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Krijtfossielen. 

II. 
Zijn de gestorven dieren op iden bodem der 

zee "bezonken, dan worden zij' wel nog, gedurende 
langeren of korteren tijd, dooir de waterbeweging 
heen en weer verplaatst, doch raken ten slotte 
toch onder het natte slib bedolven en kennen 
dan in een toestand van betrekkelijke rust. De 
weeke, organische beslanddeelen zijn vergaan en 
de plaats, welke die deelen innamen is eene 
holle ruimte. Maar het altijd bewegelijke, natte 
slib vult die riuiimten. De kleinste opening, on- 
zichtbaar voor het blopite oog, laat het slib door. 
Wij hebben wel eens een z.g. slijkmossel aan- 
getroffen. Vast gesloten evenals de andere mos- 
sels, vertoonde zij geen enkele opening. Tpich 
was !het dier dood en zijne lichaamsruimte ver- 
vangen door slijk.       . ' 

In tic krijtzee was het slijk een vrij grof 
kalkslib, dat later verhardend, tot de zoo bekende 
mergel werd. De holten van de fossiele dieren 
der krijtzee zijn dan ook alle gevuld met mergel. 

Alle zeeappels, tot de kleinste toe, wier ope- 
ningen niet grooter zijn dan de prik ©ener naald, 
zijn gevuld; de hollen der kreeftenscharen even- 
eens. Tot zelfs in de ledige kamers der naute- 
lieten en ammonielen is het slib doorgedrongen. 
Alle koralen zijn gevuld. Voor de zoo fijne holten 
der bryozoën was het krijtslib echter wel te 
grof van korrel en kon er niet in doordringen. 
Doch bij enkele bryozoën met grootere hollen 
zijn ook deze gevuld. 

De lammellibranchialen, de tweeschelpige 
Weekdieren, hebben in Ihet slot hunne twee schel- 
pen ; draaibaar verbonden door een krachtig elas- 
tisch band. Dit band houdt het schelpènpaar 
steeds van zelf open. Om de schelpen te sluiten 
heeft het dier één of meerders spieren ter be- 
schikking, waarmede het de twee schelpen naar 
elkaar tóe kan halen. Sterft het dier dan raken 
de sluitspieren buiten functie en de schelpen 
staan open. De fossielen dier dieren hébben de 
ruimte tju|sschen de altijd gapende scluëtpcn steeds 
gevuld (met verhard slib. Meestal p'hef organisch 
band van 'net slot insgelijks vergaan en zijn 
de twee schelpen van elkander IQS geraakt. Zeld- 
zaam zijn ze bij elkaar gebleven, meestal zijn 
ze verspreid geworden. ' 

De ook tweeschelpige brachiopoden bezit- 
ten insgelijks een slot. Doch bij deze dierenl 
geschiedt het openen zoowel als het sluiten 
der schelpen door afzonderlijke spieren. Het 
is dus niet noodzakelijk dat bij het afster- 
ven van het dier de schelpen zich openen. 
Vandaar    dan    ook,    dat    men    de    fossielen 

meestal in gesloten toestand aantreft, de twee 
bij elkaar behoorende schelpen vast tegen el- 
kander gedrukt. De ruimte lusschen beide kan 
gevuld zijn, omdat het slib behalve door wellicht 
fijne openingen lusschen de schelpenranden ook 
door de opening, die eene der schelpen bij som- 
mige familiën bezit, naar binnen heeft kunnen 
dringen. Men vindt echter ook brachiopoden- 
fossielen, bij welke de ruimte tuisschen de twee 
vast tegen elkander gedrukte schelpen geheel 
ledig is gebleven. Met een scherp mesje kan men 
dan wel de twee helften van elkander doen 
springen, zoodat de uiterst sierlijke teekeningen 
van het armskelet haarscherp zichtbaar worden. 

Tenslotte komt er steeds een oogenblik, 
waarop de afgestorven dieren geheel onder het 
slib bedolven en tot rust gekomen zijn. De 
weekero organische deelen zijn al verdwenen en 
door het slib vervangen; de hardere hebben 
wellicht nog weerstand geboden, doch vergaan 
ook langzamerhand en het nog altijd min tof 

• meer weeke slib vult de gevormde holten. Doch 
dit slib Wordt na verloop van tijd hard door den. 
steeds lo enemenden druk der hoogere, nieuw 
gevormde lagen. Wij zouden de fossilisatie nu 
geëindigd kunnen achten en me enen, dat de 
dieren in dezen toestand voor de geologen be- 
waard zouden blijven. Dit is niet het geval, 
want de ingesloten fossielen ondergaan nu nog 
langzame, doch zeer ingrijpende veranderingen. 

