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Maandelijksche Vergadering 
op WOENSDAG 4 SEPT.  1929 
in  het Natuurhistorisch Museum, 

precies om 6 uur. 
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BIBLIOTHEEK. 

De bibliothecaris maakt met dankbaarheid 

melding dat hem wederom verschillende oude 

Maandbladen en Jaarboeken werden gezonden 

en houdt zich ook verder aanbevolen. Vooral 

Jaarboeken en Maandbladen van voor 1924. 

£Z0£ 

U_S£ LLlTV. 

Het Natuurhistorisch Museum te Maastricht 
is  geopend  dagelijks  van  9•12  en2•5  uur. 

Toegang voor leden kosteloos; voor niet- 
leden f 0.25. 

Iin een achttal zalen vindt men een uitge- 
breide verzameling Limburgsche fossielen uit 
het Karboon en het Krijt en uit de Klei-, Zand-, 
Grind- en Leemgroeven. Bovendien verzame- 
lingen van in 't wild levende Limburgsche die- 
ren en planten.  (Plantentuin). 

VERSLAG 

DER  MAANDELIJKSCHE  VERGADERING 

VAN 7 AUGUSTUS L.L. 

Onze vergadering stond ditmaal ietwat in 't 
teeken van: Va cant ie. 

Als de Voorzitter even na zessen de bijeen- 
komst opent, blijken slechts een 14-tal bezoe- 
kers aanwezig, n.m.1. de heeren Rector Jos. 
Cremers, C. Blankevoort, J. C. Rijk, J. Koor- 
neef, Fr. Sonneville, M. Mommers, Aug. Ken- 
gen, L. H. A. Leysen, Th. Dorren, J. Prick, 
C. Willemse, F. v. Rummelen, J. Schulte en J. 
Maessen. 

Dr. Willemse vermeldt de vondst, zoo pas 
door hem gedaan (Augustus 1929), van 'npaar 
zeldzame Orthopterate Schinveld en Bruns- 
sumerheide en wel van twee sprinkhanen: 
Chrysochraon dispar Germ, en Ephip- 
pigera vitium Serv. 

De eerste werd vroeger 'n enkelen keer aan- 
getroffen bij de Plasmolen, de tweede één keer 
bij  Venlo. 
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De Zadelsprinkhaan (E p h i p p i g e r a) 
komt op de Veluwe tamelijk veel voor. De 
heer Koorneet vond 't dier :n meerdere exem- 
plaren op Wormkruid te Bennekom. 

De vondsten in den laatsten tijd in Zuid-Lim- 
burg van Orthoptera wijzen er op dat deze 
dieren hier zóó zeldzaam niet zijn als we vroe- 
ger meenden; tot nog waren er hier te weinig 
liefhebbers, die naar deze beestjes zochten. 

Pastoor Kengen doet de volgende mededee- 
ling: Verleden jaar vond hij op 't Caberger 
plateau (Belvédère) 'n klein geslepen beiteltje, 
't welk nog duidelijk zichtbaar had vastgezeten 
in 'n fragment van 'n hertengewei. Dit frag- 
ment was echter zoodanig tot pulver vergaan, 
dat er niets van gered kon worden; thans deed 
hii daar ter plaatse op ± 4 ra. diepte de twee- 
de vondst van 'n stuk hertengewei. Dit zijn de 
eenige vondsten hiervan in deze oude neder- 
zetting, welke op 't gebied van bewerkte stee- 
wen en potscherven zoo veel materiaal ople- 
verden. 

De heer Rijk laat 'm soort heksenbezem 
op 'm treurwilg zien, door z'n dochter 
gevonden in 't Wyckerveld. 

De heer Koorneef doet 'n middel aan de 
hand om dergelijke voorwerpen goed te con- 
serveeren. Eerst dompelt men ze, gedurende 'n 
paar minuten, in warm water (± 8üu) en daarna 
gedurende 2 x 24 uren in 'n oplossing van 
magnesium-chloride (20 %), waarna men ze af- 
spoelt en laat droogen. Ze blijven alsdan soepel 
en altijd goed voor microscopische doeleinden. 

De Voorzitter vertoont eene Gladde 
Slang, Coronella austriaca Laur. voor 
't Museum toegezonden door den heer Ad. 
Gielkens te Brunssum. 't Buitengewoon groote 
exemplaar werd aldaar den 27 Juli 1.1. gevan- 
gen in de heide. 

Prof. Dr. P. N. van Kampen en J. Heimans 
in: •Fauna van Nederland", noemen ze voor 
ons land niet zeer zeldzaam in het diluviale 
gedeelte, vooral op de Veluwe. ,,Schijnt, zeg- 
gen ze, in de drie gewestelijke provincies en 
Noord-Brabant te ontbreken". 

Voor wat Limburg betreft, is ze mij bekend 
van den St. Pietersberg, waar ze in 1QÜS 
werd gevonden door Pater Schmitz S. J.; ver- 
der uit Sevenum, vanwaar ze aan 't Museum 
werd toegestuurd door den WelEerw. Heer P. 
Brouns, kapelaan aldaar, en uit Ambij; dit 
exemplaar levend geschonken door den heer 
Edm. Nyst, heeft in den zomer van 1926 'n 
tijdlang geleefd in 'n terrarium in 't Museum. 

Hierna laat hij zien 2 exemplaren van de 
Zoetwaterkreeft Potamobius fluvi- 
atilis Fabr. Dit dier wordt, gelijk we bereids 
herhaaldelijk zagen, in Zuid-Limburg, tenge- 
volge der watervervuiling door de mijnen 
meer en meer zeldzaam. De beide vertoonde 
exemplaren werden dan ook niet in Limburg 
gevangen, maar toch vlak bij de grens, n.m.I, 
bij 't z.g. •Lepelmeer", nabij ,.de Bessem" La- 
naeken, waar ze nog veel schijnen voor te 
komen.   Spreker   brengt   'n   woord   van   dank 

aan den jongeheer Rob. Pagnier, Maastricht, 
die de beestjes voor 't Museum afstond. 

Verder laat de Voorzitter zien enkele exem- 
plaren van: Stenopteryx hirundinis L., 
behoort tot de D i p t e r a en wel tot de familie 
der Hippoboscidae, waarvan we 'n 7-tal 
inlandsche genera kennen. Deze vliegen leven 
parasitisch op de huid van zoogdieren en vo- 
gels. (Paarden en runderen, roerdomp en rei- 
ger, insectenetende roofvogels, zwaluwen, voor- 
al gierzwaluwen, op herten en reeën en scha- 
pen). Zoodra 't lichaam van den gestorven 
gastheer  begint  af te  koelen  verlaten  zij  dit. 

Dr. J. Th. Oudemans in •de Nederl. insec- 
ten" behandelt uitvoerig de zonderlinge ont- 
wikkelingsgeschiedenis dezer dieren. Het ge- 
heele larveleven wordt n.m.I. doorloopen in 
't moederlichaam, waarvan 't achterlijf voor 
groote uitzetting vatbaar is. Zoodra de over- 
gang tot 'n puparium op handen is, brengt de 
moeder de larve ter wereld. De verandering 
tot 'm puparium begint dan onmiddellijk. In 
verband met de grootte, welke 'n rijpe larve 
heeft, wordt er slechts één tegelijk voortge- 
bracht. De puparia vindt mem tusschen de huid- 
bekleeding van den gastheer, bij vogels ook 
wel in de nesten. 

De bruingele, 4 mm lange Stenopteryx 
heeft smalle, spitse, zeisvormige vleugels die 
tot voorbij 't achterlijf uitsteken. 

De vijf levende exemplaren, door spreker 
vertoond, werden hem tegelijk met hun doo- 
den gastheer ('n jonge huiszwaluw) toegezon- 
den door den heer J. Paumen te Mheer, van 
waar zich bereids 'n drietal dezer dieren in 't 
Museum bevonden in Mei 1923 ook gevonden 
op  een  doode  huiszwaluw. 

