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DE MAANDELIJKSCHE VERGADERING 
zal   plaats   hebben   op   Woensdag   5   Jan.   a.s. 
's namiddags te 6 uur precies in het Museum. 

NIEUWE LEDEN. 

Mej. Dr. W. v. d. Geyn, Kolk 3, Delft; 
L. Bels, Domplein  lóbisA, Utrecht. 

VERSLAG VAN 
DE  MAANDELIJKSCHE  VERGADERING 

OP WOENSDAG 1 DEC. 1937. 

Aanwezig : Mej. J. Sondeyker en de heeren : 
Jos. Cremers, Fr. v. Rummelen, P. Marres, J. 
Beckers, M. Kemp, L. Grossier, Br. Bernardus, 
H. Jongen, L. Grégoire, D. v. d. Gugten, D. v. 
Schaïk, J. Gemmeke, M. Mommers, J. Maessen, 
J. Vos, H. Schmitz S.J., P. Bouchoms en G. 
Waage. 

Bij de opening van de vergadering doet de Secre- 
taris voorlezing van een schrijven door het Bestuur 
gericht aan den Minister van Onderwijs, Kunsten 
en Wetenschappen en waarin wordt aangedron- 
gen op Regeeringsmaatregelen, waardoor voor- 
komen wordt, dat Natura Artis Magistra zal ver- 
dwijnen. 

De Voorzitter toont 't proefschrift van Mej. 
W. v. d. Geyn •Das Tertiar der Niederlande", 
en spreekt zijn voldoening uit over het feit, dat 
een groot deel van 't bewerkte materiaal uit ons 
Museum afkomstig is. In de laatste jaren zijn nu 
4 proefschriften verschenen over materiaal uit ons 
Museum, wel een bewijs te meer van de beteeke- 
nis er van. 

De heer Vos krijgt vervolgens het woord. 
Ten aanzien van het Maandblad van October, 

blz. 106/107, wees spr. op de aanwezigheid van 
een ijsgrot op slechts 100 km afstand van Maas- 
tricht, met name de ..Eishöhle" op den ,,Rother 
Kopf" bij Gerolstein op ca. 550 m +  N.N. 

Dit is een grot in de basaltlava, ontstaan door 
het uitbreken van molensteenen. 

Door de verdamping van den in het poreuse ge- 
steente gedrongen neerslag vormt zich • speciaal 
bij warm, droog weer • een ijskorst op zoldering 
en wanden door de warmte-onttrekking tenge- 
volge van  de  verdamping. 

Dat juist deze grot hiertoe in staat is, dankt zij 
aan haar zakvorm, met één • op het Noordoosten 
onder zwaar geboomte gelegen • steile toegangs- 
spleet. 

In dit geval is dus sprake van een zuivere ver- 
dampings-ijsgrot. 

P. Schmitz herinnert aan hetgeen hij in een 
vorige vergadering over de hypothesen, die de ijs- 
vorming in de ijsgrotten trachten te verklaren, ge- 
zegd heeft. Niet alles, wat toen besproken werd, 
kon in het Verslag worden opgenomen. De meeste 
hypothesen trachten te doorgronden, waarom in de 
ijsgrotten in den zomer meer ijs aanwezig is dan 
's winters, m.a.w. waarom het ijs juist in de war- 
mere maanden ontstaat. Ook de verdampingshypo- 
these schijnt van deze veronderstelling uit te gaan. 
Het is evenwel gebleken, dat de veronderstelling 
zelf niet juist is en op een overdrijving in de rich- 
ting van het paradoxe berust. Overal, waar men 
zich de moeite getroost heeft, om het phaenomeen 
grondig te onderzoeken, is gebleken, dat het ijs in 
den winter ontstaat en in den zomer langzaam 
wegsmelt. In vele gevallen gaat dit zoo langzaam, 
dat praktisch het geheele jaar door ijs in de grot- 
ten   aanwezig   is   (typische   ijsgrotten).   In   zulke 
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grotten, die steeds zakvormig gesloten en bene- 
denwaarts gericht zijn, kan de warme en soortelijk 
lichtere zomerlucht niet doordringen. Speciaal te- 
gen de verdampingshypothese pleit nog het feit, 
dat in zakvormige grotten de verdamping niet sterk 
genoeg is, om de afkoeling te veroorzaken, die 
quantitatief voor de daarin aan te treffen ijsmassa 
noodzakelijk is. Bevorderend voor de verdamping 
is het aanwezig zijn van twee of meer grotingangen 
in tegenovergestelde richting, met verschil van 
niveau. Dat in de z.g. •windholen" ijs door ver- 
damping  ontstaat, wil spr. niet ontkennen. 

Ten aanzien van het artikel van Prof. Dr. Edel- 
man in het Maandblad van November merkte de 
heer Vos op, dat de indruk gevestigd wordt, alsof 
bij verschillende met name genoemde publicaties 
over Zuid-Limburg, gebruik zou zijn gemaakt van 
de geologische kaart, terwijl deze • voorzoover 
spr. bekend • voor Zuid-Limburg nog niet eens 
bestaat. 

De  heer  van   Rummelen  bevestigde  zulks. 
Tenslotte deelde spr. een en ander mede over 

de waterbeweging door het krijt, als onderdeel 
van een geo-hydrologisch onderzoek van Zuid- 
Limburg (ingesteld door de N.V. Waterleiding 
Mij. voor Zuid-Limburg, onder medewerking van 
het Geologisch Bureau en het Rijksbureau voor 
Drinkwatervoorziening). 

Daarbij is onder meer aandacht besteed aan het 
voorkomen van eventueele holle ruimten van na- 
tuurlijken oorsprong   (karst)  in het krijt. 

In dit verband deelde spr. het één en ander 
mede over instortingen, die zich reeds in 1853 bij 
den aanleg van den spoorweg Aken•Maastricht, 
onder Meerssen, nabij den Herkenberg hebben 
voorgedaan, doch in nog veel sterkere mate in het 
jaar 1891, toen smeltende sneeuwmassa's den 
spoorweg overstroomden en instortingen veroor- 
zaakten. 