Waren die dieren, welke geen kalkachtige dee- 
len in hun lichaam bezitten, zooals wormen, 
vele koralen en sponzen e.d. 'niet geheel vergaan 
toen het slib zich om hen heensloot en ver- 
hardde, dan wordt eene holte gevormd, die als 
zoodanig kan blijven bestaan. De fossielen-verza- 
melaar vindt die holten terug in het inwendige 
van den steen. De wanden er van vertoonen 
alsdan alle détails van het afgestorven dier tot dö 
fijnste toe. De wand dep holte vormt een af- 
druk, een •negatief" van het dier, waarnaar 
in vele gevallen het fossiel kan gedetermineerd 
worden. Tot de fijnste détails toe, zeiden wij. 
Dit is slechts betrekkelijk waar, omdat de fijn- 
heid van den afdruk afhankelijk is van den 
korrel van het slib. Zoo geeft het krijgslib, dat 
betrekkelijk grofkorrelig is, niet zooi scherpe af- 
drukken als b.v. een kleislib',• leisteen • zoude 
doen. Bedoelde afdrukken geven wij den naam 
•steejiktërnïen". Deze naam is eigenlijk minder 
juist. Hij is vooreerst toegepast op de verharde 
massa, de kern, die de hollen van schelpen vult, 
doch wij houden hem aan voor alle afdrukken. 
Het is nu somwijlen moeilijk om te beslissen 
of men een steenkern voor zich heeft of wel 
het werkelijke dier. Bij mergelfossielen is de 
beslissing niet moeilijk. De steenkernen vertoo- 
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nen den betrekkelijk groven korrel van de mer- 
gel, duidelijk met de loupe te herkennen; eigen- 
lijke fossielen zijn vaster van structuur en glad- 
der   van   oppervlak. 

De harde schelpen blijven evenmin onveran- 
derd. De kalkachtige deelen der levende dieren 
zijn opgebouwd uit organische, hoornachtige 
stof, waarlusschen kalkdeeltjes, minder of meer 
vast aan elkander sluitend, zich afzetten De 
kalkdeeltjes zijn de baksteenen, de organische 
stof, de morlel. Het organische bindmiddel geeft 
de sterkte aan de schelp. Dit bindmiddel vergaat 
door den tijd en de kalkdeeltjes blijven, min of 
me:r vast aan elkander hechtend, zco lat de schelp 
broos wordt. Men vergelijke b.v. den weerstand 
die eene mossel- of oesterschelp tegen breking 
uitoefent, met dien eener fossiele schelp, welke 
men somwijlen slechts behoeft aan te vatten om 
ze in stukken te zien gaan. De uitwendige ge- 
daante en de inwendige structuur blijven daarbij 
schijnbaar onveranderd, omdat kalklamellen van 
het harde skelet microscopisch klein zijn. De 
gekleurde strepen, banden en vlekken van de 
levende dieren schijnen dikwijls bij de fossielen 
bewaard te zijn: •Leferest la palette de la na- 
ture" zegt een geestig natiuur-historicus. De kleu- 
ren van het levende dier waren organische ijzer- 
verbindingen. Bij de fossilisatie is het 'ijzer ter 
plaatse gebleven waar het was leant zóó hebben de 
natuurlijke banden en vlekken hunine uiterlijke 
gedaante behouden, doch de kleuren er van zijn 
tot schakeeringen van bruin en geel geworden. 

Vele harde gedeelten van dieren zijn in den 
beschreven toestand gebleven en worden dus 
zóó als fossielen gevonden. Zooi b.v. de beenderen 
der groote sauriërs en der chelonia's, zoo ook 
de bryozoën en vele schelpen. 

Andere schelpen, meer in het bijzonder gastero- 
poda n, hebben nog verdere vervormingen onder- 
gaan. Door het steeds in de mergelmassa circu- 
leerende water zijn de kalkdeelen, waaruit de 
schelp bestond, geheel opgelost en weggevoerd, 
zoodat thans eene holle ruimte op de plaats 
der schelp is gevormd. Er zijn steenkernen ont- 
staan. Juist van de gasteropoden vindt men deze 
somwijlen in groote hoeveelheden en van sier- 
lijke vormen bij elkaar. In het Maastrichter 
museum zijn verschillende taooie exemplaren van 
gasteropoden-steenkernen aanwezig, waaronder 
vrij groote. De oorzaak, waarom de eene schelp 
behouden bleef, de andere daarentegen overging 
tot steenkern, ligt ongetwijfeld in de chemi- 
sche samenstelling der oorspronkelijke schelp. 
Wij spraken van •kalkdeelen" in het alge- 
meen, doch bij de 'eene soort kunnen die, zoo- 
als zulks bij de nog levende schelpdieren het 
geval is, meer in 't ibijzonder uit calciet gevormd 
zijn geweest, bij anderen uit arragoniet, bij nog 
anderen uit nog andere kalk verbindingen of uit 
mengsels enz. Zóó bestaat de mogelijkheid, dat 
de eene schelp tegen de oplossende werking van 
het water bestand was, de andere niet. 