Tem slotte vertoont hij een partijtje duif- 
teeken (Argus reflexus F.). Deze tee- 
ken werden voor 't eerst hier te lande ontdekt 
in 1923 door den heer F. v. Rummelen in een 
duiventil te Heerlen. (Zie Maandbl. No. 6, 
pag. 30, jrg. '23). 

Nu werden ze aan spreker ter hand gesteld 
door den heer Rongen te Maastricht, alwaar ze 
naar 't schijnt heelemaal niet zeldzaam zijn. 

De heer Koorneef heeft gedurende een vier- 
tal weken Hymenoptera verzameld in de 
buurt van Mechelen-Wittem. De vangst aldaar 
is hem feitelijk tegengevallen; hij mocht er 
slechts 'm paar honderd buitmaken. 

In vergelijking met 't kolossaal groote voor- 
komen dezer diertjes b.v. op de Veluwe, is dit 
aantal erg gering; hij meent dat onze Lim- 
burgsche klei en leem geen geschikte nestel- 
plaatsen aan de dieren biedt; de grond is te 
hard. 

Toch heeft hij enkele aardige vondsten ge- 
daan en wel 't mannetje van 'n rouwbijtje 
(Cr o ei s a s c ut e 11 a ris). Nieuw voor de Ne- 
derl. fauma! ! 

Verder vond hij in 'n hollen weg 'n Sluip- 
wesp, parasiteerend op houtkevers, n.m.I. 
Stephanus (de bekroonde, de bekranste, al- 
dus genoemd om wille van 't kroontje, 't welk 
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ze op den kop draagt). Deze wesp is door heel 
Europa uiterst zeldzaam, mogelijk één maal 
in Nederland gevonden! 

Dan laat hij nog 'n eigenaardigheid zien, 
n.m.1. 'n copulatie (?) tusschen bladwesp 9 
en kever cf- Of 't echter 'n feitelijke copu- 
latie  is??  

Naar aanleiding van een courantenbericht 
over de neolithische vondsten uit den allerlaat- 
sten tiid te Ryckholt, meent de heer v. Rumme- 
len te moeten opmerken dat, als dit bericht 
waar is, van de vroegere theorieën betreffen- 
de den ouderdom der Ryckholter vondsten 
weinig meer blijft bestaan. Immers wat des- 
tijds voor neolithisch werd gehouden gaat 
men  nu  palaeolithisch  maken! 

Doch waar men met courantenberichten op 
dergelijk gebied voorzichtig dient te zijn is 
afwachten de boodschap. 

Den Voorzitter is opgevallen dat in datzelf- 
de bericht melding wordt gemaakt van vond- 
sten te Ryckholt van rendier en eland. Hij 
betwijfelt sterk zoowel 't een als 't ander. 

Ten slotte deelt de heer Prick mee dat hij 
Maandag 5 Aug. 1.1. Apatura iris heeft ge- 
vangein te Gronsveld. 

Gronsveld schijnt aan zeldzaamheden op 
Vlindergebied onuitputtelijk. 

Hierna werd de vergadering door den voor- 
zitter gesloten. 

EPILOBIUM ANGUSTIFOLIUM 
(Wilgenroosje). 

't Wilgenroosje heeft zich bij ons de 
laatste jaren verbazend uitgebreid. Dit was te 
verwachten, omdat alle verspreidingsvoorwaar- 
den hier zoo gunstig zijn. 't Bezit zeer lange 
wortelstokken, die veel uittoopers vormen; 't 
brengt veel zaad voort, dat bovendien van 'n 
vlieginrichting voorzien is en lang in den grond 
zijn kiemkracht behoudt; 't wordt ook nog 
door mieren versleept. 

't Stelt weinig eisenen aan den bodem, al 
geeft 't bij ons aan 'n zandigen grond de voor- 
keur; 't kan droogte en vocht, zon en scha- 
duw goed verdragen. 

Men kan 't dan ook op zeer verschillende 
groeiplaatsen aantreffen; zoowel op hooge hei- 
de als in 't veen waar men dit begon te ont- 
ginnen; langs de spoorwegen op de hellingen 
en in de koolasch naast de lijnen; 'n gedeelte 
der spoorheliling O.N. I• O.N. III is er als me- 
de bezaaid. Ook op de koolleibergen en in 
de verlaten koolslikvijvers der S.M.H, tiert 't 
welig. Zelfs op brikovens, muren en knotboo- 
men kan 't nog gedijen. 

Overal waar in den grond gewoeld wordt 
of boutgewas gekapt of afgebrand wordt tot 
zelfs in 't dennenbosch neemt 't de openge- 
vallen plekken dadelijk Ln beslag. Men houdt 
't voor 'n salpeterplant, die op zoo'n plek, 
waar nu vocht en warmte kunnen toetreden en 
uit humus stikstof kan gevormd worden, dus 
'n goeden voedingsbodem vindt. 

In akkers ziet men 't hier weinig, terwijl voor 
N.-Duitschland wordt opgegeven dat daar de 
graanvelden er rood van kunnen zien en 't 'n 
zeer lastig onkruid is. 

Gelukkig doet deze mooie plant bij ons nog 
weinig of geen schade; integendeel ze houdt 
de grauwe kolenlei nog bij elkaar en vrolikt ze 
wat op. 

Als men haar enkele teere Berkjes tot ge- 
zelschap wil geven zullen ze samen 'n nieuw 
landschap kunnen vormen in 't drukke indus- 
triegebied. 

't Klein Hoefblad dreigt 'n felle mededing- 
ster voor haar te worden. 

*   *   * 
E. angustifolium is vrij veelvormig. Op 

de meeste standplaatsen krijgen stengels, blad- 
nerven, kelken en zaaddoozen 'n purperen tint; 
alleen in veel schaduw blijft alles meer groen. 

Op zonnige plaatsen vindt men vaak de var. 
purpurea Magnel. Deze heeft genoemde or- 
ganen sterker rood; zelfs gaat bij de bovenste 
bladen de purperkleur der hoofdnerf nog op 
'n groot gedeelte der bladschijf over; de bla- 
den zijn ook sterker gegolfd en de bloemen 
dieper rood. Magnel (Buil. d. 1. Soc. bot. d. 1. 
Belgique 1923) heeft 't eerst op dezen vorm 
de aandacht gevestigd. Ze blijkt me na 5 jaar 
cultuur zaadvast te zijn. 

De albino (var. al b if lor a Hsk) bezit geen 
spoor van anthocyaan, in geen enkel orgaan, 
ook niet in volle zon; de bloemen zijn helder- 
wit; bladen en stengels frischgroen. In 't wild 
is ze uiterst zeldzaam, maar ze wordt wel als 
sierplant gekweekt, ze is bijna even krachtig 
als de type en zaadvast. 

var. pallida Luersoen heeft vleeschkleurige 
bloemen. Men kan hiervan 'n paar exemplaren 
aantreffen te Rumpen in de oude slikbekkens 
der S.M.H, onder de type (de vroegere Hei- 
wiër). 't Moet nog onderzocht worden of ze 
bestendig is. 

var. parviflora Hsk. moet bloemen heb- 
ben die maar half zoo groot zijn. Ze is maar 'n 
enkele maal in ons land aangetroffen. Dit be- 
rust volgens Beijerinck op dimorfie. 't Bloem- 
leven is bij 't Wilgenroosje zeer belangrijk, 't 
is uitvoerig behandeld door Dr. Thijsse in Lev. 
Natuur,  1925. 

Zou men ook nog eens willen letten op var. 
pubescens Hsk, met stengels en bladen van 
onder behaard en op var. foliatum Hsk, met 
tot in den top bebladerde bloeiwijzen? Van de 
laatste vond ik verleden jaar 1 ex. op 'n krijt- 
rots te Epen en 1 langs den Rimburgerweg te 
Brunssum. Na overplanting werden beide ech- 
ter dit jaar aan de gewone type gelijk. 

