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NIEUWE LEDEN. 

G. A. v. Schaik, Leeraar plant- en dierkunde, 
Kleverparkweg 120, Haarlem; J. Pijpers, Leeraar 
plant- en dierkunde, Tegelsche weg 5, Venlo. 

VERSLAG 
DEP. MAANDELIJKSCHE VERGADERING 

OP WOENSDAG 2 DEC. 1931. 

Aanwezig de heeren : Jos. Cremers, J. Rijk, Fr. 
v. Rummelen, P. Marres, Edm. Nyst, H. Jongen, 
G. Caselli, A. Kengen, J. Beckers, K. Stevens, M. 
Mommers, P. Peters, Br. Bernardus, P. Bouchoms, 
D. v. Schaïk, P. v. d. Linden, H. Schmitz S. }., 
J. Maessen, G. Panhuysen, L. Grégoire, L. Hame- 
leers, J. Pagnier en G. Waage. 

Na opening der vergadering door den Voorzitter 
krijgt de heer Waage het woord. 

Sprak ik U den vorigen keer over een Ameri- 
kaanschen emigrant onder de insecten, de colora- 
dokever, die in Europa is binnengevoerd, thans 
toon ik U een eveneens uit Amerika komend or- 
ganisme, een weekdier, dat in de Europeesche wa- 
teren is binnengedrongen, Crepidula [ornicata. 

Deze slak komt oorspronkelijk voor op de oost- 
kust van Noord Amerika en is met oesters vanuit 
Amerika in de Engelsche wateren overgeplant. 
Daar brengt deze slipper limped of pan- 
to f f e 1 s 1 a k veel schade aan de oestercultuur 
toe   en   de   Nederlandsche   oesterkweekers   waren 

bang, dat ook in hun kweekgebieden dit weekdier 
zijn tenten zou opslaan. En inderdaad werden in 
1927•1928 de eerste exemplaren gevonden in de 
Grevelingen en door Dr. de Man te Ierseke als 
zoodanig herkend. Via 't Zoölogisch Museum te 
Amsterdam werd het Hoofd van de afdeeling 
kustvisscherij van het Rijksinstituut voor visscherij- 
onderzoek er mede in kennis gesteld. Een onder- 
zoek werd ingesteld en 't bleek, dat Crepidula 
[ornicata veel algemeener was in de Zeeuwsche 
wateren, dan men vermoedde. 

Welk gevaar brengt deze slak met zich mede ? 
De slak is een concurrent van de oester. In de 

eerste plaats is zij een ruimte-parasiet, d.w.z. zij 
neemt de plaats in van de jonge oesters, die vaak 
geheel overwoekerd worden, daar de pantoffelslak 
sneller groeit, dan de oester. Bovendien zijn 't 
voedselconcurrenten, want en oester en pantof- 
felslak leven van plankton. Waar Crepidula's bo- 
vendien veel vuil verzamelen, is er kans op verstik- 
king der oesters. 

De vermeerdering schijnt nogal snel te gaan. 
In 1927•1928 werden de eerste twee exempla- 

ren gevonden in de Grevelingen. In 1928•1929 
zijn er 10 a 15 gevonden, voornamelijk op de Ier- 
seksche oesterbank. Het volgende seizoen reeds 
eenige honderden, voornamelijk aangetroffen op 
de Iersekse bank en voorts in de Grevelingen, 
Dorsman en Zandkreek. In dit seizoen zijn er al 
duizenden verzameld. Er zijn zelfs visschers, die 
dagelijks in hun lading gevischte oesters 15 a 25 
stuks aantreffen. Dit schijnt op snelle voortplan- 
ting te wijzen. 

Hoewel de strijd tegen de slipper flink ter hand 
is genomen, is een grondige uitroeiing, om tech- 
nische redenen met de cultuur der oesters samen- 
hangend, toch onmogelijk en is 't zaak, het gevaar 
voor de Zeeuwsche oesterteelt niet te onderschat- 
ten. 
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De voortplanting van deze indringster is zeer 
eigenaardig. 

Bij Crepidula fornicata doet zich 't verschijnsel 
voor, dat 't dier eerst mannelijk, later vrouwelijk 
is. Dit verschijnsel noemt men proterandrie. 
Bij 't mannelijke dier komt rechts achter den kop 
een cylindrisch opgerolde penis voor, terwijl in- 
wendig een met spermatozoïden gevuld blaasje, 
spermatium, aanwezig is. In 't spermatium treden 
na eenigen tijd tusschen de spermatozoïden eicel- 
len op, die langzamerhand in aantal toenemen. Het 
spermatium verandert in een tweeslachtig geslachts- 
orgaan. Eindelijk verdwijnen de spermatozoïden 
en wordt 't spermatium tot eierstok. Ook in de ge- 
slachtsgangen treden veranderingen op. De penis 
gaat meer en meer achteruit en verdwijnt ten slotte. 
Door deze metamorphose verandert 't oorspronke- 
lijk mannelijk organisme in een vrouwelijk. Deze 
verandering vindt niet alleen plaats in de geslachts- 
organen, maar ook uitwendig treden veranderin- 
gen op. De mannelijke dieren zijn kleine, vrijbe- 
wegende slakken, bedekt door een vlakke schaal 
van tamelijk regelmatigen, ronden vorm. Zij geven 
deze vrije leefwijze weldra op en beginnen een 
vastzittende leefwijze, wat gepaard gaat met groot- 
tetoename en verandering in vrouwelijke organis- 
men. De vasthechting geschiedt, doordat een slak 
een kalklaag afscheidt, waarmede 't dier met den 
ondergrond verbonden wordt. Een tweede, derde 
en meerdere hechten zich aan de onderliggende 
vast en zoo ontstaan rijen aaneengesloten slakken, 
waarvan de onderste en grootste, dus de langst 
vastgehechte, wijfjes, de bovenste en kleinste man- 
netjes zijn, terwijl de tusschenliggende dieren her- 
maphrodiet zijn. 

De oorspronkelijke vlakke schaal, wordt na de 
vasthechting gedeformeerd en door den eenzijdi- 
gen groei, wordt de keten der vereenigde slakken 
boogvormig  gekromd.   (Fig.).  Dit  is  van  belang 

voor de voortplanting, want de bovenaan zittende 
mannetjes kunnen nu gemakkelijk de onderliggende 
wijfjes bevruchten. 

De heer v. Rummelen vraagt, of meerdere geval- 
len van proterandrie in 't dierenrijk bekend zijn. 

De heer Waage beantwoordt deze vraag aan de 
hand  van  eenige  teekeningen  als  volgt. 

Proterandrie komt ook bij andere dieren voor. 
Geonemertes agricola, een worm op de Bermuda's 
voorkomend, produceert eerst spermatozoïden, 
daarna ook eicellen en ten slotte alleen eicellen. 
Bij Cucumaria laevigata, een zeekomkommer, wor- 
den   eerst   eicellen   gevormd,   die  echter  niet   rijp 

worden, 't Eicellen vormende weefsel wordt ver- 
stoord en 't dier begint spermatozoïden te produ- 
ceeren. Als deze cellen naar buiten zijn afgevoerd, 
wordt dit weefsel geresorbeerd en vormt zich 't 
weefsel, dat eicellen vormt. Zijn ook deze ge- 
slachtscellen naar buiten gevoerd, dan is één pe- 
riode afgeloopen en nu begint 't dier weer eenzelf- 
de cyclus, produceert weer spermatozoïden, daarna 
eicellen. Bij een rondbek, Myxine glutinosa is een 
ovarium en een spermatium aanwezig, maar alleen 
in 't begin der geslachtsrijpheid worden sperma- 
tozoïden gevormd, terwijl 't ovarium klein is. Later 
wordt 't spermatium klein, zwelt 't ovarium op en 
vormt eicellen. De exemplaren van 28 tot 32 cm 
zijn steeds   S S , die van 35 cm   2 2. 

