping oim( 
steun,   die op  ruime  schaal  zal   worden   verspreid. 

Zij verzoeken u, uw antiwoord te richten tot 
den   derden   ondergeteekende. 

S. ABRAMSZ. 
J. A. GALET. 
Or.  H.  W.  HEINSILS, P. C.  Hout- 

straat   144,   Amsterdam. 
H.  HEIKELS. 
Dr. C. KERBERT. 
HENRI DE LEEUW. 
Prof.  Dr. A.  E. H.  SWAEN. 
JAC.   P.   THIJSSE. 

Amsterdam,   April   1916. 

't Spreekt van zelf, dat 't Natuurhist. Gen. in 
Limburg 't plan ten zeerste toejuicht. Te meer, 
omdat onze Vcreeniging zich, vanaf den eersten dag 
van haar bestaan, mocht verheugen in de warme 
belangstelling van den zoo zeer betreurden E. 
Heimans. 

Aanwinsten voor de Boekerij 
van Hulst, D. • De Konijnenlblvker. Volgens de 

leerwijze van La Trappe, door J. M. Espanet. 
(Monnik  der orde   van  La  Trappe).   1855. 

Blankevoort C. • Limburg•Westfalen. Een en 
ander naar aanleiding van de opmerkingen van 
Dr. W. J. Jongmians over de publicatie •Onze 
Limburgschc   Steenkolen".   (Schr.) 

Abendanon E. C. • üe geotekLonische positie van 
den   Nederlandsch-Indischen   Archipel.   (Schr.) 

Dlctionnaire raisonnó universel d' hisloire naturelle, 
contenant 1' hisloire des animaux, des végétaux et 
des minéraux el celle des corps celestes, des më- 
téores, et des autres principaux phénomènes de 
Ia nature, avec 1' hisloire el la description des, 
drogues simples tirées des trois règnes et ie détail 
de leurs usages dans la médecine, dans róconodnie 
domestique et cham'pètre, et tlans les arts et méliers. 
6 dln. Paris, M. DCC. LXXV. (H. Goffin, Maastricht).) 

Boletin de Ia Soeiedad Aragonesa de Ciencia|S 
Naluralis Zaragoza. 19.15. No. 6•7•8•9•10. 
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Vernhout Dr. J. H. • Catalogus der Nederland- 
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lijke   historie.   (Schr.) 
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