Verleden  week  vond de Heer Max Jansen 
2 mooie struiken ervan in 't bosch te Stein. 

*   *   * 
Evenals Ln de oorlogsjaren tracht men tegen- 

woordig weer 't zaadpluis van 't Wilgenroosje 
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te benutten om onder katoen of wol te voegen 
voor polstering, verband enz., om schapenwol, 
die zoo zeldzaam wordt, uit te sparen. 

CLEMATIS  VITALBA. 
Te Qrasbroek bij Susteren, waar moeras- 

kalk in den grond zit, werd toch door Dr. 
Goosens Clematis gevonden. Wij vermelden 
dit, wijl we in 't Septembernummer 1928 
van 't Maandblad schreven, dat Boschrank daar 
nog niet gezien was. 

POLYGONATUM. 
De Heer Ramakers, Directeur R. K. S., deel- 

de me mede, dat P. ve rticillatum in 't 
Ravelsbosch gevonden was. Er groeien daar 
inderdaad nog enkele struiken. We kunnen dus 
haar noordgrens  wat naar boven schuiven. 

In 'n verslag der Pinkster-excursie van de 
N. H. V., afdeeling Amsterdam, lees ik dat bij 
Epen Veelblo e mig en Gewone Salo- 
monszegel werden aangetroffen. Voor de 
zooveelste maal ben ik er weer gaan zoeken, 
maar de laatste heb ik er nog niet kunnen 
vinden. 

A.   DE   WEVER. 

OVER   HET   ONTSTAAN   VAN   NIEUWE 
KOLONIES  BIJ  DE  AMAZONEMIER 

door 
A. Raignier S. J. 

De amazonemier is zeker geen vreemde voor 
onze Limburgsche natuurvrienden. Meer dan 
eens werd zij op hun grondgebied aangetrof- 
fen (1)*); en wie las en herlas niet het vlotte 
en boeiende werkje van onzen geachten Hoofd- 
redacteur: ,,De Nederlandische Mieren en haar 
gasten"? Daar vinden we op pag. 112•117 een 
even frissche als nauwkeurige beschrijving der 
zonderlinge levensgewoonten van den slaven- 
jager Polyergus rufescens. Onlangs had 
ik trouwens ook zelf de gelegenheid om naar 
aanleiding van mijne waarnemingen te Ouden- 
bosch (N.Br.) een en ander daarover aan te 
stippen (2). 

Een van de belangrijkste punten nochtans uit 
de biologie van Polyergus, n.L de vraag 
hoe een nieuwe kolonie dezer soort ontstaat, is 
in onze moedertaal nog uiterst weinig aange- 
raakt. Voor zoover ik weet zijn de zeventien re- 
gels uit het mooie boek van Prof. Dr. Buytendijk 
•De Wijsheid der Mieren" (Amsterdam 1922, 
pag. 123), de eenige die we daaromtrent be- 
zitten. 

En toch zou men kunnen denken dat deze 
vraag zich voor Polyergus nog sterker op- 
dringt dan voor andere mieren, en dat men 
in de wijze van groepeering der verschillende 
kolonies van een vindplaats allicht een aanlei- 
ding zou hebben gevonden om naar de ver- 
klaring daarvan te zoeken. Want het is opval- 

*) De vette cijfers verwijzen naar de correspondeerende 
nummers van het Litteratuuroverzicht achter aan deze 
bijdrage. 

lend dat deze, in onze streken slechts spora- 
disch optredende soort, zich niet zelden voor- 
doet in distrikten van twee of meerdere kolo- 
nies onderling geheel onafhankelijk, hoewel op 
geringen afstand van elkaar. Zoo bestaat ook 
de nieuwe vindplaats te Oudenbosch uit een 
groep van drie nesten, respectievelijk niet meer 
dan 30 en 15 meter van elkander verwijderd, 
plus een gansch alleenstaand drie kwartier ver- 
der naar het Zuiden. 

*   *   * 
Noch Latreille die in 1798 (3) voor het eerst 

Polyergus beschreef, noch Huber die later 
zoo heerlijk vertelde over het slavernijinstinkt 
en de taktiekvolle tochten van dezen plunde- 
raar (4), vermoedden dat de geschiedenis van 
zulk een rooversbende zoo lastig te achterhalen 
zou zijn. 

Nadat William Gould (5) enkele Lasius- 
koninginnen in een broedkuiltje vond, en deze 
met de hulp van een paar werksters derzelfde 
soort een nieuwen staat zag stichten, meende 
men dat alle mieren, dus ook de amazonen 
aldus te werk gingen. In 1876 echter obser- 
veerde Lubbock dat een wijfje van de Roode 
Kuoopmier ertoe in staat is om alleen, zonder 
hulp noch van werksters noch van andere 
koninginnen een nieuwe nederzetting tot stand 
te brengen (6). Ook dan weer generaliseerde 
men • te vroeg! 

Want later pas bleek maar al te zeer be- 
waarheid wat Emery schreef: •Meines Erach- 
tens stösst die Gründung einer natürlichen Ko- 
lonie von Polyergus auf aussergewöhnli- 
chen Schwierigkeüen. Das Gelingen des Un- 
ternehmens hangt von einer Reihe von Ver- 
haltnissen,   die  sich  selten   ereignen,   ab"   (7). 

Het is slechts geleidelijk dat de onderzoekin- 
gen ingesteld door vooraanstaande myrmeko- 
logen als Forel, Wasmann, Wheeler, Emery 
e.a., en die leidden tot de ontdekking van wat 
men heeft genoemd het •blijvend (obligato- 
risch) sociaal parasitisme", ook over de stich- 
tingsmethoden van nieuwe kolonies bij de ama- 
zonen eenig licht hebben gebracht. 

Op de hierbijgaande tabel heb ik getracht 
een schematisch overzicht daarvan te geven, 
dat we mi wat verder zullen ontleden. Men 
verlieze echter niet uit het oog dat deze resul- 
taten grootendeels te danken zijn aan kunst- 
matige proeven in laboratoria, en dat in de 
natuur, evenals dit het geval is bij de meeste 
psychische verschijnselen van complexen oor- 
sprong, ook bij het ontstaan van een jonge P o- 
ly e rgus kolonie, naar alle waarschijnlijkheid 
verschillende dezer methoden door of naast 
elkaar zullen worden toegepast. 

*    *    * 
Voor menig mierenwijfje is met de bruilofts- 

vlucht verzekerd: een rijke belofte voor een 
heerlijke toekomst, het leven eener gansche be- 
volking, de bloei van haar eigen soort. Wat 
geeft het dat zij door een zoelen avondwind 
weggedreven wordt ver van het ouderlijk huis? 
Wat hindert haar het onbekende van den grond 



POLYERGUS 
¥ 

Kan niet alleen een nieuwe kolonie 
stichten, maar slechts met de hulp 
van werksters der slavensoort. 

Geen paringsvlucht, maar adelpho- 
game bevruchting. 

Paringsvluchtwaaronder bevruchting. 
Dikwijls wordt het wijfje ver van 
haar eigen nest weggevoerd. 

Het bevrucht wijfje verlaat alleen 
zijn nest en zoekt een nest der 
slavensoort. 

Het bevrucht wijfje wordt door  de 
slavensoort geadopteerd. 
Deze adoptatie is: 

Het bevrucht wijfje 
verlaat zijn nest 
met enkele zijner 
eigen slaven. Stich- 
ting door splitsing). 

Het bevrucht wijfje 
wordt geadopteerd 
door vereenzaamde 
werksters (of door 
werksters eener 
koninginlooze kolo- 
nie) behoorend tot 
een enkelvoudige 
kolonie der slaven- 
soort. 