Nog eigenaardiger zijn de gevallen, waarin een 
uiterlijk dimorphie merkbaar is samenhangend met 
de sexueele phase, zooals dit ook bij Crepidula 
fornicata 't geval is. De Myxostomen, d.z. parasi- 
tisch levende wormen, zijn in hun jeugd zeer klein, 
mannelijk en in 't bezit van lichaamsaanhangsels. 
In een later ontwikkelingsstadium worden deze 
dieren tot wijfjes, die veel grooter zijn en geen 
aanhangsels hebben. Iets dergelijks vindt men ook 
bij Termitoxenia, een vliegengeslacht verwant aan 
de Phoriden. Ook hier treden 2 scherp gescheiden 
sexueele vormen op, een mannelijke vorm met een 
klein achterlijf, zachte chitinehuid, zwakke abdomi- 
naalspieren en een vrouwelijke vorm met een groot 
achterlijf, stevige chitinehuid, sterk ontwikkelde 
musculatuur. Een hermaphroditisch geslachtsor- 
gaan is aanwezig, maar steeds gaat de periode van 
mannelijke rijpheid die der vrouwelijke vooraf. 

Proterogynie, d.i. 't verschijnsel waarbij de vrou- 
welijke phase de mannelijke voorafgaat, komt, hoe- 
wel zeldzamer dan proterandrie, ook voor. Bij Sy- 
napta inhaerens, een zeekomkommer, worden eerst 
eicellen, later alleen spermatozoïden gevormd en 
dit herhaalt zich afwisselend. Agricolimax laevis, 
een veldslak, gaat van den vrouwelijken toestand, 
via hermaphroditisch stadium over in den manne- 
lijken toestand. 

De heer Rijk doet vervolgens een mededeeling 
over de  Chineesche Wolhandkrab. 

Van verschillende zijden werd onze aandacht 
gevestigd op de vangst van een Chineesche 
Wolhandkrab (Eriocheir sinensis H. Milne 
Edwards) in de Reeuwijksche plassen. 

Uit verschillende mededeelingen o.a. uit ,,Na- 
tur und Museum" des Senckenbergische Natur- 
forschende Gesellschaft, blijkt, dat in 1922 voor 
het eerst eenige exemplaren in de Beneden-Elbe 
werden gevangen. Bij onderzoek is gebleken, dat 
vroegere vangsten wel hadden plaats gevonden, 
doch niet waren gemeld. De eerste gedocumen- 
teerde opgaaf dateert uit  1912. 

Sinds '22 blijkt uit verschillende waarnemingen, 
dat de krab zich langs de kust uitbreidt. Na eenige 
jaren kwam ze voor in de Wezer, in 1927 in de 
Jade, in 1928 in de buurt van Wilhelmshafen. Ook 
langs de Holsteinsche kust verbreidt ze zich o.a. 
tot Büsum. 

Merkwaardig is, dat ze zich ook in zoet water 
verspreidt. Ze werd aangetroffen in 1924 bij 
Brunsbüttel aan de Beneden Elbe, 2 jaar later al 
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ver stroomopwaarts en in 1928 al in de Havelseen 
bij  Brandenburg. 

Nu is ook in de Reeuwijksche plassen voor 't 
eerst een exemplaar gevangen, 't Is weer één van 
de voorbeelden, dat een ingevoerd dier zich in kor- 
ten tijd over een groot oppervlak kan verbreiden. 

De heer Waage zegt, dat dit niet 't eerste exem- 
plaar is, dat in Nederland is gevangen. Op de laat- 
ste vergadering der Ned. Dierk. Vereeniging is 
medegedeeld, dat een enquête dezen zomer in 
Groningen en Friesland ingesteld, tot resultaat 
had, dat in totaal niet minder dan 18 vindplaatsen 
van deze krab konden worden vastgesteld, waar- 
van het aantal per vindplaats gevangen exemplaren 
uiteenliep van 1 of 2 dieren tot een dertig a veer- 
tigtal exemplaren. De gevangen exemplaren waren 
algemeen kleiner dan het exemplaar uit de Reeu- 
wijksche plassen. De Heide Mij ving een exem- 
plaar in de Brielsche Maas. 

De heer Kengen doet nu de volgende mededee- 
ling. Een fret wist binnen te dringen in een ruimte, 
waarin een aantal tamme konijnen zat. 't Dier viel 
direct een konijn aan, waarop de overige vlucht- 
ten, 't Aangevallen dier schreeuwde luid en ziet: de 
gevluchte dieren keerden terug en vielen gezamen- 
lijk het fret aan. Gelukkig voor hem, dat de eige- 
naar ingreep en den roover redde, want anders 
was 't slecht voor hem afgeloopen. 

Als tweede vermeldenswaardige waarneming 
deelt spr. 't volgende mede. Een hermelijn op de 
achterpooten zittend en de omgeving opnemend 
zag een haas, die rustig zat te eten. 't Hermelijntje 
begon nu al spelend en springend den haas te na- 
deren, maar hield zich, alsof hij uit louter plezier 
zoo deed. Zoo nu en dan keek de haas naar zijn 
vijand en maakte bewegingen om te vluchten, maar 
't hermelijntje deed zoo onschuldig en gaf den 
langoor vertrouwen, 't Spel van den roover duur- 
de 40 minuten en toen was hij tot op 2x/2 m van 
den haas genaderd. Toen werd de haas toch bang 
en zette het op een loopen, achtervolgd door 't her- 
melijntje. 

De heer Mommers zegt, dat een spelend be- 
sluipen bij roofdieren meer voorkomt. Eens nam 
spr. waar, hoe 2 eksters op een bouwland speelden 
met een wezel. Nu eens vielen de vogels, dan weer 
viel de wezel aan. Tenslotte vlogen de eksters weg. 

De heer Sonneville deelt mede, een S havik 
gekregen te hebben, die te Steyn is geschoten. Deze 
vogelsoort krijgt spr. de laatste jaren hoogst zelden 
in handen. Een aantal pelsluizen van den havik 
schenkt spr. aan 't Museum. Spr. zegt vervolgens, 
dat de hermelijnen niet in een ongeveer denzelfden 
tijd hun winterpels krijgen. In de laatste drie we- 
ken kreeg spr. 3 ex., één geheel wit, één nog ge- 
heel bruin en één in overgangskleed. Tenslotte 
heeft hij voor 't Museum weer een aantal kakker- 
lakken meegenomen, gevonden in bananentrossen. 

Pater Schmitz S. J. deelt nu mede, dat hij via 
den heer Waage een zestal groote levende mieren 
kreeg, gevonden in bananentrossen, geïmporteerd 
uit Honduras. Bij determinatie bleken het te zijn 
arbeidsters van Camponotus (Myrmothrix) abdo- 
minalis F. Deze soort is, met hare variëteiten afrf- 
ceps F.  Smith en stercorarius Forel herhaaldelijk 

in Engeland ingevoerd. In zijn ,.British ants 2e 
druk (1915) noemt Donisthorpe twee gevallen, 
waar abdominalis i.sp. geïmporteerd werd : ,,Tris- 
by vond gevleugelde ? 9 in een tros bananen te 
Gravesend, en Britten gaf mij werksters, eveneens 
tusschen bananen gevonden te Penrith, Cumber- 
land, in 1906." 

De heer Nyst zegt, dat hij in zijn aquarium 2 
goudvisschen heeft, die daar nu reeds respectieve- 
lijk 9 en 12 jaar in leven, maar al sinds jaren niet 
meer groeien. Is er verband tusschen de ruimte, 
die een visch tot zijn beschikking heeft en zijn 
grootte ? 

Pater Schmitz verwijst naar hetgeen hij bij een 
vroegere gelegenheid over dit punt gezegd heeft. 
In zijn interessante verhandeling •Ueber die Gren- 
zen des Wachstums" (Jena 1927, G. Fisher) be- 
handelt de bekende zoöloog Prof. Dr. R. Hesse 
(Berlijn) ook de vraag of de grootte van de ,,le- 
vensruimte'' van direkten invloed is op de grootte 
die een dier bereikt, en na allerlei pro en contra te 
hebben aangehaald, komt hij op blz. 11 tot de con- 
clusie ,Jedenfalls ist die Beziehung zwischen 
Wohnraum und Körpergrösse noch eine offene 
Frage." 