Op grond van oude bescheiden van de •Grand 
Central Beige" • welwillend ter inzage verstrekt 
door de Nederlandsche Spoorwegen (vooral door 
toedoen van ir. Martens alhier) • kan ik de 
volgende details mededeelen. 

Ten behoeve van het onderzoek van de gecon- 
stateerde instortingen zijn in 1891 door de genie 
eenige schachten gemaakt tot in het krijt en eenige 
gangen gemineerd tot ter plaatse van de instor- 
tingen, een en ander zooals op bijgaande teekening 
is aangegeven. 

Daarbij bleek, dat de voornaamste instorting • 
aangeduid met I • was veroorzaakt door het be- 
zwijken van het koepelvormige dak van een mans- 
hooge, groote, holle ruimte in het krijt, die had be- 
staan uit een centrale ruimte met een ring van 
rozetvormig   daaromheen  gegroepeerde  kamers. 

Op één punt bleek een verbinding te bestaan 
met een ongerepte, nevenliggende, soortgelijke ka- 
mer, waarvan de oorspronkelijke toegangsschacht 
nog duidelijk te herkennen was. 

Door de duidelijke sporen van het pikhouweel 
op de wanden kwam onomstootelijk vast te staan, 
dat men  hier niet met natuurlijke holten  te doen 

had, doch dat het hier • voor menschen heuge- 
nis • opzettelijk door menschenhand vervaardigde 
holen moest betreffen, waarvan de bedoeling voor- 
loopig in het duister lag. 

Daar spr. ter oore kwam, dat Pastoor Habets 
destijds bij een en ander betrokken was geweest, 
was het mogelijk een desbetreffend artikel te ach- 
terhalen van dezen schrijver, opgenomen in de 
Verslagen en Mededeelingen der Koninklijke Aca- 
demie van Wetenschappen over 1892, Afd. Let- 
terkunde, 3e Reeks IX bl. 259. 

Hij deelt daarin mede, dat de oorspronkelijke 
inhoud van deze holle ruimten niet was : •samen- 
gesteld uit vasten steen, die gezaagd kan worden, 
maar uit steenblokken en blokjes, die de blokbre- 
kers de Crauberger noemen en die tusschen een 
soort van mergelkalk liggen, veel gelijkende op 
wit zand, maar kleverig en vettig gelijk klei, welke 
losse mergel door de steenbrekers aardmergel of 
vette  mergel  wordt  genoemd." 

Voorts wijst Habets er op, dat de sporen van 
bikkel en stootijzer overeenkwamen met die op de 
grootere, bezaagde mergelblokken van de door hem 
in 1865/66 onderzochte resten van de Romeinsche 
villa op den nabijen Herkenberg. Indien de stee- 
nen uit de onderhavige holen naast de opgegra- 
ven resten van de villa werden gelegd, bleek on- 
derscheiding niet mogelijk. 

De vraag bleef dus nog, wat met de honderden 
karrevrachten •aardmergel" • die uit de holen 
waren verwijderd • is geschied. 

Te dien aanzien veronderstelt Habets, dat deze 
voor de bemesting (kalking) van zure gronden 
is gebruikt en laat dit niet bij een veronderstel- 
ling, doch maakt dit als volgt zeer aannemelijk. 
Hij wijst er op, dat de Romeinen zulke meststof 
marga (mergel) of marna (Fransch marne) noem- 
den  en  gaat voort: 

,, •Marga" • zegt het woordenboek van For- 
cellini • est vox gallica et britannica, qua signi- 
ficatur genus terrae in modum cretae albae, qua 
rustici utuntur ad agros stercorandos. Videtur ea- 
dem fuisse ac fossicia creta, qua Terentius Varro 
lib. I de Re rustica narrat in Gallia ad Rhenum 
stercorari  agros. 

Ziehier nu wat deze M. Terentius Varro in 
zijn boek over den akkerbouw een zijner •inter- 
locutores" namelijk Scrofa in den mond legt: •In 
Gallia transalpine ad Rhenum, cum exercitum du- 
cerem, aliquot regiones accessi, ubi nee vites, nee 
olea, nee poma nascerentur, ubi agros stercorarent 
Candida fossicia creta : ubi salem nee fossicium 
nee maritimum haberent, sed ex quibusdam lignis 
combustis, carbonibus salsis pro eo utuntur". 

Dit land, waar men de akkers met uit den bo- 
dem gegraven krijt of kalk bemestte, lag volgens 
Varro, ver van de zee en ook ver van alle onder- 
aardsche zoutmijnen, in een streek van Gallia 
Transalpina, niet ver verwijderd van den Rijn. 
Deze tekst belet niet, dat wij hier aan den Bene- 
den-Rijn en aan Limburg denken, te meer, omdat 
Plinius in zijne Historia naturalis iets dergelijks 
over zulke bewerking bij de Ubii meedeelt. 
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Plinius spreekt in boek XVII 6, 7 en 8 over het 
mergelen en kalken van den grond. Hij verhaalt, 
dat dit gebruik in zijn tijd hoofdzakelijk in Gallië 
en Britannië plaats vond, waar een meststof onder 
den naam van mergel (marga) voorkomt. Zelfs 
de oude Grieken, zegt hij, kenden den aardmergel 
onder den naam van Leucargillos, die te Megara 
werd gevonden. Niet zelden werd hij gelijk de 
ertsen uit den grond gehaald langs putten, die 
soms  honderd  voeten  diep  waren." 