Nog eene andere metamorphose der fossielen 
komt voor, n.1. een volledig kristallijn worden. 
Wanneer wij een fossielen zeeappel aan de op- 
pervlakte geheel zuiver maken, desnoods met 
verdund zoutzuur af wrijven, dan blijkt die op- 
pervlakte in het licht gehouden eenigszins irï- 
seerend en kan men er op een, of twee elkander 

kruisende stelsels van. evenwijdige streepen her- 
kennen. Dit wijst op een kristallijnen toestand. 
Ook wanneer men de schaal doorbreekt, dan 
is de breuk óf plat, of vertoont dikwijls de 
karakteristieke vormen der kalkspaat-kristallen. 
Dergelijke kristallijn gemetamorphoseerdescha- 
len of schelpen zijn juist wegens dien kristal- 
lijnen toestand minder bros dan de meeste andere 
schelpen. Wij kunnen ons deze metamorphose op 
twee wijzen voorstellen. Ten eerste: dat de 
geheele schaal is verdwenen, dat zich dus een 
steenkern heeft gevormd, en dat daarna binnen 
de gevormde ruimtee zich calciet in gekristallir 
seerden toestand heeft afgezet. Ten tweede dat 
geleidelijk, als het ware molecuul na molecuul, 
de 'kalkdeeltjes in kristallijnen toetand zijn over- 
gegaan. 

Fossilisatie door verkiezing komt buiten den 
vuursteen in de mergel niet voor, tenzij bij de 
belemnieten. De donderpijlen, d.i. de sporen der 
belemnieten bestaan altijd uit silex. Het is niet 
waarschijnlijk, dat deze deelen van het levende 
dier uit silex zouden samengesteld geweest zijn. 
Veeleer hebben ze even als de harde deelen van 
andere dieren uit een kalkskelet bestaan. Waar- 
om nu juist deze tot silex gemetamorphöseerd 
zijn, blijft nog een raadsel. 

Blijft nog iels te zeggen over de fossitatie 
in den vuursteen. De lezer kent onze meening 
omtrent de vorming van den vuursteen. Wij 
meenen n.1. dat binnen de reeds gevormde mer- 
gelmassa zich kiezelzuur in celtoïdalen toestand 
locaal heeft afgezet en daarna in geleiachtigen en 
eindelijk in verharden toestand is overgegaan, 
m.a.w. tot vuursteen is geworden. Wij merken 
hier op, dat de massa van den vuursteen dus 
niet   gekristalliseerd,   doch   amorph   moet   zijn. 

De in den vuursteen ingesloten fossielen, echi- 
niden, lammellibranehiaten, gasteropoden e.a. 
zijn nu vooreerst overgegaan toit steenkernen. In 
het museum bevinden zich mooie exemplaren 
van dergelijke steenkernen. De meer voorko- 
mende verkiezelde zeeappels zijn door hun ronde 
gedaante geheel vrij van de vuursteenmgasa en 
liggen er als bet ware los in. Dit is de oorzaak 
waarom zij herhaaldelijk in het grint van het 
diluvium worden gevonden. Zij zijn daarin ge- 
raakt, doordat vuursteenen door de geweldige 
diluviale walerstroomen meegevoerd en verbro- 
ken zijn. De daarin toevallig aanwezige steen- 
kernen der echiniden zijn losgeraakt, door het 
water meegevoerd en met overige s teenpuin ver- 
mengd. Hun ronde vorm beschutte hen voor 
verdere afslijting. 

In bet museum bevindt zich ook een zeer mooi 
fossiel van een groote gasteropode, Voluta deper- 
dita, als steenkern. Zoowel tie buitenkant als de 
spiraal vormige, loszittende kern is uilmuntend 
behouden en alle détails van de schelp zijn be- 
waard. 

Ook wordt daar aangetroffen een vuursteen 
met de holte van een tweeschelpig weekdier. 
Dit exemplaar is daarom merkwaardig omdat de 
holte in een beginstadium van kristallyne vulling 
verkeert. De wanden der holte zijn n.1. bedekt 
met tallooze kristallen, wier schitterende vlakjes 
en zeshoekigen vorm de kWartskristallen doen 
herkennen. Ook bij de bovengenoemde gastere-- 
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pode is een begin van kristallyne vulling waar 
te nemen. 

Een ander exemplaar vertoont de fossilisatie 
van een echinide in een overgangsstadium. De 
kalkschaal is nog aanwezig, geheel in kristally- 
nen toestand. Talrijke kalkspaath-rhomboëders 
zijn te zien. Het schijnt dus, dat deze zeeappel 
al reeds in kristallynen toestand verkeerde toen 
de vuursteen hem insloot. 