De heer Beckers vervolgens 't woord krijgend, 
doet naar aanleiding van de publicatie van den 
heer v.  Rummelen  eenige vragen. 

De heer Beckers vraagt den heer v. Rummelen 
eenige opmerkingen te mogen maken en vragen te 
stellen in verband met zijn studie over 't löss- 
vraagstuk. De Voorzitter verleent hem gaarne 't 
woord en de heer Beckers zegt het volgende. 

Met groot genoegen heb ik mij gezet aan het 
bestudeeren van Uw stuk over lössoïed gesteente 
in het laatste nummer van ons Maandblad. Het 
vorige, hoe interessant ook, was voor den amateur- 
geoloog door zijne analysen, graphieken, etc, wel 
wat zwaar. Hier echter, waar de veldgeoloog aan 
het woord is en men verbaasd staat over die uit- 
gebreide en nauwkeurige terreinkennis, kan de 
amateur-geoloog ook een woordje meespreken. Ik 
heb de overtuiging, dat na het aandachtig lezen 
van dit gedeelte der studie, het velen zooals mij 
gegaan zal zijn, dat zij, ik zou haast zeggen tegen 
wil en dank, door de vele argumenten, door de 
eenvoudigheid en ja, eigenlijk door het voor de 
hand liggen der nieuwe theorie zich moeten ge- 
wonnen geven. Ik verheel niet, dat het moeite 
kost, om eene vastgewortelde theorie, waarmee 
men als het ware opgegroeid is en die zoolang als 
dogma in onze ooren geklonken heeft, aan kant 
te zetten. Ieder onzer, bewust of onbewust, is met 
een soort conservatisme behept, hetwelk ons op 
wetenschappelijk gebied wel eens parten kan spe- 
len. 

De heer v. Rummelen zal niet de pretentie heb- 
ben, dat nu alle geologen in gemeenschappelijk 
akkoord den lof der nieuwe theorie over het ont- 
staan van de lössoïden zullen verkondigen, even- 
min zal hij meenen, dat nu opeens alle löss-pro- 
blemen zijn opgelost. Verre van daar. Niemand 
beter dan hij, voelt, dat hier en daar nog wel moei- 
lijkheden zijn. 

Maar   waren   die   er   bij   de   oude   voorstelling 
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niet ? Ik heb mij nooit kunnen verklaren, hoe het 
mogelijk is, dat bij aanname van aerogene ver- 
plaatsing, kleine vuursteentjes gevonden worden 
in loss te Kelmond en grintdeeltjes in loss te Stein. 
Trouwens, de heer v. Rummelen wijst daar ook op. 
Maar ook is het een heel eigenaardig verschijnsel, 
dat als de loss afkomstig zou zijn uit de eindmo- 
raine in de lijn boven Amsterdam•Nijmegen, hij 
zich komt nestelen rondom het senoon in Zuid 
Limburg. Waar U zegt : ,,De verplaatsing door 
afstroomend hemelwater, zooals deze hierboven 
geschetst werd, is ook in overeenstemming met de 
korrelgrootte-verdeeling in het algemeen profiel 
der Lössoïden", (zie blz. 162 van het November- 
nummer), is dit volkomen juist. Er is zelfs meer. 
Er zijn plaatsen in Stein en Elsloo, waar men in 
de ontsluitingen den overgang van grint in lössoïed 
gesteente niet kan vast stellen. Een zuivere schei- 
ding tusschen lössoïden en grint bestaat niet. Men 
vindt lössoïdenlaagjes afwisselend met laagjes van 
lössoïden vermengd met zand en grint, daarboven 
komen dan pas de zuivere lössoïden. Dit nu past 
volkomen in Uwe voorstelling, want gedurende 
de laatste sedimentatie zal ook wel reeds eene op- 
pervlakte-verweering plaats gevonden hebben. 
Waar U onder 3 zegt : ,,Ze kunnen zoowel kalk- 
houdend als kalkvrij zijn", (zie blz. 163 v. h. No- 
vembernummer), is dit zuiver de lössoïdenwand 
van Caberg getypeerd, en komt mij de verklaring 
ook juist voor, maar hoe verklaart U de 21 m dikke 
kalkvrije lössoïdenlaag in de Graetheide ? (1). 

Onder 9 zegt U : ,,Eene recente schelpenfauna 
zooals die elders enz." (zie blz. 163 v. h. Novem- 
bernummer). In Maastricht langs den Hertogsin- 
gel heb ik Helix hispida, Pupa corum, Succinea 
oblonga in tamelijk groote hoeveelheid gevonden. 
In een lössoïdenwand in Ulestraten onder Klein- 
Berghem teekende zich onduidelijk een grijs laagje 
af, waarin zeer veel Helix hispida werd aangetrof- 
fen.  (2). 

Iets verder zegt U : •Tot heden werden, voor 
zoover mij bekend, enz.", (blz. 163 v. h. November- 
nummer). Hiermede zijn zeker bedoeld schelpen 
uit het secundair. Dit is voor mij nog een duister 
punt. Waar zulk een groote hoeveelheid senoon 
verweerd is, dunkt mij, moet men in lössoïed ge- 
steenten, schelpen vinden. 

Natuurlijk hebben wij geen inzicht in het tijds- 
verloop gedurende welke die afzetting plaats greep 
en kan verbrijzeling en verweering bij transport 
te hulp worden geroepen. Maar dit kan niet gel- 
den voor verkiezelde fossielen, die toch ook in het 
kalkgesteente voorkomen.   (3). 

Wat meer speciaal Bemelen aangaat, waar de 
kalkfossielen nog al in tamelijke hoeveelheid in de 
lössoïden te vinden zijn, is dit voor mij niet alleen 
te verklaren door de pseudomorphose, maar ook 
door ligging aan den voet van het senoon en zal 
't transport hier weinig invloed gehad hebben. (4). 

Een laatste vraag, die ik den heer v. Rummelen 
nog zou willen stellen, waar ik echter om begrij- 
pelijke redenen niet zoo direct een antwoord op 
verwacht, is de volgende: •Wanneer meent de 
heer v. Rummelen, dat de lössoïdenafzetting een 
einde heeft genomen ? De vroegere voorstelling, 
dat de oudere lössafzetting in de Riss-periode en 

de jongere in het opvolgend tusschenijstijdperk 
heeft plaats gevonden, moet voor goed als afge- 
daan beschouwd worden. In deze nieuwe theorie 
moeten wij aannemen, dat de afzetting direct na den 
hoofdterrastijd begonnen is, maar niet het heele 
Pleistoceen door geduurd heeft. Ware dit wel het 
geval, dan dunkt mij, dat wij in de jongere loss 
organische resten moesten vinden. Het klimaat 
toch werd hoe langer hoe milder en nederzettingen 
in de open lucht zijn bekend uit deze periode. Nu 
ligt het toch eenigszins voor de hand, dat in dezen 
tijd de vruchtbare lössgrond met een vegetatiedek 
voorzien was." 

De gestelde vraag nu houdt verband met een 
ander feit van even groot belang voor de geologie 
als voor de archeologie. 

Waar het toch vast staat, dat de palaeolithiker 
of oude steentijdmensch zoowel bij Aken als in 
Luik geresideerd heeft, dringt de gedachte zich 
aan ons op, dat Zuid Limburg hem ook eens tot 
verblijfplaats gediend heeft. Mocht het geluk nu 
willen, dat in de toekomst palaeolitische cultuurres- 
ten gevonden worden in het lössoïed gesteente, dan 
zou ik den heer v. Rummelen willen verzoeken, er 
direct bij te zijn, om precies de ligging in, 
op of onder de lössoïden vast te stellen en daarbij 
waar te nemen, of het omgevende complex kalk- 
arm of kalkrijk is, of zij liggen in de verweerings- 
zöne, of één der daaronder liggende, afwisselende 
grovere of fijnere lagen. 