Habets volstaat echter niet met deze argumen- 
teering, doch meent ten overvloede nog een an- 
dere bewijsgrond te zien in de benaming van 
Meerssen zelf : 

,,Hierboven hebben wij namelijk gezegd, dat het 
dorp Meerssen reeds ten tijde der Karolingsche 
koningen bekend was. Het droeg toen den naam 
van Marsana, Marsna en Marsa. In 847 verga- 
derden ,,secus municipium Trajectum in loco qui 
dicitur Marsna" de drie gebroeders keizer Lotha- 
rius I, Lodewijk I, koning van Duitschland en Ka- 
rel de Kale, koning van Frankrijk, om vrede te 
sluiten en zich te verbinden tegen de Noorman- 
nen. Na den dood van Lotharius vergaderden in 
870, de twee overgebleven broeders nogmaals in 
de nabijheid van Marsna ,,in procuspide Mosae" 
en verdeelden er het rijk. Karel vertoefde toen te 
Herstal en Lodewijk te Marsna (Mir. op. dipl. I), 
in welke laatste plaats de annalen van St. Berlin 
op het jaar 851 een ,,palatium regium" aanwijzen. 
Dit •palatium" werd in 968 door Gerberga, konin- 
gin van Frankrijk en zuster van keizer Otto I aan 
de abdij van St. Remigius te Rheims geschonken 
en is er tot in de XVIIde eeuw aan gebleven. De 
schenkster zegt, dat dit palatium of keizerlijke palts 
zeer uitgestrekt was : •habens mansos LXXXII 
cum perris videlicet cultis et incultis, silvis, pratis, 
vineis et pascuis, campis, molendinis, aquis, aqua- 
rum decursibus, exitibus et regressibus". Deze 
grondbezitting schijnt in den loop der tijden bijna 
onveranderd te zijn gebleven, want toen in 1797 
de proostdij werd opgeheven, was zij in bezit van 
ongeveer 200 bunders grond, waartoe ook de Her- 
kenberg, met de Romeinsche villa en de mergel- 
putten behoorden. 

De villa Meerssen droeg evenwel ook nog een 
anderen naam, namelijk die van Marna. Deze had 
met het woord Meerssen, Marsana, Marsna en 
Mersena maar weinig betrekking en schijnt een 
geheele andere afleiding te hebben. Wij meenen 
dat deze plaats twee namen had, namelijk een Ro- 
maansche en een Dietsche. De naam Marna komt 
voor in een charter van Keizer Koenraad uit 1145 
(Cart. Praep. Meersensis), verder in een van kei- 
zer Frederik I uit het jaar 1152. In dit laatste wordt 
gesproken van curia Marnensis. In 1190 spreken 
de monniken van Rheims van hun ,,Praepositus 
Marnensis" en hun •decimae in Marna". Ook 
nog in latere akten gebruiken de Fransche monni- 
ken bij voorkeur het woord Marna voor Meerssen 
of Marsana. Zooals men ziet, komt het woord 
Marna niet voor in de oudst bekende akten, maar 
dit  bewijst niet,  dat het in  de oudheid onbekend 

was. Wij vermoeden integendeel, dat deze naam 
zeer oud is en reeds bij de Romeinen in gebruik 
was. 

Meerssen bezat dus in zeer oude tijden twee 
verscheidene namen Marsna of Marsana en Mar- 
na. Marsana of Marsna kan men afleiden van 
maars of meersch, dat is : broekgrond. Dit dorp 
ligt dan ook in een moerassig dal en was vroeger 
bekend door zijn ongebaande wegen en uitge- 
strekte moerassen. Marsana is dus een Dietsche 
naam. Marna integendeel beteekent heel wat an- 
ders ; het is in Gallisch-Romaansche taal de bena- 
ming van onzen mergel of aardmergel •Marne • 
zegt het woordenboek van Littre • est un mélange 
naturel en des proportions variables, de calcaire 
et d'argiles, auxquels se trouve toujours ajouté un 
peu de sable et qui est propre a amender et a en- 
graisser certaines terres  Une marnière est une 
carrière a marne. Le mot marne en wallon mare, 
Namur manie, en picard marie et merle, haut nor- 
mand malle ou male, en italien marga, en bas- 
breton marga, irlandais marla, allemand mergel, 
suèdois moergel vient du mot gaulois marga. On 
le trouve dans Pline". 

Dit alles doet ons denken, dat te Meerssen de 
handel in mergel zoo uitgestrekt is geweest, dat 
zelfs het dorp in de twaalfde eeuw nog naast dien 
van Marsana of Mersen ook den naam Marna of 
Marne droeg." 

Het betoog van Habets lijkt spr., alles samen- 
genomen, zeer overtuigend. Een tegen-argument, 
als zouden de Romeinen toch wel verstandig ge- 
noeg zijn geweest, de mergel op gemakkelijker 
wijze te winnen in de steile krijtwanden bezuiden 
de Geul, wordt n.m.m. voldoende weerlegd door de 
overweging, dat het Geuldal destijds (zooals Ha- 
bets ook uit de Dietsche benaming afleidt) zeer 
moerassig was en wel geen dwarswegen zal hebben 
bezeten. 

In ieder geval is door kennisneming van de be- 
scheiden van 1891/92 komen vast te staan, dat de 
onderhavige holle ruimten in het krijt door men- 
schenhand zijn ontstaan en dit was juist, wat ons 
in het verband van het geo-hydrologisch onderzoek 
het meest interesseerde. 

Aannemelijk is, dat een instorting nabij de IJze- 
ren Kuilen in Rothem (vele jaren her) op gelijk- 
soortige wijze ontstaan is. 

Van natuurlijken oorsprong zal echter wel zijn 
geweest een ver beneden den grondwaterspiegel 
op 28 meter diepte aangeboorde holle ruimte, bij 
een boring aan de Koedreef onder Amby, waar 
bij de opvulling van het boorgat een hoeveelheid 
van 28 m:j grind in een verwijding van het boorgat 
verdween. Wellicht is hier dus een holle storings- 
spleet aangeboord, waarvan het voorkomen als 
•dalscheur"  geenszins onaannemelijk zou zijn. 