Het bevrucht wijfje 
wordt geadopteerd 
door vereenzaamde 
werksters der sla- 
vensoort, behooren- 
de tot een gemeng- 
de Polyergus- 
sla ven kolonie. Deze 
slaven vormen met 
het gead opteerd 
wijfje een nieuwe 
onafhankelijke ne- 
derzetting. (Stich- 
tingdoor secundaire 
splitsing). 

Het bevrucht wijfje 
dringt binnen in een 
nest der slaven- 
soort, doodt er de 
koningin en dwingt 
de werksters om 
haar in de plaats 
van de eigen konin- 
gin  te  adopteeren. 

Het bevrucht wijfje 
dringt binnen in een 
nest d. slavensoort, 
jaagt er de bewoners 
uitwegen stelt zich 
in over de achter- 
gelaten poppen, 
waaruit de eerste 
slaven zullen groei- 
en. 

B D 
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waarop ze neerstrijkt? Waar zij ook aanilande, 
wellicht vindt zij er een kuiltje onder een 
steen, een plekje achter een graszode, of een 
verlaten opening van een vreemd mierennest*). 
Hier kan zij veilig schuilen en zich rustig in- 
metselen voor den winter. Meer heeft zij niet 
noodig om met het volgend mooie jaargetijde 
haar nakomelingschap te zien ontluiken en aan- 
groeien. 

Niet zoo echter bij het jonge amazonewijfje! 
Evenals haar werksters zonder slaven noodza- 
kelijk omkomen, zoo is ook de Polyergus- 
koningin voor het voortplanten van haar soort 
geheel aangewezen op de hulp van vreemde 
mieren. Forel (8) en andere onderzoekers zet- 
ten meermaals pas bevruchtte amazonewijfjes 
apart, doch steeds met denzelfden noodlottigen 
afloop: de koningin sterft zonder één enkel 
ei te hebben gelegd. 

De vreemde mieren, hulpmieren of slaven, 
die het wijfje en later de heele kolonie bij de 
werkzaamheden behulpzaam zijn, bshooren in 
den regel tot een der twee soorten: Formica 
f us ca of Formica rufibarbis. In enkele 
zeldzame gevallen zijn het beide samen (9) of 
ook soms de variëteit F. fusco-rufibarbis 
(= gl eba r ia?) (10). Een uitzonderlijk geval 
met P o 1 y e r g u s - r u f a, dat ik onlangs obser- 
veerde, zal ik in het tweede deel dezer bijdrage 
mededeelen. 

Voor het welslagen eener nieuwe stichting, 
zal het er dus van af hangen of het jonge ama- 
zonewijfje overwaait naar een streek waar de 
nesten der slavensoort al dan niet zeldzaam 
zijn. Deze blinde ondergeschiktheid aan het 
grillige toeval zal dan ook wel een der oorza- 
ken zijn der betrekkelijke zeldzaamheid van 
Polyergus, en wie weet of hij niet lang 
reeds zou zijn uitgestorven, indien ook hij zich 
niet een nieuwen weg had gebaand tot een 
meer doelmatige voortplanting. 

Evenals bij andere soorten aan dergelijke 
plaatselijke wisselvalligheden onderworpen, ont- 
stemd ook bij Polyergus hetgeen Wasmann 
•Inzucht" en Forel •adelphogamie" hebben ge- 
noemd. Hier heeft geen paringsvlucht plaats, 
maar de copulatie geschiedt op of in het eigen 
nest door individuen derzelfde kolonie. Nu zijn 
er soorten (als Anergates atratulus 
Schenck) die zich uitsluitend voortplanten langs 
den weg der adelphogamie, andere daarentegen 
waarbij zich dit verschijnsel nooit voordoet (de 
Lasiusgroep b.v.) **), andere tenslotte die 
beide wijzen vertegenwoordigen. Tot deze laat- 
ste behoort Polyergus rufescens. Ter- 
wijl eenerzijds de waarnemingen van Huber, 
Forel, Wheeler (11), die mannetje en wijfje in 
bruiloftsvlucht zagen opstijgen, wijzen op het 
gebruik der normale methode, zijn er ander- 
zijds ook gegevens te over die pleiten voor 
het bestaan van adelphogamie bij de amazonen. 

*) Dat dit laatste zich nogal dikwijls kan voordoen, 
bewijst het feit dat ik op 8 en 9 April 11. een Lasius 
flavus- en Lasius nig-er-koningin aantrof, beide in een 
verschillend Myrmica ruginodis nest. 

Hetgeen bij andere Campanotinae als F. 
s,a>nguinea, truncicola enz. een groote 
zeldzaamheid is, nl. dat ontwikkelde mannetjes 
en wijfjes onder denzelfden steen worden aan- 
getroffen, is bij Polyergus heel gewoon. 
Hierin zien Wasmann (12), Emery (13) en 
Viehmeyer (14) zeer terecht een aanwijzing 
voor de waarschijnlijkheid van adelphogame 
copulatie bij deze soort. Het meest sprekend 
bewijs is echter wel het voorkomen van geheel 
vleugellooze, alhoewel echte koninginnen, de 
z.g. ergatoïde wijfjes of ergatogynen. Deze 
hebben de gewone vrouwelijke geslachtsorga- 
nen, zijn even groot als de normale (gevleu- 
gelde) koninginnen, echter wat lichter van kleur 
en hebben een gansch glad borststuk zonder 
eenig spoor van vleugels of vleugelstompen. 
Dit verschijnsel, uniek in onze inheemsche mie- 
renfauna, doet zich vrij algemeen voor bij 
Polyergus. Volgens Wasmann (15) waren 
in twee derden der amazonenvolken uit de 
buurt van Exaeten ergatogynen aanwezig. 
Soms zelfs zijn zij de eenige koninginnen van 
het nest. Aldus ook in een der vier nesten te 
Oudenbcsch, waar twee ergatogynen en geen 
ander wijfje werden aangetroffen. Deze waren 
dus noodzakelijk adelphogamisch bevrucht. 
Hetzelfde vermoed ik voor de twee andere 
kolonies; terwijl de vierde die veel meer zuid- 
waarts is gelegen, waarschijnlijk is gesticht 
door een op bruiloftsvlucht gepaarde koningin, 
uit een dier vorige kolonies afkomstig, maar 
door den wind een eind verder afgedreven. 
Wellicht zal over enkele jaren ook rond dit 
moedernest een kroon van dochterkolonies zijn 
ontstaan. 

*   *   * 

Nu kunnen we ons afvragen: hoe legt zoo'n 
pas bevruchte koningin het aan om zich in een 
slavennest te vestigen? Want indien de nieuwe 
stichting niet geschiedt door splitsing (A), d. 
w.z. doordat een der adelphogamisch bevruchte 
wijfies zich met enkele barer slaven van het 
gros der bevolking afscheidt om eenige passen 
verder een nieuwe nederzetting tot stand te 
brengen • en dit is volgens Wasmann (16) 
eer een zeldzaamheid •, dan moet de jonge 
koningin de felle vijandschap trotseeren die 
heerscht tusschen mieren van vreemde kolo- 
nies. Hoe zal ze de f us ca's die haar ont- 
vangen met dreigend-geopende kaken overha- 
len om haar te likken en te liefkozen als een 
eigen moeder? Als het geen uiting was van 
verkeerd begrepen anthropomorphisme, zou 
men zeggen: hier wint het geduld het op de 
wreedheid! 