Mijnheer de Voorzitter, ik meen door deze en- 
kele opmerkingen den heer v. Rummelen het be- 
wijs te leveren, dat ik zijn verhandeling met aan- 
dacht bestudeerd heb en op hare waarde weet te 
schatten. Moge hij hierin eene aansporing zien, om 
de studie van dit buitengewone interessant, maar 
ook buitengewoon lastig onderwerp voort te zet- 
ten. Iedereen, die zich verdiept heeft in het löss- 
vraagstuk, weet, hoe uitermate moeielijk dit pro- 
bleem is en hoeveel duisters het nog bevat. Ik be- 
hoef er slechts op te wijzen, dat er tot op heden een 
juiste omschrijving van het begrip loss nog niet ge- 
geven is. Het was Dr. Reinhold, die dit eens zoo 
geestig typeerde door de volgende definitie van 
loss te geven : ,,Löss is loss, geen loss is loss, 
loss is geen loss". Laten wij hopen, dat de heer 
v. Rummelen ons nu een stap verder brengt tot 
zijn eigen voldoening en tot eer van het Natuur- 
historisch  Genootschap in Limburg. 

De heer van Rummelen beantwoordt achtereen- 
volgens de door den heer Beckers gestelde vragen. 

1. Het Lössoïden-profiel om Graetheide is niet 
geheel kalkvrij. In de bovenste lagen kan met de 
gewone zoutzuur-reactie geen kalk worden aange- 
toond. Het kalkgehalte begint als regel op een 
diepte van 3 a 4 meter op te treden, neemt dan 
toe met de diepte tot circa 8 a 9 meter, om daarna 
weer geleidelijk af te nemen. Het direct boven het 
terrassengrint liggend profiel is weer kalkvrij. 

2 en 3. Het vinden van een zgn. Lössfauna in 
de vestingwerken van Maastricht, zegt in dit ver- 
band niets. Deze fauna leeft heden nog op die 
plaatsen en de schelpen der gestorven slakken 
worden na elke regenbui nog ingespoeld in het 
door regenwater verplaatste materiaal. Alle pro- 
fielen, die wij thans in dit gebied zien, zijn door 
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den mensch gevormd, tijdens en na den bouw der 
omwalling. Tijdens deze grondverplaatsing kon 
dus een fauna, die daar leefde, gemakkelijk in het 
omgewerkte materiaal terecht komen. Ik heb zelf 
deze slakkenhuisjes in profielen der vestingwer- 
ken herhaaldelijk gevonden. Het zou m.i. echter 
tot verkeerde conclusies voeren, als men dergelijke 
vondsten uit door den mensch verplaatst materiaal 
in het probleem,betrekt. 

De aanwezigheid van een zgn, Lössfauna in 
Klein-Berghem is mij ook bekend. Als ik het mij 
echter goed herinner, dan lag dit laagje in helling- 
materiaal, dus in gesteente, dat ik Lössoïden op hel- 
lingen genoemd heb. Dit gesteente kan zich thans 
nog vormen, zooals U uit mijn verdere beschrijving 
zult zien. Een thans in de omgeving levende fauna 
kan dus nog eiken dag in het nieuw gevormd pro- 
duct inspoelen. Voor de herkomst en de wijze van 
vorming van het Lössoïed gesteente in het alge- 
meen, zegt het vinden dezer slakken dus niets. An- 
ders zou het zijn, als men een fauna vindt in groote 
profielen bij steenbakkerijen, b.v. bij Beek, Heerlen, 
Caberg, enz. Maar juist het niet vinden op deze 
plaatsen, wijst er op, dat gedurende de vorming 
dezer afzettingen de voorwaarden voor het leven 
en afsterven der Lössslakken, in die omgeving, niet 
aanwezig waren. 

Met mijn gezegde, dat er tot heden, voor zoover 
mij bekend, geen schelpen in Lössoïed gesteente 
werden aangetroffen, heb ik geen secundaire, doch 
quartaire schelpen bedoeld. Dat wij thans zeer wei- 
nig secundaire fossielen in de Lössoïden vinden, 
ligt aan verschillende oorzaken. De meeste secun- 
daire fossielen hebben een kalkskelet. Bij de ver- 
weering van den kalksteen worden zij aan dezelf- 
de verweeringsprocessen onderworpen, als het om- 
gevende gesteente en worden dus in verweerings- 
leem omgevormd. Alleen wanneer de kalk door 
kiezelzuur vervangen wordt, behouden zij hun vor- 
men. In dien toestand kunnen zij een transport over 
kleinen afstand verdragen zonder onherkenbaar te 
worden. Heeft het transport over grootere afstan- 
den plaats, dan zullen zij, zooals U terecht op- 
merkt, verbrijzeld worden, of zij blijven door hun 
grooter volume achter en worden dan aan her- 
nieuwde verweering of afslijping bloot gesteld. 
Hiermede meen ik ook Uw 4e vraag beantwoord te 
hebben. 

Op Uw laatste vraag kan ik antwoorden, dat de 
Lössoïden-vorming begon na de hoogterrasafzet- 
ting en met onderbrekingen nog tot op heden 
voortduurt. Hierover handelt een deel van mijn 
studie, die in ons Maandblad (no. 12) verschijnt. 
Juist het ontbreken van organische resten of aan- 
duidingen hiervan, in den vorm van wortelbuisjes, 
wijst er op, dat het sedimentatieproces in elke pe- 
riode vrijwel continu verloopen is. De mensch kon 
er alleen vertoeven, nadat zich droge plekken ge- 
vormd hadden. 

Ik dank den heer Beckers hartelijk voor de wijze, 
waarop hij deze discussie heeft ingeleid. 

Nadat de heer Grégoire een stuk had voorgele- 
zen over de onderzoeking van B a r b i e r i, in zake 
plantenvoeding, sloot de Voorzitter te half negen 
onze laatste vergadering in 1931. 

ZIJN DE HET HOOG- EN MIDDENTERRAS. 
EN SOMS OUDERE FORMATIES, BEDEK- 
KENDE   OPPERVLAKTEGESTEENTEN  IN 

ZUID-LIMBURG VAN GLACIALEN 
OORSPRONG ? 

door 

F. H. van Rummelen. 

(Slot). 

Westelijk van de Geleen ligt nog een dek, dat 
men als volgt begrenzen kan : oostelijk van Sittard 
over Wehr, oostelijk van Jabeek, westelijk van 
Schinveld door Brunssum, Schrijversheide, Robroek 
Schelsberg, Heerlerheide, noordelijk van Hoens- 
broek, naar Thul, oostelijk van Schinnen naar 
Sweijkhuizen, Wintraak, Watersleyhof, naar wes• 
telijk van de Kolleberg, oostelijk van Sittard. 

Het opvallende in de boven omschreven gebie- 
den is het ontbreken van een Hoogterras-Lössoï- 
dendek op het hooggelegen Ubagsberggebied en het 
gebied der Heerlensche Heide noordelijk van Nieu- 
wenhagen. Dit ontbreken is geenszins een toeval- 
ligheid. Beide gebieden lagen aan het einde van de 
Hoogterrasafzetting, dus het begin der Lössoïden- 
sedimentatie, zoo hoog boven het afgezette Hoog- 
terras-grint, dat zij voor afstroomend water over 
deze grintmassa onbereikbaar waren. 

De zuidgrens van het met Hoogterras-Lössoïden 
bedekt gebied valt niet geheel met die van dit ter- 
ras samen. Zij loopt van Neufchateau (') in een 
wijden boog over Ekkelrade naar Reymerstock, van 
hier over Gulpen naar Vijlen, Vaals en Laurens- 
berg. Dat deze grens zoo onscherp is, en zich niet 
geheel met het terras langs den gebergterand dekt, 
vindt zijn oorzaak hierin, dat de verweeringspro- 
ducten voor een deel nog onontbonden over het 
grint gevloeid  zijn   ( bodemvloeiïng ). 