Het mooiste exemplaar, dat het museum bezit, 
is echter wel dat van (een gedeeltelijk verkiezelde 
nautiliet, ingesloten in een stuk vuursleen. De 
buitenwand en de afscheidingen tusschen de ka- 
mers zijn goed bewaard en vertoonen nog iri- 
seerende kleuren, terwijl talrijke détails nog zeer 
goed herkenbaar zijn. 

De wijze van fossilisatie binnen den vuursleen 
kan dus geen andere gew.eest zijn, dan die voor 
de fossielvorming binnen de mergel, zooals die 
boven omschreven is. Alleen met dit verschil, 
dat ten eerste door invloed van het kiezelzuur 
de kalkdeelen der fossielen sneller werden opge- 
lost, ook die welke binnen de mergel niet op- 
gelost worden; en ten tweede, dat de vulling 
der ontstane holten geschiedde met gekristal- 
liseerd kiezelzuur. 

Genoemde voorbeelden bevestigen m.i. mijne 
meening omtrent het ontstaan van den vuursteen. 
Ik heb getracht voor mijne meening nog eene 
ander bewijs te vinden. Wanneer toch de vuur- 
steen ontslaat door afscheiding van amorph kie- 
zelzuur binnen de mergelmassa, dan moeten de 
tallooze verbrijzelde, microscopische kamers van 
foraminifeeren, dia in de mergel voorkomen, ook 
door den vuursteen omgeven en de kamers er 
mede gevuld zijn geworden. De dunne kalk- 
schalen werden alsnu opgelost en de gevormde 
ruimten werden gevuld met kristallyn kiezel- 
zuur, omdat zij zoo uiterst klein zijn. Gekristal- 
liseerd en amorph kiezelzuur zijn beide door- 
zichtig en dus moet de imassa van den vuursteen 
een amorph uiterlijk vertoonen. Ook leen gewoon 
microscoop kan het vermoede verschil in struc- 
tuur niet aantoonen, zelfs niet bij een •dünn- 
schiff'.'• Toch heeft Ubaghs öenige foraminifee- 
ren in iden vuutsteen jniieft een gewoon microscoop 
kunnen waarnemen. • Wèl echter kan dit een 
polarisatie-microscoop. Ik heb dus een zeer dun 
vuu|rsteenschilfertje onder een dergelijk micros- 
coop geplaatst. En nu bleek, dat het object de 
kleur van het veld vertoonde en daarop zeer tal- 
rijke, scherp omgrensde vlekjes van allerhande 
kleuren. De (Uniforme kleur, gelijk aan die van het 
veld, wijst op de amorphe vuursteenmassa, de 
gekleurde vlekjes op even zoo vele gedeelten 
gekristalliseerd kiezelzuur. Ik wil aan 'dit ver- 
schijnsel volstrekt geen bewijzende kracht toe- 
kennen. Daartoe had ik een volgens de regels der 
kunst geslepen •dünnschliff' moeten gebruiken. 
Ook was mijn microscoop tot mijn spijt niet 
krachtig genoeg om in de gekleurde vlekjes de 
vormen van foraminiferen te kunnen herkennen. 
Deze proef bewijst dan voorloopig alleen dit: dat 
de vuursteen een mengsel is van amorph en van 
gekristalliseerd kiezelzuur. 

L.  A.  J.  KEULLER. 

Een andere rupsenplaag in Limburg. 

Hel artikel van collega H. SchmiU in dil 
Maandblad, no. 6 en 7, 1918, p. 20, •ein moderner 
Seufzerwald", wekte in mij een stemming van 
Ivan|owici's •Seufzerwalzer". Terwijl hij bij 
Maasbracht dezen zomer zuchtte over de ver- 
woestingen, aangericht door baslerdsatijnvlinders 
(Euproctis chrysorrhoea); zoo treurde de onder- 
geteekende aan de andere zijde der stad Roer- 
mond over een andere rupsenplaag. Welk een 
duo ! De een in een eikenlaan, de ander in een 
Canadapopulierenallee, ongeveer in dezelfde 
maand. 

Een bezoek aan den dwarsweg bij Horn en in 
de omjgeving van het dorp Grathem werd ver- 
oorzaakt doöfr wetenschappelijke nieuwsgierig- 
heid naar de rupsenplaag. in de nieuwsbladen 
gemeld. Het was de 19de Juni, en de rupsen 
hadden zich braaf gehouden aan haar maand, om 
volwassen te zijn, zooals dat vereischt wordt 
om Jan Christiaan Sepp^ P. C. T. Snellen, A. 
Spuler, D. Ter Haar e.a.> niet tot schande te 
maken. 