Want komt het P o 1 y e r gu s - wijfje terecht 

**) Met uitzondering misschien van Lasius flavus, waar- 
bij naar de waarnemingen van P. SCHMITZ (Nederland- 
sche Mieren en haar gasten, pag. 54) in het najaar soms 
gevleugelde koninginnen worden gevonden die blijken 
geschikt te zijn om bevruchte eieren te leggen. Het is 
waarschijnlijk dat we hier ook met adelphogamie te doen 
hebben. Tenzij de wijfjes na de paringsvlucht in de buurt 
van haar ouderlijk huis neerkwamen en door werksters 
van haar eigen nest werden teruggehaald? 
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bij geïsoleerde werksters of in een koningin- 
loos nest der slavensoort • en over dezes 
ligging kon zii zich oriënteeren tijdens de roof- 
tochten die zij begeleiddie (17) • dan zijn deze 
door haar •wees-zijn" al reeds minder strijd- 
lustig en dus meer gestemd in het voordeel 
der amazonekoningin. Meestal wordt dan de 
vrede vrij gauw gesloten en de nieuwe er- 
satzmoeder in de plaats van het verdwenen 
f us ca- of ruf i b a r b i s-wijfje geadopteerd. 
(B). Deze verklaring door Forel (18), Was- 
manm (19), Escherich (20), Viehmeyer (21) 
e,a. algemeen aangenomen, werd betwijfeld 
door Emery (22), omdat hij er nooit in ge- 
slaagd is Polyergus-wijfjes door afgezon- 
derde werksters der slavensoort te doen adop- 
teeren. Zooals we echter later zullen zien, kan 
zelfs een amezomekoningin door een geheel 
vijandige soort (de boschmier) F. rufa aan- 
genomen worden. 

Ook kan het gebeuren dat geïsoleerde slaven 
van een of ander amazonennest een vreemde 
Polyergus-koniingin adopteeren, en met haar 
een secundaire splitsingskolonie vormen (C) 
(23). Nooit echter zal een vreemde amazone- 
koningin geadopteerd worden door werksters 
van haar eigen soort. Steeds gaan deze haar 
verwoed te lijf en bekampen haar als een ras- 
vijand (24). 

Doch ook met de slavensoort loopt de adop- 
tatie niet altijd van een leien dakje. Meestal 
zelfs kost het harden, niet zelden bloedigen 
strijd, waarbij, zooals Emery (25) waarnam, 
soms de amazonekoningin het leven laat. Lukt 
het haar integendeel een normaal nest (met ko- 
ningin, werksters en broed) binnen te drin- 
gen, dan ontziet ook zij geen moord noch 
slachting. Zij gaat dan recht op de f use a-ko- 
ningin af, doorpriemt haar den kop met de 
scherpe dolkkaken en laat haar slachtoffer ziel- 
togend achter. Hierdoor worden de overige 
grauwzwarten met schrik geslagen en verzetten 
zich voortaan niet meer tegen de indringrter, die 
zij als een eigen moeder aanvaarden (D)  (26). 

Ten slotte wordt nog een andere stichtings- 
wijze als waarschijnlijk aangegeven door Eme- 
ry. Reeds in 1904, op het Zesde Internationaal 
Zoologisch Congres te Bern, formuleerde hij 
deze als volgt: ,,Les observations de Forel 
semblent montrer que la femelle de P o 1 y e r- 
gus, après s'être dépouillée de ses ailes, est 
capable de ravir a une faible colonie de F o r- 
mica, une ou plusieurs nymphes d'ouvrières 
qui donneront naissance a ses premières escla- 
ves". (E) (27). Inderdaad Forel observeerde 
eenmaal hoe een P o 1 y e r g us-wijfje een jonge 
For mica-pop bij het ontluiken behulpzaam 
was (28). Enkele jaren later werd Emery in 
deze meening nog bevestigd door de volgende 
waarneming: eens zette hij twee Polyergus- 
wijfjes bij een normale kolonie der grauwzwar- 
ten. De fusca's verweerden zich dapper en 
nog vóór een der amazonen de koningin kon 
bereiken, waren ze reeds beiden gedood. Niet- 
tegenstaande deze overwinning, namen de f us- 

O) 

c a' s toch allen de vlucht en verlieten definitief 
hun nest. Zijn er nu in een of ander nest vele 
poppen en cocons aanwezig, dan zou de P o 1 y- 
ergus-koningin allicht enkele achtergebleven 
poppen kunnen vinden en zich daarvan meester 
maken (29). Dit zou in sommige gevallen des 
te gemakkelijker lukken, daar bij Formica 
niet zelden naakte poppen voorkomen, die zon- 
der hulp kunnen ontluiken. 

Deze wijze van kolonievorming, die bij de 
Bloedroode roof mier (Formica sangui- 
ne a) de meest gebruikelijke schijnt te zijn, is 
echter voor Polyergus nog niet strikt be- 
wezen, en wordt dan ook door sommigen 
verworpen (30). Verdere waarnemingen zul- 
len dit nog moeten ophelderen. 

Ondertusschen mogen we de methoden D en 
B wel als de meest voorkomende beschouwen. 

(Slot volgt). 
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MIEREN EN BLADLUIZEN. 

Van het door P. Schmitz in No. 5 van dit 
Maandblad genoemde artikel van H. Eidmann: 
•Ameisen und Blattlause", moge hier een kort 
uittreksel volgen. 

Onder de vele verhoudingen, die zich tus- 
schen mieren en andere insecten gevormd heb- 
ben, verdienen de gevallen der z.g. tro pho- 
bic se in menig opzicht onze bijzondere be- 
langstelling. Het is die symbiosevorm, waar- 
bij de mieren actief tot andere insecten in 
vriendschappelijke betrekking getreden zijn, 
omdat deze dieren stoffen produceeren, die den 
mieren tot voedsel dienen. Hiertoe behooren 
de betrekkingen der mieren tot de A p h i d e n, 
'P s y 11 i d e n, C o c c i d e n, Membraciden, 
L y ca en i den-r ups en enz., waarbij die tot 
de bladluizen de veelvuldigste en daardoor 't 
best bekend zijn. 

Er zijn heel wat mierensoorten, die uitslui- 
tend van de uitscheidingen der bladluizen leven 
(b.v. onze gele Lasius-soorten) en omge- 
keerd zijn er een menigte bladluizen, die slechts 
in gezelschap van mieren voorkomen. In al 
deze gevallen bepalen de mieren er zich niet 
toe die bladluizen •uit te buiten", maar ze 
verleenen haar ook een bepaalde bescherming, 
doordat ze bijzondere •bladluisstallen" bou- 
wen, de bladluizen ter overwintering in hare 
nesten brengen, hare eieren grootbrengen en 
ze voor gevaar beschermen. We hebben hier 
met een echte •veeteelt" te doen en het getal 
der door de mieren gedomesticeerde •huis- 
dieren" overtreft zelfs dat van den mensch. 
Vele mieren, zooals Lasius flavus, um- 
bra tus en brunneus leven uitsluitend van 
bladluizexcrementen, terwijl andere als Lasi- 
us f u lig in os us en niger aan dit voedsel 
boven elk ander de voorkeur geven en zich 
zeker voor 't grootste deel met bladluishonig 
voeden. 

De onderzoekingen van Eidmann hebben 
vooral betrekking op Lasius niger (de zwart- 
bruine wegmier). 

Deze mier teelt zoowel wortel- als bladlui- 
zen. Ook Psylliden worden wel eens van wege 
haar zoete excrementen opgezocht. Van bij- 
zonder belang achtte Eidmann het, te weten te 
komen, hoe de eerste betrekkingen tusschen 
deze mieren en de bladluizen in 't voorjaar 
aangeknoopt werden. Reeds einde Maart en 
begin April had hij in de nesten van L. niger 
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groote, groene vleugellooze Aphiden gevonden, 
die midden in de schaar der mieren op de on- 
derzijde van de het nest bedekkende steenen 
zaten en door hun gastheeren bij storing spoe- 
dig naar de diepere nestafdeelingen getranspor- 
teerd werden. Hier en daar bevonden zich bij 
de groote luizen ook zeer kleine, die pas enkele 
dagen oud konden zijn en klaarblijkelijk door 
de eerste in het mierennest ter wereld waren 
gebracht. 