De dikte der Hoogterras-Lössoïden is zeer va- 
riabel. Westelijk van de Heerlensche Heide, tot bij 
de Staatsmijn Emma is het Lössoïdendek zoo dun, 
dat hoog gelegen topjes er onbedekt boven uit ste- 
ken. Zuidelijk van Heerlen bedraagt de dikte onge- 
veer 7 m (Vruschehueske). In het gebied van Am- 
stenrade tot oostelijk van Geleen 5 m. Het westelijk 
van de Geleen gelegen dek varieert van 2 m tot 
15  m. 

De Hoogterras-Lössoïden zijn duidelijk fijner 
van korrel dan sommige intra-Middenterrassische 
en de Middenterras-Lössoïden (zie Tabel VII, 
Vliek en Schaesberg). Dit vindt zijn oorzaak hierin, 
dat zij een groot deel van het grovere materiaal, 
dus de 3e zone van het algemeen profiel, aan het 
Middenterrasmateriaal hebben afgestaan. 

Dat Lössoïden ook in het Middenterras voor- 
komen, is een ontdekking van den allerlaatsten 
tijd. Voor het eerst werd de aanwezigheid gecon- 
stateerd in enkele boringen in de omgeving van de 
Staatsmijn Maurits bij Lutterade. Eenmaal gevon- 
den zijnde kon de zone in meerdere tientallen bo- 
ringen, die een tamelijk groot gebied in deze om- 

x)  Zie Blad Dalhem•Herve en Visé•Fouron St. Martin 
van  de  Belgische  geologische  kaart   1 : 40.000. 
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geving bestrijken, teruggevonden worden. Ook in 
een tweetal boringen, in het Middenterras van 
Gronsveld, werd het voorkomen gevonden. Daar 
de monsters dezer boringen nog niet volledig zijn 
doorgewerkt, volsta ik hier met de mededeeling 
van een der typische profielen in het gebied van 
Lutterade. 

0.00•0.55  m. Teelaarde. 
0.55•7.40 m.  Lössoïden van het Middenterras. 
7.40•8.40 m.  Fijn leemig  zand   (overgangs- 

zone). 
8.40•10.90 m.  Bruin scherp zand met grint 

Middenterras. 
10.90•13.00 m. Lössóïed  gesteente in het 

Middenterras. 
13.00•20.50 m.  Scherp zand met grint, hetwelk 

naar de diepte grover wordt. 
20.50•25.00 m. Zwak   kleiï'g   glauconietzand. 

Boven-Oligoceen. 
Deze Lössoïden-zone is in het geheele gebied 

kalkvrij. Waarschijnlijk is de eenmaal aanwezige 
kalk, door het er doorheen circuleerende grondwa- 
ter, uitgeloogd. Plaatselijk zijn deze Lössoïden zeer 
fijn van korrel. Vermenging tijdens het transport 
met zeer fijne uitwasschingsproducten van het Mid- 
denterras-materiaal zal hieraan waarschijnlijk niet 
vreemd  zijn. 

De aanwezigheid dezer Lössoïden in het Mid- 
denterras wijst er op, dat de sedimentatie van dit 
terras gedurende een bepaalden tijd onderbroken is. 
Tijdens deze onderbreking konden de Lössoïden 
door, over de oppervlakte van het onderste gedeel- 
te van het terras, stroomende beekjes, en afvloeiend 
hemelwater worden aangevoerd. Het materiaal 
werd waarschijnlijk ontleend aan de reeds vroeger 
gesedimenteerde Hoogterras-Lössoïden, en werd 
vermengd met uitslibbingsproducten van het reeds 
afgezette terras. Voor een deel zullen ze wel door 
de, opnieuw het gebied overstroomende, Maas zijn 
weggenomen. De grootste, tot heden geconstateer- 
de, dikte is 2.90 m. 

De Middenterras-Lössoïden komen voor op de 
terrassen van Caberg, Eysden-Rothem, Bunde, 
Beek-Elsloo, Stein, Urmond, Berg, Born, Limbricht, 
Sittard, Munstergeleen, Neerbeek, Beek, en het 
keteldal van Heerlen en omgeving. De dikten va- 
rieeren van 4.5•15 m. Als gezegd is hun korrel- 
grootte duidelijk grover, dan die der Hoogterras- 
Lössoïden. Het materiaal voor het noordelijk voor- 
komen Beek•Sittard zal wel grootendeels aan de 
Hoogterras-Lössoïden ontleend zijn. Het materiaal 
van de Heerlensche bedekking is vermoedelijk af- 
komstig van de verweeringsgronden van Ubags- 
berg. Het op de Middenterrassen van Eysden tot 
Bunde aanwezige Lössóïed gesteente zal wel deels 
ontleend zijn aan de aanleunende Hoogterras-Löss- 
oïden, deels aan de krijtverweeringen van Mheer 
tot Meerssen. 

Het materiaal op het Caberg Middenterras is 
afgevloeid van de hooger gelegen Hoogterras- 
Lössoïden van Kesselt-Eygenbilsen. Ik zeg met op- 
zet •afgevloeid" en zal hiervoor dus bewijzen moe- 
ten aanvoeren. Het neerschrijven van deze bewij- 
zen veroorzaakt een eigenaardige moeilijkheid, om- 
dat ik daardoor genoodzaakt wordt te spreken over 

onderzoekingen van anderen, die nog niet gepubli- 
ceerd zijn. Ze betreffen de opgravingen van D r. 
H o 1 w e r d a van de gracht om het hutkommen- 
gebied bij Caberg. Daar ik zonder ruggespraak 
met dezen archeoloog geen gedetailleerde beschrij- 
ving geven kan, van hetgeen hij gevonden heeft, 
moet ik hier met de algemeene mededeeling vol- 
staan, dat ik deze gracht als een der aanvoergrep- 
pels van het Caberger Lössóïed gesteente be- 
schouw. Een der mondingen in of nabij het Maas- 
dal is in de groeve zichtbaar (geweest). De be- 
schrijving ervan kan men vinden, door een afbeel- 
ding (fig. 6) toegelicht, in een studie van Rein- 
h o 1 d (64). In het onderste gedeelte van deze af- 
stroomgeul werd door hem duidelijke gelaagdheid 
waargenomen, die naar boven vervaagd, en ten 
slotte niet meer waarneembaar was. In het onderste 
gedeelte waren ingesloten keien aanwezig. Het 
voorkomen dezer keien heeft hier een andere betee- 
kenis, dan de hierboven vermelde vuursteenen in 
de Lössoïden. Hier is nog een duidelijke stroom- 
geul aanwezig, die op de plaatsen waar ik vuur- 
steentjes vond niet bestond. Deze, evengenoemde, 
stroomgeul en de in zijn verlengde naar het Wes- 
ten stroomende Demer, zijn oorzaak geweest, dat 
de Lössoïden niet noordelijker voorkomen, dan de 
lijn Lanaeken-Eygenbilsen. 

Daar de Middenterras-Lössoïden in het Noor- 
den, en ten deele in het Oosten aan de Lössoïed- 
vrije gebieden grenzen, leveren zij ons de beste 
gegevens voor het feit, dat zij niet uit noordelijker 
gelegen gebieden afkomstig zijn. Bij Heerlen vindt 
men o.m. de volgende verhoudingen : Bij de steen- 
fabriek Beckers-Kooten, 8 m Middenterras-Lössoï- 
den. 500 m noord-oostelijker heeft men de Lössoï- 
dengrens reeds overschreden, en dragen de terrei- 
nen geen Lössóïed dek meer. 