De Canadaboomen zagen er verbazend have- 
loos uit; geen dragelijk loofblad was er meer te 
zien. De twijgen droegen, uit de verte gezien, 
een soort van groene omwazing, iets vroeg-lente- 
achtigs; en toch was het bijna tijd voor het 
St. Janslot. Overal grimmelde het van satijn- 
vlinderrupsen (Stilpimtia salicis), op den grond 
en langs de gegroefde stammen. Allerwegen zag 
men 'het geschitter der geelwitte bandrijen, af- 
stekend tegen de mode Wratlenreeksen der flan- 
ken. De meeste rupsen waren loom en traag, in 
voorbereiding hunner ver popping, en roerden 
zich niet als sluipcolonne's van zwarte wegmie- 
ren (Lasius 'nifffir) langs haar heen omhoog, wan- 
delden in de geteisterde boomstammen. Vele 
rupsen echter hadden zich verpopt, althans vlij- 
tige pogingen in 't Werk gesteld, om zoover te % 

komen. Behalve de glanzend zwarte grootere 
poppen der Wijfjes (en de kleinere der mannetjes 
ontwaarde men in de schorssplelen ineengezakte 
verschrompelde en verdroogde rupsen. Achter 
elk rampzalig rupsenoverschot hing in een sier- 
lijk vlechtwerk je een sluipwesppop, zoo ongeveer 
als een kleinbuikje (Apanleles glomerulus) bij 
koolwitjesrupsen ; maar telkens alleen, hoogstens 
twee bij elkaar. Verschillende heb ik ervan mee- 
genomen, maar uitgekomen zijn de coconnetjes 
nog niet. 

Bij de rupsen, die ik eveneens als welkome 
buit huiswaarts voerde, ontwikkelden zich ette- 
lijke sluipvliegen, o.a. Echinomyia fera. De 
landlui die niets tegen de rupsenplaag deden 
• P. Schmitz ergerde er zich ook al over • 
laten de bestrijding heelemaal aan de Providentie 
over, die hen toch niet volkomen aan hun lot 
overlaat, zooals men ziet. 

In Grathem bemerkte ik, boe een uitzondering 
den regel bevestigen kan. Er wordt aangegeven, 
o.a. bij P. C. T. .Snellen met nadruk, dat de 
satijnvlinders alleen des nachts vliegen. Bij ge- 
meld dorp vloog een mannelijk exemplaar langs 
een boomstam; maar zoo slaapdronken en wan- 
hopig onbeholpen in het klare licht, dat men 
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duidelijk bemerkte, hoe hij zich eigenlijk 
schaamde in zijn nachtgewaad-kleur voor den 
dag  te  komen. 

Zulke vreeselijke verwoestingen als de bas- 
lerdsalijnrupsen kunnen die der satijnvlinders 
niet aanrichten, daar haar spraakorganen alleen 
door wilgen en populieren aangenaam geprik- 
keld worden. Bij appel- en pereboomen behoeft 
dus niet gewaakt Ie worden om de overwinte- 
rende rupsen te koeren. 

E. HOOGEVEEN, S.J. 

Canis.-Coll.,  Nijmegen. 

De vorst van 1917 en de vogels. 

De oohjke snaak, dien de Limburger •keu- 
ninkske" noemt etn dien de weienschap weidsch 
betitelt met den naam winterkoning (troglodytes 
europaeus) kwam tot vopr kort in 't Zuiden 
onzer provincie zeer algemeen voor. Dat is om 
zoo te zeggen ineens anders geworden; in mijn 
omgeving ten minste is de winterkoning zoo 
goed als verdwenen. Hoorden we 'm vroeger 
bij 't eerste mörgenkrieken overal z'n helklin- 
kend wijsje met .de grootste opgewektheid ten 
beste geven, thans is dat karakteristieke deuntje 
bij ons zoo zeldzaam geworden, dat we er van 
opkijken, als we 't bier of daar sporadisch nog 
ns tegenkomen. 

Het tijdstip, waarop we 't keuningske hebben 
beginnen te missen, doet vermoeden, dat de barre 
kou van Januari 1917 aan dat uitsterven niet 
vreemd is. De kleine bedrijvige gast verliet ons 
immers niet in den kwaden tijd. Even kwiek en 
opgewekt schuifelde hij ook bij winterdag door 
dorre ruigten en oude heggen en hij wist er z'n 
kostje nog wel op te diepen, als vele andere 
gevederde vrienden 't te kwaad kregen en hon- 
gerig onze huizen naderden. Toch schijnt de 
koude van verleden jaar er velen te hebben 
doen bezwijken. 