E. hield: nu de fruitboomen, waarvan hij 
door waarnemingen in vorige jaren wist, dat 
ze door de mieren bijzonder graag bezocht 
werden, onder voortdurende controle. In de 
omgeving van den stam maakte hij de aarde 
zorgvuldig glad om alles gemakkelijk te kun- 
nen waarnemen. Op 3 April werden • na eeni- 
ge mooie dagen • de eerste nestuitgangen 
zichtbaar en spoedig waren het er zeer vele. 
De knoppen der boomen waren nog niet open. 
Toch zag men de mieren nu en dan de boomen 
beklimmen en 2 dagen later was er reeds een 
druk verkeer. De mieren deden niets an- 
ders dan alleen de kleine blaadjes betasten om 
al spoedig weder terug te keeren, net als wil- 
den zij er zich van overtuigen hoe ver de ve- 
getatie reeds gevorderd was. Bladluizen wa- 
ren nergens aan de scheuten te zien. 

Daar kwam op 6 April, 's nam. 4.30 uur uit 
een nestopening aan den voet van een appel- 
stammetje een bladluis, begeleid door een mier, 
die haar ijverig betrommelde. Zij keerde na 
ongeveer 10 minuten, vergezeld van 3 mieren, 
die zich intusschen bij haar gevoegd hadden en 
haar a. h. w. in de richting van 't nest voort- 
sehoven, weer in 't nest terug. 

Een uur later kwamen 2 bladluizen uit het 
nest. Een ervan werd dadelijk weer door een 
mier teruggedreven, terwijl de andere na een 
wandelingetje van 20 minuten alleen naar 't 
nest terugkeerde. Het geheele voorval maakte 
den indruk, als hadden de bladluizen een wan- 
deling gemaakt, waarna ze weer spoedig door 
haar verpleegster in 't beschuttende nest terug- 
gebracht werden. Misschien ook wilden de lui- 
zen zelfstandig het nest verlaten om een ge- 
schikte zuigplaats te zoeken, doch werden door 
de mieren, die den tijd nog niet gekomen 
achtten om dit toe testaan, weer in 't nest ge- 
dreven. 

Twee dagen later vond schr. de eerste Aphi- 
den, alle groote, vleugellooze dieren aan de 
frisch ontloken blaadjes. Bij elke bladluis zat 
een mier, die haar bewaakte en van tijd tot 
tijd betrommelde. 

's Avonds laat om half 12 bij donkerte en 
wind waren deze bladluizen met haar wachters 
nog steeds op dezelfde plaats. 

Den volgenden morgen om 8.30 uur waren 
ze echter alle verdwenen en aan den heelen 
boom was geen luis meer te ontdekken. 

Ze verschenen echter weer in den loop van 
den dag, om in den nacht van 9 Op 10 April 
opnieuw te verdwijnen. Om 12.30 uur bij storm 
en regen waren er nog maar enkele met haar 

onvermoeibaren begeleider te zien. Met het 
warmer worden der nachten werden ze echter 
ook des nachts op hun •weiden" gelaten. Zeer 
waarschijnlijk is het, dat de bladluizen in de 
eerste koude voorjaarsnachten door de mieren 
naar de nesten gebracht en over dag weer op 
hun   •weiden"  teruggeplaatst  worden. 

Eidmann stelde zich nu eerst d evraag: I s de 
wachter bij een bladluis of een blad- 
luis •kudde" steeds dezelfde en hoe 
lang blijft hij op zijn post? Onder de 
proeven die hij nam om op deze vraag een ant- 
woord te krijgen is vooral de volgende zeer 
karakteristiek. Aan den voet van een klein 
appelboompje dat hij gemakkelijk overzien 
kon, mondden talrijke gangen uit van een nest 
van L. niger. Op 11 April, om 11 uur vm. 
merkte hij een mier die een groote groene 
bladluis bewaakte met een gele vlek, evenzoo 
het takje waarop zich de luis bevond. Wat ge- 
schiedde nu de  eerstvolgende dagen? 

11 April. 
11 uur v.m. De mier met geel gemerkt (G), 

op gelen tak. 
1.20 uur n.m. O. nog op den gelen tak. 
1 55 uur n.m. G. maakt een uitstapje naar na- 

burige takjes, keert echter na eenigen tijd 
weer terug. 

6.50 uur n.m. heeft G. zijn post verlaten en 
gaat langzaam stamafwaarts. Juist 

7.• uur n.m. verdwijnt G. in de nestopening 
aan den voet van den stam. Op dezen be- 
vindt zich nog slechts één mier. De bladluis 
op den gelen tak blijft alleen achter en 
wordt om 

9.30 uur n.m. daar nog waargenomen. Op 
den boom is nu geen enkele mier meer 
aanwezig. 

12 April. 
7.10 uur n.m. G. op den gelen tak op zijn post. 

13 April. 
10.45 uur v.m. G. op den gelen tak op zijn 

post. Zonnig warm weer. Druk bezoek. Niet- 
gemerkte mieren loopen langs den stam op 
en af. 

12 uur m. G. op den gelen tak. 
1 uur n.m. G. nog steeds op zijn post. 
3.30 uur n.m. G. nog steeds op den gelen tak. 

Bij haar 2 nietngemerkte. 
7.30 uur n.m. G. nog steeds op den gelen tak; 

heeft dus  den geheelen dag zijn post niet 
verlaten. 

15 April 
gemerkte, 

lü uur v.m. G. op den gelen tak met een niet- 
12.30 uur n.m. G. op zijn post. 
2 uur n.m. Als voren. 
5.10 uur n.m.  Evenzoo. 
6.45 uur n.m. G. wordt door 2 niet-gemerkte 

die op den gelen tak achterblijven, afge- 
lost en gaat naar 't nest. 
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Fig. 1    De bladluiswachter (pijl!) bij zijn 
bladluizentroep op een appeltwijg. 

Uit •Biol. Zentralblatt". 

18 April. 
12 uur m. O. op den gelen tak met een niet- 

gemerkte. E. ziet net, dat een L. f Ia vu s- 
arbeidster op den gelen tak door den wach- 
ter gevangen en gedood wordt. 

2 uur n.m. G. op gelen tak. 
11 uur n.m., donker, windstil, warm. G. is 

verdwenen. Op den gelen tak zit een niet- 
gemerkte mier, overigens op den boom geen 
enkele mier meer. 
Peze over meer dan 8 dagen voortgezette 

waarneming toont duidelijk, dat inderdaad bij 
de bladluizen een bewakingsdienst ingericht is. 
Zooals de waarnemingen op 13 en 15 April 
zeer mooi doen uitkomen blijft de wachter • 
althans in 't begin van den bladluistijd • 
zeer lang op zijn post. Vooral interessant is 
ook, dat de wachter zijn plaats en zijn be- 
schermeling nauwkeurig kent en dezen eiken 
dag weer opzoekt. 

Welke taak heeft nu deze wachter? 
Hij heaft inderdaad zijn kudde te bewaken 

en te beschermen. Zoo meldt reeds Büsgen 
(1891) dat C h r y s op a-larven door L. niger 
van de bladluizen verdreven werden en ook 
latere schrijvers zijn 't bijna allen eens over 
de verstrekkende bescherming die de bladlui- 
zen van de mieren genieten. 

Eidmann zelf kon in 1924 waarnemen dat 
de in deze streken zeer algemeene bladluis- 
parasieten uit 't geslacht Trioxys slechts 
daar haar slachtoffers met eieren beleggen 
kunnen, waar die niet door mieren bewaakt 
worden. De bescherming richt zich echter ook 
vooral tegen de concurrentie, namelijk vreemde 
mieren. Zie b.v. de waarneming op 18 April. 