In de omgeving noordelijk van Lutterade ligt een 
Lössoïdendek van 15 m. 3 km noordelijker zijn geen 
Lössoïden meer aanwezig. Nu kan men toch moei- 
lijk aannemen, dat uit het Noorden komende win- 
den voortdurend met een zoo gelijkmatige kracht 
gewaaid hebben, dat hun transportvermogen van 
dit stof precies tot aan dit punt reikte. En moeilij- 
ker is het daarbij nog aan te nemen, dat deze win- 
den 8 km westelijker met zooveel grootere kracht 
bliezen, dat het noordelijke punt bij Caberg, dus 
11 km zuidelijker gelegen, constant bereikt werd, 
zonder dat er westelijk van de Maas een korreltje 
neerdaalde in de Kempen. 

En dit zou toch het geval moeten zijn, als men 
dit stof uit de moraine afkomstig denkt, en door 
wind verplaatst. 

De helling-Lössoïden zijn producten, die uit het 
materiaal van de Hoog- en Middenterras-Lössoï- 
den zijn ontstaan. In het algemeen zijn ze kalkvrij 
en sterk verweerd. Ze slibben daardoor gemakke- 
lijk dicht. Door hunne niet vlakke ligging in het 
terrein, valt deze eigenschap minder op. Ze begon- 
nen zich te vormen direct nadat de riviertjes zich 
tot onder den onderkant van het hooger liggend 
materiaal hadden ingesneden. Waar het hooger 
liggend materiaal niet door plantengroei is vast- 
gelegd, vormen ze zich heden nog. Voor een deel 
zijn ze dus recent. Ze zijn op alle hellingen aan- 
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wezig waarboven Hoog- en Middenterras-Lössoï- 
den tot afzetting kwamen. 

Als recente Lössoïden vat ik de gesteenten op, 
die in bepaalde gebieden, omringd door nog on- 
ontbonden verweeringsproducten van het Senoon, 
voorkomen. Ze komen voor in het zuidelijk deel 
van het Zuid-Limburgsche krijtgebied, en om U- 
bagsberg. Begrenzingen zijn er moeilijk van te ge- 
ven, daar ze bijna onmerkbaar in de omringende 
verweeringsbodems overgaan. Daar, waar ze, door 
den mensch, niet bewerkt worden, kan men de 
wording der Lössoïden na elke regenperiode stu- 
deeren. In hun nabijheid leven bij voorkeur de 
Mollusken, die men steeds als karakteristisch voor 
de Loss vermeld vindt. 

Na mijn inzichten, over dit probleem, in het vo- 
renstaande naar beste weten te hebben neerge- 
schreven, zal het wel voor een ieder duidelijk zijn, 
dat ik de vraag, of het Limburgsch materiaal van 
glacialen oorsprong is, en door wind getranspor- 
teerd werd, ontkennend moet beantwoorden. 

Naar mijn vaste overtuiging, zijn de Zuid-Lim- 
burgsche Lössoïden van verweeringsproducten uit 
het Zuiden afkomstig, en hoofdzakelijk door water, 
in den vorm van bodemvloeiïng, langs hellingen 
afstroomend regenwater, en water stroomend door 
kleine stroomgeulen  getransporteerd. 

Hoe of er op gelijkend gesteente in het buiten- 
land ontstaan is, kan ons in dit verband matig in- 
teresseeren. Het ontstaan van Zuid-Limburgsche 
Lössoïden is een probleem op zich zelf. Aan de op- 
lossing van dit probleem mede te werken, was het 
doel van deze studie. Mocht ik daartoe een klei- 
nigheid hebben bijgedragen, dan zal dit een ware 
voldoening voor mij zijn. 

Ik ben mij zelf zeer goed bewust, dat ik hier of 
daar wel eens iets over het hoofd gezien zal heb- 
ben, of mij mogelijk niet duidelijk genoeg heb uit- 
gedrukt. Daarom houd ik mij voor welwillende kri- 
tiek warm aanbevolen. 

Ik meen deze studie niet te mogen beëindigen, 
zonder allen, die mij op eenigerlei wijze hierbij ge- 
steund hebben, recht hartelijk dank te zeggen. Na- 
men noemen zou waarschijnlijk oorzaak zijn, dat 
enkelen vergeten werden. Voor een drietal meen 
ik echter een uitzondering te moeten maken. Het 
zijn, in de chronologische volgorde van hunne pu- 
blicaties D r. T h. R e i n h o 1 d, D r. J. H. D r u i f 
en Prof. J. van Baren, die mij naast mijn 
waarnemingen, het feitenmateriaal verschaft heb- 
ben, waarop deze studie voor een deel gebaseerd is. 
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DE BIOLOGIE VAN RHODONEURA 
MYRTAEA 

door Dr. C. J. H. Franssen 

(Slot). 

Parasiet  No.   3   (B ethylide). 

In uiterlijk gelijkt deze B e t h y 1 i d e veel op de 
vorige. Ze onderscheidt zich echter dadelijk door 
hare heldere vleugels en de geringe afmetingen. 
Het w ij f j e heeft een lichaamslengte van ± 3 mm. 
Kleur zwart, behalve de monddeelen, sprieten, tarsi 
en tibiae, welke geel gekleurd zijn en de femora 
(aan alle pooten verdikt), welke bruingeel tot meer 
donkerbruin gekleurd zijn. Vleugels glashelder, 
stigmata geel, aderen lichtgeel tot meer grijsachtig. 
De sprieten zijn 13-ledig. Het sterkst verdikt zijn 
de femora der voorpooten. Het mannetje heeft 
een lichaamslengte van 2 tot 2,5 mm, sprieten 13- 
ledig. Ze onderscheiden zich alleen van de wijfjes 
door hun geringere afmetingen. 

De cocon is zwak bruin, meestal iets lichter 
dan die van parasiet No. 2. De vorm is eveneens 
iets anders, nl. meer gedrongen en relatief in het 
midden iets dikker. De lengte varieert van 2,9 tot 
4 mm, de breedte van 1,6 tot 2,2 mm. 

Biologie. Per rups werden van 1 tot 9 cocons 
dezer parasiet verkregen ; Parasiet No. 3 schijnt 
Rhodoneura reeds in de eerste stadia te kunnen 
aantasten : ik verkreeg nl. uit een te Tjipetir gevan- 
gen rupsje van het tweede stadium reeds deze pa- 
rasiet* Uit pas ingesponnen larfjes kwam in het 
laboratorium na 10 dagen de wesp te voorschijn ; 
W. H. de Jong verkreeg reeds na 6 dagen uit 
versche cocons de volwassen parasiet. De verpop- 
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ping heeft in de vrije natuur vermoedelijk in den 
bladkoker plaats, evenals bij parasiet No. 2. De 
getalsverhouding van wijfjes tot mannet- 
jes bleek ongeveer te zijn als 10: 1. De b e t e e- 
k e n i s van deze parasiet is evenals die van pa- 
rasiet No. 2 blijkbaar gering. 

Hexamermis   j a v a n i c a   Steiner 
(M e r mit hid e). 

Dr. G. Steiner te Washington, wien materi- 
aal werd toegezonden, deelde mede dat de worm 
nieuw is voor de wetenschap en door hem Hexa- 
mermis javanica  genoemd  zal worden. 

De lengte van de wormen (direct na het verla- 
ten van den gastheer) varieerde van 3 tot 33,6 cm 
en de breedte (gemeten op de dikste plaats) van 
0,3 tot 0,4 mm. Uit een groot aantal metingen 
bleek, dat de wormen langer zijn naar mate er 
minder per gastheer voorkomen. 

Wijze van infectie. Medio Januari 1929 wer- 
den te Tjipetir een aantal eieren verzameld, waar- 
van later in het laboratorium 4 rupsen geïnfecteerd 
bleken te zijn door de Mermithide. De infec- 
tie zou op drie manieren verklaard kunnen worden: 

1ste. Het ei is reeds geïnfecteerd binnen het 
moederlichaam. 

2de. Het ei is geïnfecteerd buiten het vlinder- 
lichaam. 

3de.  Het rupsje is geïnfecteerd met het voedsel. 

Ad. 1. Ten einde de mogelijkheid van infectie 
binnen het moederdier na te gaan, werd van een 
10-tal vlinders, medio Februari 1929 te Tjipetir 
verzameld, de lichaamsinhoud voorzichtig uitge- 
prepareerd in water. In de vloeistof werden echter 
geen nematoden gevonden. 