Verder zijn ons echter nimmer natuurlijke holle 
ruimten van beteekenis in het Zuid-Limburgsche 
krijt ter oore gekomen. 

De voornaamste bedoeling van deze mededee- 
ling is geweest, de belangstelling te richten op het 
eventueel   voorkomen   daarvan,   onder   vriendelijk 
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verzoek desbetreffende wetenswaardigheden wel 
ter kennis van spr. te willen brengen. 

De heer Waage toont een levend exemplaar 
van de Chinëesche Wolhandkrab, gevangen in 
een net in de Maas te Eysden. Hoe 't dier hier 
gekomen is, is niet uit te maken. Is 't de Maas 
opgetrokken en de stuwen gepasseerd, of is 't uit 
België gekomen ? Voor vele bijzonderheden over 
't voorkomen en de schade van dit dier verwijzen 
we naar 't proefschrift van Dr. Kamps ,,De Chi- 
neesche Wolhandkrab in  Nederland". 

Pater Schmitz stelt de vraag, of er in Z. Lim- 
burg werkelijk Karstverschijnselen waar te nemen 
zijn. De heer v. Rummelen zegt, dat eenige beek- 
jes, o.a. komende van den Goudsberg in den bo- 
dem verdwijnen, daar waar de tertiaire bedekkin- 
gen zijn verdwenen en alleen een kleine opper- 
vlakte bedekking op het krijt ligt. Het water vloeit 
dan door het krijt en treedt als bronnen te voor- 
schijn in de Geuldalwanden (Schoonbron en 
Heutsput bij Schin op Geul, bron bij kasteel Oost). 

De heer Waage toont een •karstverschijnsel ", 
n.1. een exemplaar van een Olm (Proteus angui- 
neus) en vertelt hierbij 't volgende. Dit dier, een 
amphibie, voorkomende in holen van 't Karstge- 
bergte is om meer dan één reden een merkwaardig 
organisme. Het vertoont o.a. het verschijnsel van 
neotenie. Dit verschijnsel kan voorkomen bij dieren, 
die een metamorphose doormaken. De larve wordt 
geslachtsrijp en plant zich voort. Merkwaardig is, 
dat de schildklier in zoo'n geval degenereert, bij 
de Olm zelfs geheel verdwijnt. Gaat de larve de 
metamorphose verder doorloopen, wat niet 't ge- 
val is bij de Olm, maar wel bij de Axolotl, dan 
regenereert de schildklier. Door middel van neo- 
tenie kunnen enkele amphibiën hun verblijf in 't 
water rekken, wat voor deze, gemakkelijk uitdro- 
gende dieren, een voordeel kan zijn. De verbrei- 
ding over land is echter onmogelijk, tenzij de me- 
tamorphose  alsnog  wordt  doorgemaakt. 

Toegelicht door veel materiaal, afkomstig uit het 
Museum, sprak de heer Waage over 

A,l b i n i s m e. 

Onder albinisme verstaat men witkleuring of 
kleurloosheid bij dieren, die in normale gevallen 
gepigmenteerd zijn. Het is een verliesverschijnsel, 
dat gekenmerkt is door gebrek aan alle of bepaalde 
pigmenten en draagt een pathologisch karakter. 
Vaak is er een correlatie tusschen het pigment- 
gebrek en zwakte van het individu. 

Het verliesverschijnsel kan tweeërlei oorzaak 
hebben, n.1. 

1. wegblijven van de kleurstofvormers (chro- 
mogenen) ; 

2. ontbreken van den factor (o.a. licht, chemi- 
sche stof), die de chromogenen omzet in pigment. 

Blijven de kleurstof vormers weg, dan spreekt 
men van albinisme, vindt geen omvorming 
plaats van de chromogenen tot pigment, dan 
spreekt men van 1 e u c i s m e , of schijnalbinisme. 

Niet steeds is uit te maken, of men te doen heeft 
met albinisme of leucisme, maar vaak lukt het toch 
door chemische middelen, kleur te doen ontstaan 
in witte haren, waaruit dan blijkt, dat de chromo- 
genen wel aanwezig zijn en men dus te doen heeft 
met leucisme. 

Van totaal-albinisme spreekt men, als 
elk pigment ontbreekt, zooals bij de bekende witte 
muizen en konijnen. Ook bij in het wild levende 
dieren komt het niet zelden voor. Van de 34 soor- 
ten zoogdieren, die in Engeland in het wild voor- 
komen, zijn er 21 soorten als totale albino aange- 
troffen. Ook bij vogels en reptielen komt het voor, 
evenals bij amphibiën, waar de Axolotl en Olm 
bekende albino 's zijn. Bij visschen komt totaal albi- 
nisme zelden voor, alleen bij platvisschen wordt 
het nog al eens aangetroffen. Bij de Ongewervel- 
den is het bekend van insecten, kreeften, week- 
dieren,  slangsterren  en  zeekomkommers. 

Bij partiëel-albinisme is slechts een 
gedeelte van het lichaam wit en deze witte gedeel- 
ten kunnen regelmatig verspreid over het lichaam 
optreden (regulair, partieel albinis- 
me), of onregelmatig (irr e gulair, partieel 
albinisme). Voorbeelden van het eerste vor- 
men Cloeiia trigemina en Parnassius apollo f. a/- 
bosignata. De eerste is een koraalslang, waarbij in 
plaats van zwarte banden roode optreden en de 
oorspronkelijke roode banden wit zijn. Bij de 
tweede zijn de kernen der costaalvlekken wit in 
plaats van rood. Een geval van irregulair partieel 
albinisme zagen we de vorige vergadering, bij de 
toen getoonde kauw. Vooral bij zwarte dieren 
komt dit nog al eens voor. Vaak is dan de kleur- 
stofdrager   (haar,  veer,  schub)   slecht ontwikkeld. 