We kunnen de reden van z'n verdwijning 
moeilijk zoeken in gebrek aan nestelgelegenheid. 
Al wordt er bier en (daar al wat opgeruimd van 
dien aard, er zijn in en om onze dorpen nog 
oude tjuunhagen bij de vleet, knoestige haagbeu- 
kem genoeg; zelfs 'het ,lage overhangende stroodak 
en de met klimop begroeide oude muur ontbre- 
ken nog niet geheel. Trouwens, als dat de reden 
was, zou z'n vermindering in aantal meer gelei- 
delijk geconstateerd zijn geworden. Is echter de 
vorst van begin 1917 er schuld aan, dan mogen 
we verwachten, dat we onzen kleinen bruinen 
gast niet voor goed kwijt zullen zijn, maar dat 
de soort zich mettertijd zal herstellen. 

De landbouwer zou ook • jammer genoeg • 
in ihem* 'n kleinen weerprofeet verliezen; immers 
z n al te druk herhaald wijsje gold voor 'n 
voorspelling van spoedigen regen. Koddig en 
grappig was 't keuningske in heel z'n voorko- 
men en ik heb me menigmaal met 'm geamu- 
seerd, als ie poes op id'r wandeling door den 
turn van heel nabij bleef vergezellen en vervelen 
met z n schel alarmkreetje. Dat hield ie dan vol 

tot 't hèele gedoe poes de keel uithing en ze 
er 't zonnige zitje op 't warme tuinpad voor 
opgaf. 

Misschien mogen we van andere lezers wel 
eens vernemen, of ook zij den winterkoining de 
twee laatste zomers veel minder gehoord en 
gezien hebben in hunne omgeving. Trouwens de 
twinterkoning schijnt niet alleen 't offer van de 
felle vorst geworden te zijn. 't Zelfde verschijn- 
sel constateeren we hier bij de koolmees (parus 
major) en haar zusje de pimpel (parus coe- 
ruleius). Ook deze nuttige vogelsoorten zijn de 
laatste twee jaren beduidend in aantal gediund 

Merkelbeek. W. J. VROMEN. 

GLADOCEEREN IN LIMBURG. 

II. 

16. 

15. Acantholeberjs curvirostris. O. F. Muller. Ge- 

wone stekelschaal. 
De stekelschaal is in Limburg weer tamelijk 

verspreid. Ik trot ze aan ,op de plaatsen 16, 
22 en 27. 

Chydoridae. 
Eurycercus.  Baird.  Zaagstaart. 
Eurycercus Iamellatus. O. F. Muller. Gewone 

zaagstaart. 
De gewone zaagstaart is in Limburg ook vrij 

algemeen  aan te treffen. 
Eurycercus glacialis. Lilljeborg. Winterzaag- 

s taart. 
De winterzaagstaart is in Noordbrabant in 1912 

en '13 op drie plaatsen aangetroffen en se- 
dert niet meer gevonden. Het kan dus een 
toevallige gast zijn. 

Camptocercus.   Baird.   Priemstaart. 
17. Camptocercus  rectirostris.  Schoedler.   Rechte 

priemstaart. 
De rechte priemstaart vond  ik op  plaats 23 

en  27. 
Camptocercus   Lilljeborgii.   Schoedler.   Lillje- 

borg's priemstaart. 
Deze  soort   komt  wel   bij   's-Hertogenbosch 

voor, doch werd door mij in Limburg nog 
niet  aangetroffen. 

Acroperus. Baird. Hoogkop. 
18. Acroperus fiarpae. Baird. Gewone  Hoogkop. 

De  gewone  hoogkop  is   een  zeer  algemeen 
dier. Zij komt ook in Limburg voor. Ik vond 
ze op plaats  19 en  22. 

Alonopsis G. O. Sars. Schuinstreep. 
Alonopsis elongata. G. O. Sars. Lange schuin- 

streep. 
De lange schuinstreep, die tamelijk verbreid 

is komt voor in de Heelder Peel bij Grathem. 
Daarentegen heb ik nog Alonopsjs ambigua, 

Lilljeborg, Bedriegelijke schuinstreep, noch 
een lid van het geslacht Kuraia, Dyb. u. 
Groch, in Limburg gevonden. 

Alona. Baird. Alona. 
20.   Alona  quadrangularis. O.  F.  Muller.  Groote 

alona. 

19 
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De Groote alona is de meest voorkomende 
soort van het geslacht en ook in Limburg 
zeer verspreid. Van belang is o.a. de vind- 
plaats,   1. 

21. Alona costata. G. O. Sars.  Geribde alona. 
Deze soort vond ik op plaats 19. 

22. Alona guttata, ü. O. Sars. Druppel alona. 
Deze kleinste alona-soort vond ik op de plaats 

2,  14  en  19. 

23. Alona tenuicaudïs. G. O. Sars. Dunstaart alona. 
De Dunstaart alona werd door mij alleeen op 

plaats  13  aangetroffen. 
24. Alona rectangula. 

Deze veel op Alona costata gelijkende soort 
kwam  voor op plaats  13 en  14. 

Rhynchotalona.  Norman.  Langsnuit. 
25. Rhynchotalona rostrata. Koch. Spitse langsnuit. 