A d. 2. Ten einde de mogelijkheid der infectie 
van het ei, vast te stellen, nadat dit gelegd is, werd 
een dertigtal eieren, begin Februari 1929 verzameld 
te Tjipetir, onderzocht. De eitjes werden met be- 
hulp van een naald voorzichtig van het blad los- 
gewerkt en in •berlese" ingesloten. Door deze een- 
voudige bewerking werden ze voldoende doorzich- 
tig.  Wormpjes  werden  echter  niet  aangetroffen. 

A d. 3. Indien de infectie der eieren of rupsjes 
op het blad plaats heeft, dan moeten de jonge 
wormpjes ter plaatse kunnen worden aangetroffen. 
Om dit na te gaan werden van een bezending 
rupsen met blad, begin Februari 1929 te Tjipetir 
verzameld, de blaadjes met behulp van 'n binoculair 
stuk voor stuk afgezocht. Talrijke kleine wormpjes 
werden hierbij op de bladeren aangetroffen. Met 
het bloote oog zijn de weinig bewegelijke diertjes 
niet zichtbaar, wel met behulp eener loupe met een 
vergrooting van 20 maal. De lengte der wormpjes 
kon niet worden vastgesteld, daar de blijkbaar teere 
diertjes in stukken breken, als men tracht ze van de 
bladeren te verwijderen. Twee •stukken" hadden, 
gemeten in berlese, een dikte van respectievelijk 
5 en 6 microns. Tien rupsjes van het eerste stadium, 
welke met het bovengenoemde materiaal waren me- 
degekomen, werden nog nader onderzocht ; in één 
dezer   rupsjes   had   zich   een   wormpje   een   eind- 

weegs ingeboord. Bovenstaande waarnemingen 
maken het zeer aannemelijk, dat het jonge rupsje 
zelve geïnfecteerd wordt. 

Verloop der infectie. Het wormpje ontwikkelt, 
zich verder binnen den gastheer en verlaat de rups, 
wanneer het een zekere ontwikkeling heeft bereikt. 
Meestal blijft de worm in de rups tot de laatste 
volwassen is. In alle nader onderzochte gevallen 
(32 waarnemingen) veroorzaakte de parasiet den 
dood van den gastheer. De rups bereikte daarbij 
in 28 gevallen het vijfde stadium en in 4 gevallen 
het vierde stadium. Vrijwel steeds stierf de rups 
denzelfden dag, dat de Mermithiden het li- 
chaam verlaten hadden, en steeds zonder eerst nog 
een cocon gesponnen te hebben. Per rups kwam 
in de meeste gevallen één Mermithide te 
voorschijn : maximaal bedroeg dit aantal 8. De 
wormen verlaten de rupsen door den anus, in een 
heel enkel geval door de mondopening. De Mer- 
mithiden werden aangetroffen in rupsen van 
alle stadia. Bij rupsen van het vierde en vijfde 
stadium zijn ze van buiten af gewoonlijk goed 
zichtbaar, zoodat een geparasiteerde rups makkelijk 
als zoodanig herkend kan worden. Aan jonge rup- 
sen is het van buiten af moeilijk vast te stellen, of 
ze al dan niet geparasiteerd zijn door de Mermi- 
thiden. Het gedrag der Mermithiden, na- 
dat ze de geparasiteerde rups verlaten hebben, 
•werd in het laboratorium verder nagegaan. Het 
bleek, dat ze zich bij aanwezigheid van aarde di- 
rect in den grond inboorden tot op een diepte van 
40 cm, alwaar ze in het laboratorium zich reeds 
na enkele dagen vereenigen tot typische cirkelvor- 
mige kluwens, met een diameter van Yl to(: "^Vl 
cm. De aard van deze kluwens kon niet met ze- 
kerheid worden vastgesteld, wellicht spelen zij een 
rol bij het rijpen tot den geslachtelijken vorm en 
de daarop volgende paring (14). Bijna 2 maan- 
den na de vorming der kluwens begonnen deze 
zich in het laboratorium weer te ontwarren. De 
wormen, die thans meer geelachtig van kleur wa- 
ren en inwendig talrijke donkere ellipsvormige fi- 
guurtjes vertoonden, werden na maceratie in 75 % 
melkzuur gedurende 24 uur nog nader microsco- 
pisch onderzocht. In de op deze wijze zeer door- 
schijnend gemaakte exemplaren konden geen ei- 
eren worden opgemerkt ; de epidermis had een 
streepvormige structuur, die pas uit de rups geko- 
men individuen steeds missen. Hoewel in de bio- 
logie dezer Mermithide nog vele punten on- 
opgelost zijn, meent schrijver dezes te mogen ver- 
onderstellen, dat deze ongeveer als volgt zal verloo- 
pen : De Mermithiden leggen hare eieren in 
den grond ; de daaruit komende larf jes kruipen 
naar boven en raken met opspattende regendrup- 
pels of door eigen beweging op de vegetatie. Of 
ze zich daarbij uitsluitend naar Palaquium-planten 
richten en oude dan wel jonge bladen de voorkeur 
geven, is onbekend. Op de Palaquium-bladen bo- 
ren zij zich in de jongere bladrollerrupsjes, verlaten 
deze wanneer de laatste volwassen zijn en gaan 
terug naar den bodem om daar na kluwenvorming 
weer eieren te leggen. 

Beteekenis. Ofschoon   gedurende   het   geheele 
jaar   1928  van  af   Maart   talrijke   myrfaea-rupsen 
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onderzocht werden, heeft schrijver dezes geduren- 
de dien tijd nimmer deze wormen gezien. Op 26 
Januari 1929 zond de administrateur van de on- 
derneming Tjipetir 95 rupsen, waarvan er 56 of 
58 c/c geparasiteerd bleken te zijn, terwijl er van 
91, den 17en Januari eveneens te Tjipetir verza- 
melde rupsen, geen enkele geparasiteerd bleek te 
zijn. Den zesden Februari, werden in de afdee- 
ling Pasir Pogor van de onderneming Tjipetir we- 
derom 200 rupsen verzameld, waarvan er 10 of 
5 % geparasiteerd bleken te zijn. Het niet vinden 
van de parasiet gedurende 1928 (vanaf Maart) is 
er een aanwijzing voor, dat ze in den Oostmoesson 
niet in de rupsen aanwezig is tengevolge waarvan 
de waarde als parasiet aanmerkelijk daalt. Verder 
gaat de rups te gronde, nadat ze de schade heeft 
aangericht en tenslotte hindert ze de Chelonus- 
species (parasiet No. 5) nog indirect. Konings- 
berger en Zimmerman (13) kweekten 
eene niet nader gedetermineerde Mermithide 
op uit den dadapbladroller (Striglina scitaria 
Walk.). Mogelijk is de soort identiek met de 
door schrijver dezes gevonden Mermithide, 
daar beide vlinders nauw aan elkander verwant 
zijn. 

Carabiden (Loopkevers). 

In de bladkokers werden een enkel maal kevers 
van min of meer groen gekleurde Carabiden 
aangetroffen, welke door het British Mu- 
seum gedetermineerd werden als : Callida tenuis 
Andr., Colpodes saphyrinus Chaud., Colpo- 
des rufitarsis Chaud. en eene niet bekende Col- 
poc/es-species. Leefmans (17) vond als vij- 
and der theebladrollers eveneens de larven eener 
Callida-species. In het laboratorium bleken de ke- 
vers de ï?/iodoneura-rupsen gretig aan te tasten. 
Daar ze in het vrije veld echter slechts zelden 
worden opgemerkt, moet hun beteekenis als vij- 
anden van den Pa/aqin'um-bladroller gering wor- 
den geacht. 

Plantaardige   v ij and e n. 