Albinisme komt diffuus verspreid over de ge- 
heele aarde voor, al zijn er enkele gebieden, waar 
het meer voorkomt dan elders en wel op eilanden 
en in holen. We zouden kunnen spreken van 
eiland-albinisme en denken dan aan de 
albino merels en kwartels van de Azoren, de albino 
roeken van IJsland en Faroër, de vele witte vogel- 
soorten van Nieuw Zeeland, de witte rendieren 
op het eiland Kolgujew. 

Bij holendieren komt albinisme zeer veelvuldig 
voor, zoodat het woord holen-albinisme 
gerechtvaardigd is. Als oorzaak van dit albinisme 
heeft men aangegeven het ontbreken van licht. 
Dit is alleen juist, indien inderdaad licht noodig 
is, om de chromogenen om te zetten in pigment. 
In vele gevallen zijn de chromogenen geheel ver- 
dwenen en ontstaat er ook geen pigment door of 
na belichting. Dit laatste gebeurt wel bij de olm, 
een baardgrondel (Nemachilus barbatula) en een 
boormossel  (Llthodomus dactylus). 

Inconsequent acht ik het om te spreken van 
sneeuw- of nivaal-albinisme, zooals Reinig dat 
doet in zijn pas verschenen boek ,,Melanisme, Albi- 
nisme und Rufinisme ". Inderdaad komen in sneeuw- 
gebieden vele wit gekleurde dieren voor (ijsbeer, 
sneeuwuil), maar het pathologisch karakter ont- 
breekt. Naast deze wit gekleurde dieren staan geen 
gepigmenteerde soorten. Ook in die gevallen, waar 
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het dier gedurende een bepaalde periode van het 
jaar wit is (seizoendimorphie) en gedurende den 
anderen tijd gepigmenteerd is, kan men m.i. niet 
spreken van albinisme. 

Experimenteel heeft men bij vlinders albinisme 
te voorschijn kunnen roepen. Inwerking op een 
bepaald gedeelte van het lichaam van koude deed 
partieel albinisme ontstaan bij vlinders. Door pop- 
pen te brengen in een zeer warme omgeving ont- 
stonden albino's. Ook door druk- en uitdroging 
ontstaan bij vlinders schubben, waarin wel de chro- 
mogenen aanwezig zijn, maar pigmentvorming ach- 
terwege is gebleven. We hebben dan te doen met 
leucisme. Vermeld wordt, dat albinisme vaak voor- 
komt bij vlinders, die tijdens onweer uit de pop 
te voorschijn komen. Naar mijn weten is deze 
kwestie niet onderzocht. Ook zouden rupsen ge- 
voed met moeilijk verteerbaar voedsel, waardoor 
de rupsperiode wordt verlengd, de poptijd verkort, 
vaak albinistische vlinders geven. Ook voedsel- 
gebrek tijdens het rupsstadium geeft vaak albino's. 

Boven werd reeds gezegd, dat er vaak een cor- 
relatie bestaat tusschen albinisme en andere af- 
wijkingen. Zoo treden bij albino's vaak storingen 
op in het evenwichtsorgaan (dansmuizen) of is 
de reukgevoeligheid veel minder dan bij gepig- 
menteerde soortgenooten. Eveneens komen stof- 
wisselingsanomalieën voor, waardoor albino's ten 
gronde gaan na het eten van een bepaalde plant, 
de gejpigmenteerde dieren niet. (witte zwijn in 
Florida na gebruik van Lachnanthes, witte muizen 
na geregelde voeding met boekweit). 

Ook bij den mensch komt albinisme voor. Par- 
tieel albinisme komt bij gepigmenteerde rassen zelfs 
veelvuldig voor en is daar opvallender dan bij de 
blanke rassen. Deze vorm erft dominant over, in 
tegenstelling met totaal albinisme, wat recessief 
overerft. Albinisme, waarbij uitsluitend pigment- 
loosheid optreedt in het oog, is recessief geslachts- 
gebonden. 

Pater Schmitz merkt hierbij nog 't volgende op. 
Bij insecten wordt wel eens voor albinisme aan- 

gezien het ontbreken van pigment bij pas vervelde 
exemplaren b.v. van oorwormen of kakkerlakken 
(de Voorzitter vertelde hiervan een treffend voor- 
beeld). Dat bij vele insecten z.g. onuitgekleurde 
voorwerpen voorkomen, bij andere niet, hangt sa- 
men met het feit, dat de pigmenten in het eene 
geval in de cuticula, in het andere in de hypoder- 
miscellen aanwezig zijn. Bij de vervelling wordt 
alleen maar de cuticula afgestroopt en met haar 
c.q. ook de daarin opgehoopte of opgeloste pig- 
menten, terwijl er een zekere tijd noodig is om in 
de nieuwe cuticula nieuwe pigmenten te vormen. 
Zooals we allen weten, zijn pas vervelde vlinder- 
rupsen niet wit en in dien zin niet ,,onuitgekleurd". 
De reden is, dat bij rupsen het pigment hetzij uit- 
sluitend, hetzij hoofdzakelijk, in de hypodermis 
zelf wordt aangetroffen en derhalve bij de vervel- 
ling niet verloren gaat. 

Ten slotte doet P. Schmitz de volgende mede- 
deeling. 

Spiniphora   pro    Paraspiniphora. 

In 1908•1909 creëerde de Schotsche diptero- 
loog J. R. Malloch voor bepaalde Phoridensoorten, 
waarvan de larven saprophaag in doode Huisjes- 
slakken leven, het genus Spiniphora (Glasgow 
Naturalist Vol. 1, fase. 1/2 p. 25 6 26 1908 XI 
& 1909). De oprichting van dit genus is door 
de morphologische, anatomische en oecologische 
eigenaardigheden van de thans daartoe gerekende 
soorten volkomen gerechtvaardigd. Ook den naam 
Spiniphora vind ik met het oog op de bijzonder 
sterke en lange borstelharen van de pooten van 
de imagines nog al gelukkig gekozen. 