Later in Mei woonde schr. zelfs een bepaal- 
den veldslag bij, die door zijn mieren gele- 
verd   werd  tegen   een  troep   Myrmica   ru- 

bra arbeiders, die het boompje beklommen 
hadden en zich klaarblijkelijk in het bezit der 
begeerde bladluiskudden wilden stellen, welke 
slag met een nederlaag van de roovers ein- 
digde. 

Toch schijnt de wachter ook nog een andere 
taak te hebben, behalve bewaking en bescher- 
ming. Van tijd tot tijd ziet men hem de blad- 
luis betrommelen en hare zoete excrementen 
opnemen, zoodat hij op den laten avond met 
gevulden krop naar het nest terugkeeren kan. 
Het schijnt echter ook voor te komen, dat hij 
den opgenomen •honing" aan andere mieren 
overgeeft, die hem dan naar 't nest brengen 
en hem daar verder vervoederen. Uit proeven 
die E. nam met rood, blauw, wit of groen 
gemerkte mieren zou hij zelfs geneigd zijn te 
besluiten dat er in den n i g e r-staat, naast de 
wachters nog een speciale •fourageerafdeeling" 
bestaat; mieren die van tak tot tak gaan om 
hun krop met bladluishoning te vullen en daar- 
na naar 't nest terugkeeren. 

Het hier medegedeelde geldt slechts voor 
den eersten tijd in het voorjaar, wanneer de 
bladluizen verschijnen en nog weinig talrijk 
zijn. Later in den zomer als de kleine blad- 
luiskolonies uitgegroeid zijn tot reusachtige 
kudden, als de nachten warm geworden zijn 
en de voedselbehoeften der mieren-kolonies ge- 
stegen, treden er wezenlijke veranderingen op. 

Op 7 Juli zette E. zijn onderzoekingen op 
een andere plaats en wel onder zeer gunstige 
omstandigheden voort. Het mierennest, een 
groote kolonie van L. niger bevond zich nl. 
in een groote houten bloemenkuip, die met 
aarde gevuld was en op een laag betonnen 
muurtje stond. Door deze ligging was het mo- 
gelijk elke mier, die het nest verliet en even- 
zoo elke, die met gevulden krop er naar terug- 
keerde, nauwkeurig te controleeren. 

Het bleek E. dat het bezoek aan de blad- 
luizen 's zomers overdag zeer gering is, dat 
het tegen den avond toeneemt om na het in- 
vallen der duisternis, ongeveer tusschen 10 en 
11 uur zijn hoogtepunt te bereiken. De mie- 
ren   mijden   het  daglicht,   vooral  felle   zonne- 

Fig. 2.   Tunnelstraten van Lasius niger naar de 
bladluizenboomen   Het werk van één nacht! 

Uit •Biol   Zentralblatt". 
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schijn. Pas wanneer de bladluiskolonies in de 
schaduw liggen begint over 't algemeen het 
bezoek, dat dan met het vallen der duisternis 
meer en meer toeneemt. 

Ofschoon dus de mieren haar bladluizen ge- 
durende een groot deel van den dag niet be- 
zoeken, blijven deze toch nooit alleen. Steeds 
is bij elke kudde een herder, die haar te be- 
schermen heeft. De afb. vertoont een opname 
van zulk een bladluiskolonie met haar wachter 
(zie de pijl!). Deze opname werd gemaakt mid- 
den Juli om 8.30 uur v.m., toen nest en bladlui- 
zen in de volle zon lagen en op de van het 
nest uitgaande straten absoluut geen verkeer 
plaats had. De wachter heeft in dit geval 
slechts de opgave zijn kudde te beschermen. 
Hij loopt over zijn beschermelingen heen, die 
zich door zijn voetstappen niet in 't minst la- 
ten storen, bezoekt ook wel eens naburige 
bladeren, doch verwijdert zich nooit van zijn 
tak. 

Plaagt men hem met een grashalm of iets 
dergelijks, dan stelt hij zich heftijg te weer. 
Pas ais men hem langen tijd lastig valt, loopt 
hij ijlings naar 't nest, zeker om daar te alar- 
meeren. 

Aan het einde van zijn artikel deelt Eidmann 
nog mede op welke manier hij een antwoord 
trachtte te vinden op de vraag hoe groot het 
totale  voedselverbruik  in  de kolonie  bedroeg. 

Hij komt door waarneming en berekening 
tot de conclusie dat dit voor een flinke kolonie 
van L. niger in één zomer (± 100 dagen) 
op ongeveer 1 liter bladlulshoning te stellen is. 

Wie van de interessante onderzoekingen van 
Eidmann meer wil weten neme zijn artikel 
zelf ter hand. Het is te vinden in •Biol. Zen- 
tralblatt", Vol. 47  (1927)  S. 537•556. 

M. 

ZUIDELIJKE ZWERFBLOKKEN. 
In verband met 't hedendaagsche streven 

voor 't behoud van natuurmonumenten, dient 
onze aandacht ook eens gevestigd te worden 
op de groote zwerfblokken, die voornamelijk 
over Zuid-Limburg in vergetelheid verspreid 
liggen. 

't Is dan mijn idéé om met medewerking 
van de leden van 't Natuurhistorisch Genoot- 
schap de ligging van die keien op te sporen 
en op eene geologische kaart te brengen. 

Hoevele merkwaardige stukken zijn in den 
loop der tijden al niet verloren geraakt! Menige 
reuzenkei, rustend op 't bouwland, is verdwe- 
nen, doordat de landbouwer hem in den grond 
liet zakken om geen hinder voor den ploeg 
meer te zijn. Andere werden stuk geslagen tot 
brokken voor verharding der wegen. 

Vele werden van hunne oorspronkelijke rust- 
plaats weggesleept om te dienen als hoekstee- 
nen voor straten en akkers of lang, lang gele- 
den   als   offersteenen   voor   onze   voorouders. 

Is 't dan niet jammer, dat zoovele exempla- 
ren, die sieraden konden zijn voor ons wonder- 

Rivinien-kwartsiet. 
Ligplaats: Vaesrade, weg Vaesrade-Hoensbroek, inde 

groeve A. P. Vierkante blok, afkomstig uit vroeger hooger 
gelegen gedolven grint. Afmeting: 1.10X0.85 M, dikte 
0.75 M. Gedeeltelijk gelaagd. 

Breukranden: Bovenkant eenigszins afgestompt, zij-en 
onderkant scherp   Het bovenvlak is glad. 

Kei is door zanddelven omlaag gestort. 

schoon landschap, óók voor de wetenschap te- 
loor gingen!.... 

Die steenen konden ons mogelijk vertellen 
van ijstijdperken, van een daarop volgend mil- 
der klimaat uit lang vervlogen tijden en van 
hunne verre reizen als argonauten op gigan- 
tische  Maas-  en  Rijnstroomen. 

't Is nu de taak van den natuurliefhebber 
om wat er nog rest in bescherming te nemen. 

Gegevens te verzamelen zij hiertoe ons doel 
en wel aangaande de volgende punten: 

De ligging volgens 't hoogtepunt, tegen 
den dalwand of op 't vlakke terrein in de na- 
bijheid van een dal. 

Het soort van gesteente, liefst met 
monster, dat in 't Museum bewaard kon blij- 
ven om te ziiner tijd te dienen als studiemate- 
rieel voor den geoloog ter opsporing van de 
plaats van herkomst (van de Ardennen kwa- 
men de meeste zwerfblokken). 

De afmeting en vorm, zoo mogelijk 
met eene fotografische opname. 

Het voorkomen van breukranden. 
Deze zijn doorgaans aan de oppervlakte door 
erosie of door afronding tijdens 't vervoer 
verdwenen; mogelijk zijn ze nog aan den on- 
derkant bewaard gebleven. 
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Ook bijzonderheden hebben hare waarde, 
zooals de kleur, 't voorkomen van fossielen, 
hollen, opvullingen met klei en van krassen, al 
ot niet gelaagdheid, grondlaag waarop ze lig- 
gen (soms op een kiezellaagje), de volksnaam 
van den steen, enz. enz. 