Deze soort trof ik aan op de plaatsen 14 en 
25. Ze is in Noordbrabant vrij algemeen en 
zal dus ook in Limburg wel meer te vinden 
zijn. 

26. Rhynchotalona falcata. G. ü. Sars. Omgebogen 
langsnuit. 

Deze soort trot ik alleen in den Heelder Peel 
aan, maar hier ook in groot aantal. 

Leydigia. Kurz. Breedstaart. 
27. Leydigia   leydigii.   Schödler.   Leydigs   breed- 

staart. 
Dit dier komt in den Welter vijver voor. 14. 
Leydigia acanthocercoides, Fischer, heb ik in 

Limburg nog niet aangetroffen. 
Graptoleberis. G. O. Sars. Grjffelschaal. 

28. Graptoleberis   testudfnaria.   Fischer.  Gewone 
griffelschaai. 

De Griffelschaai komt zeer verspreid in Lim- 
burg voor. 3, 7, 19, 27, 31. 

Alonella. G. ü. Sars. Dwergkreeft. 
29. Alonella excisa. Fischer. Streepgrond. 

Voor dit dier is weder de Heelder Peel, 22, 
tot nog toe mijn eenige- vindplaats in Lim- 
burg. 

30. Alonella exïgua.  Lilljeborg.  Gladgrond. 
Deze werd meer dan de vorige aangetroffen 

en  wel op de  plaatsen  16,  22 en 30. 

31. Allonella nana.  Baird.  Ronde  dwergkreeft. 
Deze dwergkreeftsooft heb ik het meest alge- 

meen van alle drie aangetroffen en wel op 
de  plaatsen   6,  21,   23,   25   en  27. 

Përacantha.   Baird.   Kamdrager. 

32. Përacantha  truncata.  O.  F.  Muller.  Gewone 
kamdrager. 

De kamdrager behoort weer tot de meest al- 
gemeene takspneten. Ik heb ze in stilstaand 
water bijna overal  aangetroffen. 

Pleuroxus. Baird. Vederrand. 
Pleuroxus laevis. G. O. Sars. Gladde veder- 

rand. 
Pleuroxus striatus. Schödler. Gestreepte ve- 

derrand. 
Geen van beiden heb ik tot nog toe gevonden. 

33. Pleuroxus trigonellus. O. F. Muller, Driiehoek 
vederrand. 

Dit dier werd aangetroffen op de plaatsen 3 
en 13. 

34. Pleuroxus  uncinatus.  Baird.  Wipneus. 
Dit door den naar boven omgebogen snuit- 

punt gekenmerkte dier vond ik op de plaat- 
sen  13,  15, 24 en 25. 

35. Pleuroxus  aduncus.  Jurine.  Havaksneus. 
Met de vorige soort vond ik dit dier in den 

vijver bij  het kasteel  Eysden. 3. 
Chydorus. Leach. Bolkreeft. 

36. Chydorus  globosus.  Baird.  Bruine  bolkreeft. 
Deze grootste soort van  haar geslacht kwam 

voor op de plaatsen  16, 17, 20 en 26. 

37. Chydorus sphaericus. O. F.  Muller.  Gewone 
bolkreeft. 

Ook deze soort komt verspreid voor over het 
gansch gebied. 

38. Monospilus dispar. G. O. Sart. Gewone eenoog. 
Dit  bodemdier  vond   ik   op  de  plaatsen   22 

24, 26 en 27. In den Heelder Peel vond ik 
exemplaren, die in afwijking aan den hoofd- 
vorm drie dikke doornen aan de rugzijde 
van den eindklauw droegen. Deze afwij- 
king is door mij  het eerste beschreven. 

Anchistropus. G. O. Sars. Vlekkreeft. 
Anchistropus emarginatus. G. O. Sars. Uitge- 

sneden vlekkreeft. 
Deze werd in Nederland nog niet aange- 

troffen. - e 

Onychopoda. 
Polyphemidea. 

39. Polyphemus pediculus. Linne. Gewone groot- 
oog. 

Dit roofdier is zeer algemeen. Ik heb slechts 
vondsten ppgeteekend van de plaatsen 22 
en 27. Daar het echter zeer spoedig afsterft 
en vergaat, zal ik het wel meerdere malen 
over het hoofd hebben gezien en zal het 
ook in Limburg wel veel algemeener voor- 
komen. 

Bythotrephes. F. Leidig. Diepzwemmer. 
Bythotrephes longimanus. Leidig. Langarmige 

diepzwemmer. 
Ook dit dier is -in ons ïand nog niet aange- 

troffen. 
Leptodoridae. 
Leptodora. Lilljeborg. Glaskreeft. 
Leptodora  Kindtü.  Focke.  Glaskreeft. 
De Glaskreeft, de langste onzer Cladoceeren 

komt voor in de Helenavaart bij Helenaveen, 
maar zal waarschijnlijk wei meer algemeen 
zijn in de kanalen in dat gedeelte der pro- 
vincie. 