In 1912 verwierp Malloch den naam Spiniphora 
(Proc. N. S. Nat. Museum, Vol. 43 p. 425) en 
noemde het genus Paraspiniphora, daarbij alleen 
maar aanteekenend : ,,the name, Spiniphora, I used 
for this genus being preoccupied I propose the 
above alteration as substitute ". Ook deze substi- 
tutie werd sedert door alle specialisten zonder 
meer aanvaard, vooral nadat Brues in zijn •Syno- 
nymie Catalogue of the Dipterous Family Phori- 
dae" 1914 verteld had, wanneer, door wien en 
voor wat de naam Spiniphora reeds vroeger zou 
gebruikt geworden zijn, nl. in 1878, door Mosel, 
voor een Coelenteraat (Brues lx. p. 89). 

Nu bereikte mij dezer dagen de 23. Aflevering 
van den grooten ,,Nomenclator animalium generum 
et subgenerum" (Berlin, Preuss. Akad. d. Wis- 
senschaften, Sept. 1937), en wat blijkt uit dit ab- 
soluut betrouwbare werk ? Er blijkt, dat H. N. 
Moseley in 1879 een Hydroidpolypengenus Spi- 
nipora heeft opgericht, maar dat de naam Spi- 
niphora vóór Malloch 1908 nooit en door niemand 
gebruikt is geworden ! Het verschil van één letter 
is voor de geldigheid van een naam over 't alge- 
meen volstrekt voldoende, vooral wanneer, zooals 
in dit geval, ook de beteekenis en etymologie ver- 
schillend zijn. Malloch heeft dus in 1912 den door 
hemzelf in 1908 ingevoerden naam Spiniphora zon- 
der geldige reden verworpen en daarom is de nieu- 
we naam Paraspiniphora 1912 ongeldig. Hij komt 
helaas in vele verhandelingen uit de laatste 25 
jaren voor, want de soorten van het genus Spi- 
niphora, vooral de larven en puparia, behooren tot 
de meest onderzochte objecten in de geheele familie 
Phoridae. 

Niets meer aan de orde zijnde, sluit de Voor- 
zitter de vergadering. 

PHORIDEN AUS FLUGZEUGEN, 
VOM MEERESSTRANDE, AUS PILZEN 

UND TOTEN SCHNECKEN. 
von 

H. Schmitz S. J. (Valkenburg L. Holland). 

(Schluss). 

Kuenburgia n. g. 

Mit meinem Gattungsschlüssel in •Revision der 
Phoriden", Berlin 1929 S. 90 ff kommt man bei 
dieser Gattung auf Plethysmochaeta Schmitz, mit 
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Abb.  4.    Kuenburgia   vidua   n.   sp.    $ . 

der sie in manchen Zügen übereinstimmt. Sie un- 
terscheidet sich aber von allen bisher bekannten 
Plethysmochaeta-Arten in einer Reihe von plasti- 
schen Merkmalen, die gerade für Plethysmochaeta 
charakteristisch sind. Die Weibchen von Plethys- 
mochaeta haben alle nur fünf freie Abdominal- 
segmente, bei Kuenburgia findet sich die normale 
Sechszahl. Langs der Thoraxmediane gibt es bei 
Plethysmochaeta eine unpaare Reihe von Akrosti- 
chalbörstchen, ausserdem sind zwei prascutellare 
Dorsozentralen vorhanden. Der neuen Gattung 
fehlen die Akrostichalen, dagegen hat sie vier 
Paar Dorsozentralen, was für eine Phoride höchst 
ungewöhnlich ist. Hinzu kommt die Nackheit der 
Fühlerborste und der Mesopleuren, andere Bebors- 
tung der Vorderschienen, an den Hinterschienen 
das  Auftreten  einer anteroventralen  Einzelborste. 

Die Gattungsdiagnose von Kuenburgia ist also : 
S t i r n ohne Mittelfurche, schwach gewölbt, 

mit langen und etwas dunnen Borsten. Ein Paar 
nach rückwarts divergierenden Superantennalen, 
die übrigen in den gewöhnlichen drei Querreihen 
zu je vier Borsten. Hauptaugen von gewöhnlichem 
Umfang, behaart. Drittes Fühlerglied 9 rundlich, 
mit dorsaler, fast nackter Arista. Taster 9 von 
gewöhnlicher Grosse, lang beborstet, mit obersei- 
tiger Sinnesgrube. Rüssel 9 mit kraftig chitini- 
siertem Labrum. 

Thorax langer als breit, mit verlangerten 
Borsten. Bei der Genotype 9 vier Paar Dorsozen- 
tralen, das vorderste vor der Thoraxmitte, das 
letzte Paar prascutellar und naher beisammen als 
die vorhergehenden. Schildchen vierborstig, Meso- 
pleuren ungeteilt, bei der Genotype nackt. 

Abdomen mit sechs Segmenten und den ge- 
wöhnlichen, anscheinend nicht modifizierten Ter- 
minalia. Gegen Ende des Hinterleibs treten sehr 
lange Haare auf. 

B e i n e mit Einzelborsten an allen Schienen. 
tj der Genotype mit vier gut entwickelten Dorsal- 
borsten in kompleter Serie, t2 mit dem gewöhnli- 
chen Borstenpaar nahe der Basis und einer vorder- 
seitigen kleineren Borste in der Nahe der Spitze, 
ausserdem mit kleinen Endbörstchen und einem 
langen Endsporn. t:! mit drei an Lange zunehmen- 
den dorsalen Einzelborsten über, in und unter der 
Mitte, zwei vorderseitigen Börstchen je am Ende 
des ersten Viertels und subapikal, sowie einer 
anteroventralen   Borste   nahe   der   Schienenmitte. 

Endsporn etc. wie bei t2. Tarsen schlank, ihre Be- 
haarung wie die der Schienen langer und etwas 
mehr schrag abstehend als gewöhnlich. Pratarsus 
normal. 