Niet alleen aan de oppervlakte vinden we er- 
ratische blokken, ook in de kiezelgroeven ko- 
men ze voor den dag. 

Ze liggen veelal op 't witte miocene bruin- 
koolzand en 't is wel eigenaardig, dat vele nog 
scherpe breukranden vertoonen. 

Zoo vond ik in eene groeve eenige broeders 
hij elkaar en wel in kris-kras gelaagd zand. 

Vlak onder 't loss liggen ze eveneens. In 
mijn omgeving kwam een reuzenleisteen bloot, 
rustend op eene dikke kleilaag. Enkel aan den 
bovenkant waren de breukranden afgerond, dit 
kon door erosie veroorzaakt zijn voordat de 
deklaag kwam. 

De meeste zwerfsteenen van "Z.-Limburg zijn 
uit België tot ons gekomen, weinigen zijn uil 
Rijngebied afkomstig. In 't plioceen grind van 
de Brunssumerheide b.v. komen enkele exem- 
plaren te voorschijn. 

Voor eenige jaren lag er een groote zand- 
steen met scherpe breukranden en een afdruk 
van eene pecten. 

Thans ligt er in de gemeentegroeve een 
groote kwartsietische zandsteen uit de bovenste 
kiezellaag. Hij vertoont een typisch fijnkorrelig 
kiezellaagje en heeft eene groote holte. 

Op onze zwerftochten door 't heerlijke Lim- 
burgsche landschap kunnen wij op soms eenza- 
me plekjes zwerfblokken aantreffen. 

Zoo zullen onze geologische waarnemingen 
eene bijdrage zijn voor 't behoud van natuur- 
monumenten en van groot belang voor de 
wetenschap, n.L ter oplossing van 't geheim, 
hoe de groote zuidelijke zwerfblokken tot ons 
kwamen. 

Amstenrade, Mei '29. A. THEUNISSEN. 

BOEKBESPREKING. 
Ameisenkunde. Eine Einführung in die 

System atik und Biologie der Amei- 
sen von Dr. Anton Krausze. Mit 172 Seiten 
Text und 63 Abbilduwgen, geheftet RM. 7.• 
In Leinwandband RM 8.75. Stuttgart 1929. Ver- 
lag Alfred Kernen. 

De schrijver is in de laatste jaren vooral be- 
kend geworden door de constructie van een 
nieuwen typus mierenkunstnesten, samenge- 
steld uit glazen schalen en doozen, die betrek- 
kelijk goedkoop en speciaal voor demonstratie- 
doeleinden zeer geschikt zijn (waarvan men 
zich o.a. in ons Museum kan overtuigen, voor 
wiens mierennesten de heer E. Nijst een com- 
binatie van de gipsnesten naar Janet met de 
glazen toestellen van Krause gekozen heeft). 
Vervolgens was Krause degene, die het eerste 
vaktijdschrift voor mieren en termieten sticht- 
te, de •Folia myrmecologica et termito lo- 
gica"   (1926),   dat   zich   echter,   ondanks   vele 

goede bijdragen van eerste specialisten, tenge- 
volge van financieele moeilijkheden niet heeft 
kunnen handhaven. 

Thans schenkt ons Dr. Krausze een mieren- 
boek, dat eigenaardig maar zeer welkom is. 
Het is niet zoo onderhoudend geschreven als 
de bekende Duitsche mierenboekjes van Vieh- 
meyer, Sajo, Kutter e.a., maar draagt een 
meer vakwetenschappelijk karakter en staat, 
naar omvang en beteekenis, eenigzins gelijk 
met het bekende werk van Escherich •Die 
Ameise. Schilderung ihrer Lebensweise". Het 
verschilt evenwel sterk in inhoud en opzet 

Z'm inhoud is veel rijker, is als een breede 
• soms onnoodig breede • stroom, ja zelfs 
een zee van wetenswaardige en interessante 
dingen op myrmecologisch gebied. Men zou 
het boek een Encyclopadie der moderne mie- 
renwetenschap kunnen noemen, met dit ver- 
schil, dat de afzonderlijke artikelen niet al- 
phabetisch gelijk in een woordenboek, maar 
logisch gerangschikt zijn. 

Om den lezer een idee te geven van 't geen 
hij zoo al in het boek van Dr. Krausze kan 
vinden, plaatsen we hier de titels van de 41 
hoofdstukken naast elkaar: 

Eerste deel (blz. 7•93): Myrmekologen • 
Literatur • Bibliographische, biographische 
und historische Aufgaben • Stellung der A- 
m eis en im System • die wichtigsten mor- 
phologischc Kunstausdrücke    •   Nomenklatur 
• die fünf Unterfamilien • Vorbemerkung 
zur Systematik • die Ponerinen • die Dory- 
linen • die Myrmicinen • die Dolichoderinen 
die Camponotinen • Systematische Aufgaben 
Di-, Tri-, Tetra-, Polymorphismus • zur Mor- 
phologie und Anatomie • geographische Ver- 
breitung • palaearktische Region • Xerother- 
mische Lokalitaten • Wanderungen und Ver- 
schleppungen • Lokalfaunen • Ameisen in 
Bernstein und Copal • Ausrüstung für Exkur- 
sionen • Künstliche Nester • Auslese-appa- 
rate • Verpackung, Preparation, Sammlung • 
Optische Instrumente • Determination, Kauf, 
Tausch  • vom Publicieren. 

Tweede deel  (blz. 95•172): Metamorphose 
• Koloniegründung; gemischte Koloniën und 
zusammengesetzte Nester • Ernahrung • 
Nestbau • Lebensgewohnheiten • Myrme- 
kophilie • Ameisen und Termiten • Ameisen 
und Pflanzen • Ameisen und Boden • Amei- 
sen und Menschen • die Sinne der Ameisen 
• die Psyche der Ameisen. 

Hem, die zich op wetenschappelijke wijze 
met de studie der mieren wil bezighouden, en 
die wenscht, de vooruitgang der wetenschap 
door eigen waarnemingen en publicaties te be- 
vorderen, zal het boek van Dr. Krausze on- 
getwijfeld zeer veel diensten kunnen bewijzen. 

REDACTIE. 

ERRATUM. 
In  het vorig nummer staat blz.  84  Fig.  4, 

dit moet zijn Fig. 2. 
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I 
Ter Drukkerij voorh. Cl. Goffin, Nieuwstraat 9, 

is verkrijgbaar: 

1 
i De neaeriaiHtsche meren en naar Gasten 

i 

door 

P. H. SCHMITZ S. J. 
(146 bladzijden, met 56 figuren). 

Ingenaaid fl. 1.90, gebonden fl. 2.40 per exemplaar. 

Dit mooie boek is, urn wille van inhoud en stijl, zeer geschikt als leesboek 
op Hoogere Burgerscholen, Gymnasia en Kweekscholen. 

 , _i 
> 
09 
D MASKERAAD 
a 00 REN BUNDEL VERHALEN IN 

w 
CU MAASTRICHTSCH    DIALECT 

1-4 e H door 

FT r" 
> 

E.   FRANQUINET 

i•• 

e 
co 

rij 
voorh, 

> m 

< 
0 o 

PRIJS INGENAAID  Fl. 1.50 
PRIJS GEB. ...     Fl. 2.50 

Een  boek  dat  ieder   Maastrichtenaar 
•     ieder Limburger moet lezen     • 

2 O 
m 
O Verkrijgbaar  in  den   Boekhandel 

> 
> 

H 
•1•i 

03 e* 

V© 

r1 
• 

o 
o 
Tl 

7! 

en 
% 

•       en bij de Uitgevers:       • 

UITGEVERS-MAATSCHAPPIJ 

voorh. CL. GOFFIN 
NIEUWSTR. 9 • MAASTRICHT 

O 
X 
H 

2 
• 

I 
• 