Blijkens eene aanteekening van Dr. W. H. d e 
Jong werd door hem in Juli 1927 te Tjipetir een 
Rhodoneura-rups gevonden, aangetast door een 
schimmel, welke door Dr. D o y e r gedetermineerd 
werd als eene fieauyen'a-species. Zelf heeft schrij- 
ver dezes bedoelde schimmel nimmer op Rhodo- 
neura-rupsen aangetroffen. 
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FIGURENVERKLARING. 

Plaat I  (van links naar rechts) : 
Bladkoker, gevormd door een rups van het derde 

stadium. 
Plaat  II   (van links  naar rechts) : 

Verdroogde bladkoker, welke op  het punt van 
afvallen staat. 

Vraatfiguur van het rupsje van het eerste sta- 
dium. 

Blad, gedeeltelijk van de epidermis beroofd door 
rups van het derde stadium (het witte streepje 
is uitgetreden latex). 

Plaat III : 
1. Vlinder van Rhodoneura myrtaea. Vergroo- 

ting iy2 X. 
2. Rups   van   Rhodoneura   myrtaea.   Vergroo- 

ting 4  X. 
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3. Kopeinde van de rups van Rhodoneura myr~ 
taea. Vergrooting 10 X. 

4. Pop    van   Rhodoneura    myrtaea.    Buikzijde. 
Vergrooting 4  X. 

5. Pop van Rhodoneura myrtaea. Zijkant. Ver- 
grooting 4  X. 

Plaat IV  (van boven naar beneden) : 
Parasiet No. 3  (Bethylide). Vergrooting 17 X. 
Parasiet No. 5  (Chelonus). Vergrooting 8  X. 
Hyperparasiet A. (Ichneumonide). Vergr. 10 X. 

Plaat V : 
Hyperparasiet B. (Chalcidide). Vergr. 10 X. 
Parasiet No. 1   (Braconide). Vergrooting 12 X. 
Hyperparasiet C. (Ichneumonide). Vergr. 15 X. 

Plaat VI : 
Hyperparasiet D. (Chalcidide). Vergr. 20 X. 
Parasiet No. 4 (Braconide). Vergrooting 8 X. 
Parasiet No. 2  (Bethylide). Vergrooting 12  X. 

NEUE TERMITOPHILE DIPTEREN 
VON BUITENZORG, JAVA 

(Vorlaufige  Mitteilung) 

von H. SCHMITZ S.  J. 

Auf meine Bitte hin untersuchte im Laufe dieses Jahres 
Herr Dr. C. Franssen in Buitenzorg die dortigen Termiten- 
nester auf termitophile Dipteren, und es gelang ihm, nicht 
bloss die bisher bekannten Arten von Termitoxenia, Odon- 
toxcnia und Echidnophora wieder zu finden, sondern auch 
neue sehr interessante Gattungen und Arten zu entdecken. 
Meine ausführliche Bearbeitung des gesamten Materials liegt 
abgeschlossen vor, jedoch kann die Veröffentlichung Um- 
stande halber erst im nachsten Jahrgang dieser Zeitschrift 
erfolgen. Ich schicke ihr als vorlaufige Mitteilung eine kurze 
Charakteristik der neuen Gattungen und Arten voraus. 

1. Termitoxenia hemicyclia n. sp. (Fig. 1). Nahe ver- 
wandt mit T. assmuthi Wasm., peradcniyae Wasm. und 
longiceps Schmitz. Jedoch bildet der sog. Sattel am Ende 
des 3. Abdominalsegments im Alter einen senkrecht aufge- 
richteten, überaus stark chitinisierten Halbring von roter bis 
braunschwarzer  Farbe,  was  bei  den   genannten  Arten  nicht 

Fig. .    Termitoxenia  hemicyclia  n.  sp.   Physogastre  Form. 
Mikroph. eines von Dr. Franssen angefertigten 

Berlesepraparats.   Vergr.   22 : 1. 

der Fall ist. Von longiceps unterscheidet sich hemicyclia 
auch durch ein anderes Langenverhaltnis von Stirn und Oc- 
cipitalplatte, letztere ist bei der neuen Art relativ langer. Es 
liegen mir alle Stadiën von ganz jungen Stenogastren bis al- 
teren  Physogastren vor. Wirt :  Odontotermes javanicus. 

2.    Dicranopteron philotermes  n.  g.   n.   sp.    $.   (Fig.   2). 
Stellt man diese Gattung zu den Metopininae, wozu sie wahr- 

Fig.  2.    Dicranopteron   philotermes   n.   g.   n.   sp.    o 
Mikrophot.  eines, von  Dr.  Franssen  angefertigten 

Berlesepraparats.   Vergr.   16 : 1. 

scheinlich gehort, so gelangt man mit meinem Gattungs- 
schlüssel (Revision d. Phoriden, 1929, S. 80 ff) zu Pheido- 
lomyia, Rhynchomicropteron und Gymnophora subg. Ca- 
praephora. Sie ist aber mit keiner derselben identisch. Die 
gewölbte Stirn tritt vorn zwischen die relativ kleinen Fühler- 
gruben. Senkborsten fehlen. Hauptaugen verkleinert, Ocellen 
vorhanden. An Wangen und Backen starke Borsten. Drittes 
Fühlerglied rundlich, Arista dorsal, grob verastelt. Taster 
sehr gross, Rüssel stark chitinisiert. Thorax normal gebaut, 
an den Randern beborstet. Hinterleib fast ganz membranes, 
ohne Drüsendeckel am 5. Segment. Ovarium mit wenigen 
grossen Eiern. Schenkel und Schienen mit stark abstehenden 
Borstenhaaren, fast ohne niederliegende Feinbehaarung. Flü- 
gel mit vollstandigem Geader, mit enorm grosser Gabel der 
3. Langsader. Randader fast bis zur Flügelspitze reichend, 
in einem kurzen Abstand von einer Reihe grosser, auf der 
Flügelmembran senkrecht stehender Borsten begleitet. Ty- 
pus : D. philotermes n. sp. bei Macrotermcs gilvus, Java. 
Körperlange über 2]/2 mm, mit brauner Stirn, braunem Tho- 
rax, grauem Hinterleib und gelblichen Beinen. Die etwas 
lederartigen  Flügel verkleinert,  stark gelbbraun  getrübt. 

3. Franssenia hirundella n. g. n. sp. o (Fig. 3). Gattung 
der Metopininae mit langen, am Grunde lanzettlichen, am 
Ende stabförmig verlangerten FIü- 
gelrudimenten, deren Umriss ent- 
fernt an Schwalbenflügel erinnert. 
Senkborsten vorhanden. Ocellen 
rudimentar, Hauptaugen sehr ver- 
kleinert. Fühler rundlich, mit lan- 
ger subapikaler Arista. Rüssel 
nicht lang, etwas voluminös. Tho 
rax schwach beborstet. Schild- 
chen und Schwinger vorhanden. 
Abdomen eiförmig, mit etwas 
verschmalerten Tergitplatten, gros- 
ser, mit aufklappbarem Deckel 
versehener Drüsenöffnung des 5. 
Tergits. Terminalia einfach. Beine 
ohne besondere Merkmale. Hin- 
terschienen langs der Dorsalkante 
ohne Palisadenhaare, aber eben- 
dort mit einer kompletten Serie 
von Wimpern, die einander stark 
genahert sind. Typus F. hirun- 
della n. sp. 9 , bei Odontotermes 
javanicus, Java. Körperlange 1,2 
mm. Gelblich. Stirn mit einer klee- 
blattahnlichen, braungeranderten 
Makel. Sechstes Abdominalseg- 
ment     ohne     Dorsalplatte.     Das 
freibewegliche    Flügelchen    etwas Fig. 3.    Franssenia 
dunkler   gefarbt.    Halteren    klein,       hirundella n. g. n. sp.   ? 
dunkelgrau. Vergr. 50: 1. 
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P. A. HENS, Avifauna der Ncderl. Provincie Limburg, benevens 

eene vergelijking met die der aangrenzende gebieden. 
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Mr, E. FRANQUINET, Maskeraad. Geb. f 2.50 
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