F 1 ü g e 1 mit vollstandigem Geader, an dem nur 
der vordere Gabelast der dritten Langsader fehlt ; 
Hinterrandadern blass. Costa in Lange und Be- 
wimperung normal ; dritte Langsader bis nahe der 
Spitze einzeiiig  behaart. 

T y p u s :  die  folgende Art aus Japan. 

Kuenburgia vidua n. sp.   9 . 

Mannchen bisher nicht bekannt. 
Weibchen: • Stirn ungefahr quadra- 

tisch, schwarz, schwach glanzend. Feinbehaarung 
wenig auffallend, vorn zu beiden Seiten der Mit- 
tellinie kreuzborstenartig auf einander zu geneigt, 
schwarz. Zwei divergente Supraantennalen auf 
dem zwischen den Fühlergruben etwas vorgezo- 
genen Stirnvorderrand nahe bei einander. Erste 
Querreihe nach vorn konvex, die Antialen naher 
der Stirnmediane als dem Augenrand. Zweite 
Querreihe ziemlich gerade und annahernd equidis- 
tant. Alle Stirnborsten lang und dünn. Drei Ozel- 
len in einem kleinen und flachen Dreieck. Untere 
Postokularborste nach vorn gerichtet. Backen und 
Wangen nur mit wenigen und kurzen Haaren. 
Drittes Fühlerglied rundlich, etwas klein, braun ; 
Arista lang und dünn, nackt; bei 70 X sieht man 
in weiten Abstanden einige ausserst kurze Wim- 
pern. Taster nicht gross, ihre Lange etwa gleich 
der Halfte der Stirnbreite, massig schmal mit lang- 
licher Sinnesgrube auf der Oberseite. Etwa sechs 
lange, in der Richtung alternierende Borsten, die 
distalen am langsten. Rüssel kurz kegelförmig, die 
Tasterspitze wenig überragend, mit kraftig chiti- 
nisiertem Labrum. 

Thorax fast matt, schwarz, lang beborstet, 
Feinbehaarung schwarz. Auch Pleuren und Schild- 
chen schwarz, letzteres mit zwei Paar ungleich 
langen Borsten. Propleuren fast quadratisch, Dor- 
sopleuralnaht  nach   vorn   kaum   abgekürzt. 

Abdomen oben und unten schwarz, matt, 
zweiter Ring verlangert, die übrigen ausser dem 
ersten etwa gleichlang, der sechste nach hinten 
trapezförmig verjüngt. Die ersten drei Tergite mit 
schwacher, nur am Seitenrand besser hervortre- 
tender Behaarung, die drei letzten in den hintern 
Ausseneecken mit je einem lang abstehenden bor- 
stenartigen Haar, der sechste vollstandig, der 
fünfte mit Ausnahme der Mittelpartie behaart. 
Terminalia bei beiden vorliegenden Stücken einge- 
stülpt, jedenfalls lang behaart, auch am Ende der 
kurzen schmalen, stark hornigen Cerci ein sehr 
langes  und   dunnes   Haar. 

B e i n e schwarzlich, die Vorderhüften gegen 
Ende und die Vorderbeine von den Knieën ab hel- 
ler. Von den vier Borsten der Vorderschiene steht 
die proximale am Ende des 1. Viertels, die 2. in 
der Mitte, die 3. und 4. je am Ende des 4. und 5. 
Sechstels. Mittelschiene dorsal geebnet, bis zum 
obern Borstenpaar hinauf mit kammförmigen Haar- 
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querzeilen. Betreffs der Schienenbeborstung vergl. 
die Gattungsdiagnose. 

F 1 ü g e 1 (Abb. 4) etwas langlich, Membran 
schwach grau. Randader 0.5, massig kurz bewim- 
pert, Abschnittsverhaltnis 16 : 11. Dritte Langsader 
bis zum Abgang von m, mit sehr deutlicher Haar- 
zeile. ni] am Grunde mit kurzem steilem Bogen, 
darm fast ganz gerade, auch m2 auf der zweiten 
Halfte gerade. Analis noch blasser als die andern 
Hinterrandadern, aber fast bis zum Rande verfolg- 
bar.   An   Stelle  der  Alula   mehrere   Borsten. 

Schwinger tiefschwarz,  Stiel  mehr braun. 
Körperlange 2•2^  mm. 
Die beiden Exemplare meiner Sammlung ent- 

wickelten sich aus toten Gehauseschnecken, die am 
13. VII. '34 in ein Zuchtglas gebracht wurden, 
1. VIII. 1934, Tokyo, Japan. 

Megaselia (s. str.) variegata n. sp. S  ? • 

Gelbrote Art mit schwarzgeflecktem Hinterleib, 
aus der Verwandschaft von scalaris Loew und 
dergleichen, der gemassigten Zone fehlenden Ar- 
ten. 

Mannchen. • Stirn nur sehr wenig brei- 
ter als an den Seiten lang (1/8 oder weniger), röt- 
lich oder gelblich, gewöhnlich um die Ozellen, 
öfters in grösserer Ausdehnung, jedoch mit Aus- 
nahme der Rander verdunkelt, matt, die schwarz- 
liche Feinbehaarung deutlich. Senkborsten sehr un- 
gleich, die obern massig bis gut entwickelt, naher 
beisammen als die Praozellaren, die untern fast im 
gleichem Abstand von einander, weniger als halb 
so stark und oft nur haarfein. Antialen vom Augen- 
rand etwa so weit wie von der obern Senkborste 
entfernt, mit den vordersten Lateralen eine stark 
nach vorn konvexe Linie bildend. Auch die nach- 
ste Querreihe meist noch etwas nach vorn kon vex. 
Drittes Fühlerglied rundlich, nicht vergrössert, rot, 
nach unten und aussen zu etwas verdunkelt ; Arista 
deutlich pubeszent. Taster die Fühler nicht über- 
ragend, gelbrot, die Borsten nur massig lang. 