G.   ROMIJN. 

Boomkikker. 

De heer J. Nypels te Scharn-Heer meldt de 
vondst van een boomkikker aldaar, ± Juli van 
dit jaar. 

De heer A. J. Mertejis, hoofd der O. L. school 
te Nederweert, schrijft dat hij 't beestje meer- 
malen gezien en gevangen heeft in de lage moe- 
rassige weilanden, met veel houtgewas, "te Kei- 
pen (Grathem). Ook de schoolkinderen brach- 
ten meermalen exemplaren mede. J. C. 
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Restauratie Museum. 

Eindelijk zijn we, wat de restauratie van 't 
Museum betreft, op den goeden weg. 

•Vader Staat" heeft zich over 't wicht ont- 
fermd en met zijn hulp Izal 't thans, met bekwa- 
men spoed in een passend kleed gestoken 
worden. 

't Wordt dan ook meer dan tijd, dat 't eens 
'n nieuw kleedje krijgt. 

Z'n oude plunje toch ziet zoo erg versleten, 
gerafeld en armoedig uit. 

Niks geen costuum voor 'n spruit, die zich 
verheugen mag in 't kindschap van de vroede 
vaderen onzer Provinciale hoofdstad. 

Mogen die vaderen thans, door hun •Oer-vader 
Staat' voorgegaan en geholpen, in keuze van 
stof en snit gelukkig zijn! 

Niet. kijken op 'n paar centen meer of minder. 
Maar.... royaal in de beurs tasten! J. C. 

Aanwinsten voor het Museum. 

A. Kengen. Caberg: een vlinder (Smerinthus 
ocellata). 

L. Cnerners, Nuth: een zaagbok (Prionus cori- 
arius L.); een muskusbok (Aromia moschata 
L.) en een vlinder (Smerinthus ocellata). 

E. Crets-Straetmans, Maastricht: enkele krijt- 
fossielen  uit den  St.  Pietersberg. 

P. Brouns, Biuinde: Klei, waarin schelpen, uit 
de buurt van Bunde, ± 1 M. • Opp. en door 
ijzeroxyde aan elkaar gekit tertiair zand. (Van 
dezelfde plaats). 

W. Kallen, Nieuwenhagerheide: Zeeëgels uit 
mioceene grindgroeve   te  Nieuwenhagerheide. 

/. Oberjé, Waubach: Zeeëgel en Ostrea uit 
mioceene grindgroeve te Waubach. 

M. Janssen, Geulle: Fossiel (Micraster corsan- 
quinuim) gevonden op weg •Westbroek", Geulle. 

L. A. J. Keutier, Maastricht:een 20-tal verschil- 
lende krijtfossielen  (bryozoën). 

J. Pagnier, Maastricht: enkele krijtfossielen 
(Pecten en Hemipneustes) 

M. Huveneers, Maastricht: twee hazelwormen. 
J. Beckers, Jabeek: een waterhoentje uit Ja- 

beek. 

E. Lienaerts, Merkelbeek: een buizerd uit 
Schinveld. 

P. Nijst, Maastricht: een graspieper (albino) 
uit Meerssen. 

/. Kaufmann, Echt: levende Grieksche Schild- 
pad, gevangen te Echt; (dit beestje is natuurlijk 
ergens uit gevangenschap ontsnapt). 

H. Ramaekers, Maastricht: een tapuit, uit 
Maastricht. 

B. Smart, Maastricht: een eekhoorn (zwart- 
achtige afwijkende kleur). 

H. Leesens, Doenrade: een pauwhaan. 
Mej. J. Scholten, Amsterdam: een 15-tal ver- 

schillende land- en zoetwatermolusken uit Lim- 
burg. 

Verder werd 't Museum verrijkt met enkele- 
honderden insecten (vooral kevers) en met tal 
van geologische en palacontoilogische voorwer- 
pen (vooral krijtfossielen), verzameld door den 
Conservator. 

Ook kwam 't Museum in 't bezit van een ze- 
vental nieuwe kasten ter berging van Natuurhis- 
torische voorwerpen. 

Aanwinsten voor de Bibliotheek. 

Dr. A. Willemse, Well: Bijbel der natuur, door 
Jan Swammerdam, Amsteldammer, of Historie 
der insecten enz., (met 'n voorrede, waarin 't 
leven van den aute,ur beschreven is door Her- 
man Boerhaave en 'n Latijnsche overzetting van 
Hieronimus David Gaubius); Leiden, 1737. • 
Drie deelen. • 'n Ware prachtuitgave ! 

Den schenkers allemaal dank ! 

Nieuw lid. 

De  heer  Herman  Versterren,   Boermond. 