Thorax rotgelb, oben meist etwas verdunkelt, 
Pleuren gelb, nur die Pteropleure hinten ge- 
schwarzt. Schildchen ungleichborstig, das vordere 
Paar nur etwa halb so stark wie das hintere. 

Abdomen nach hinten verschmalert, gelb 
und schwarz gezeichnet. Tergit 2•5 hinten fein 
heil gesaumt, 1 ganz gelbrot oder etwas gebraunt, 
die übrigen schwarz mit Ausnahme eines gelbroten 
Mittelstreifens, der beim 3. Tergit am schmalsten 
ist, beim zweiten sich nach vorn dreieckig stark 
erweitert ; beim 4. und 5. erweitert sich der Mittel- 

Abb. 5.    Megaselia variegata n. sp.   $ 
Hypopyg   von   links. 

Abb.   6.    Megaselia  variegata   n.   sp. 

streif mehr oder weniger nach hinten, beim 6. kann 
er fehlen oder er ist nur vorn mitten angedeutet. 
Von den schwarzen Seitenmakeln setzt sich die 
tiefschwarze Farbung auf die umgeschlagenen 
Rander nach der Unterseite fort. Behaarung der 
Oberseite schwach, am Seitenrand des 2. Tergits 
besonders hinten deutlicher, aber nicht verlangert. 
Bauch gelb. Hypopyg (Fig. 5) gewöhnlich bauch- 
warts eingeschlagen, sodass die Vorderkante topo- 
graphisch zur Oberkante wird und der Analtubus 
m.o.w. abwarts hangt, schwarzlich, matt. Oberteil 
unsymmetrisch, rechts mit rechteckigem Ausschnitt, 
der hinten einen behaarten, abwarts gerichteten 
Zipfel übrig lasst, links vollflachig und scheinbar 
tiefer hinabreichend, mit S-förmig geschwungenem 
Unterrand. In seiner Nahe gibt es vorn eine Grup- 
pe von etwa ein Dutzend borstenartig entwickelten 
Haaren, hinter der Mitte eine noch starkere Haar- 
borste, hinten bis zum Hinterrande hinauf zer- 
streute Haare. Analtubus gelb, verhaltnismassig 
gross, Endhaare gut ausgebildet. 

B e i n e gelb, die verbreiterten Hinterschenkel 
an der Spitze kraftig geschwarzt. Alle Tarsenglie- 
der von pt langer als breit, f3 ventral auf der er- 
sten Halfte mit 6•7 schwachen anliegenden, oder 
auch halblangen Haaren, t> posterodorsal mit etwa 
12 Wimpern, von denen die mittlern 3•5 weiter 
auseinander stehn und gut entwickelt sind. 

F 1 ü g e 1 (Fig. 6) mit gelbgrau getrübter Mem- 
bran, alle Adern mit Ausnahme der proximalen 
Halfte von an kraftig entwickelt. Randader etwa 
0.53, Abschnittsverhaltnis 15:10:3 oder ahnlich, 
Randwimpern sehr kurz und zahlreich. Gabel 
spitz. mt schwach im ganzen gebogen, vorn mit 
schwacher S-Krümmung, am Gabeïpunkt begin- 
nend. 

Schwinger rein gelb. 
Körperlange  gegen   1.9  mm. 
Weibchen. • Dem S ahnlich, mit folgen- 

den Unterschieden : Stirn meist etwas breiter, da- 
her deutlich breiter als lang, aber variabel. Farbung 
von Thorax und Abdomen prinzipiell wie $ , aber 
oft viel heller, sodass die schwarzen Seitenmakeln 
der Abdominaltergite zu Braun verblassen und das 
mittlere Rotgelb sich ausdehnt ; immer jedoch, auch 
bei den hellsten Stücken, zeigt das 6. Tergit eine 
nach hinten verjüngte rotgelbe Mittelpartie und zu 
deren beiden Seiten je eine tiefschwarze, fast sam- 
metartige Makel, die bis zum Seitenrande reicht. 
An allen Segmenten setzt sich die Seitenmakel als 
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dunkler Streifen bauchwarts fort. Flügel : c etwas 
langer, bis 0.56, Abschnitt 1 bisweilen nicht langer 
als 2 + 3, oder selbst etwas kürzer (16: 13:4). 
Behaarung f3 wie S • Meist etwas grosser, gegen 
23^4   mm. 

Die Art scheint in der Tokyoer Gegend nicht 
selten zu sein ; P. v. Kuen.burg S. J. sandte mir 10 
S $ und 10 9 9 von Tokyo, zwischen 11. und 

21.   Juli   1934   teils   an   toten   Schnecken,   teils   an 

Zimmer- und Abortfenstern gefangen, ferner von 
Shikoku, Imabari sowie Tsuwano, Yamaguchi im 
August, spatestes Datum 23. VIII. 1934 ; weiteres 
Material 1936. Holotype in meiner Sammlung. 

Mit Brues' Bestimmungsschlüssel der Megaselia- 
Arten von Formosa (Psyche 31 1924 211) ge- 
langt man zu trivialis Brues und brunnicans Brues, 
die beide von variegata verschieden sind. 

EXPLORATION BIOLOGIQUE DES CA VERNES DE LA BELGIQUE  ET 
DU LIMBOURG HOLLANDAIS 

XXIe CONTRIBUTION 
Deuxième liste des Grottes visitées. 

précédée  d'un  apercu  de  nos  connaissances  sur   la   Faune cavcrnicole  de  Belgique  et  de  nos  methodes  de  recherches, 
et   suivie   de   la   liste   alphabétique   des   espèces signalées jusqu'a  ce jour dans  les  grottes  Belges. 

par ROBERT LERUTH (Liége). 
(Finis). 

loricatus : Eugamasus 
[lugubre-bimaculatum] : Nemastoma 
lusiscus :  Plaesiocraerus 
lutescens : Megaselia s. str. 
maculipennis : Trichocera 
madidus : Pterostichus 
(margaritaceus) : Heteromurus, voir nitidus 
marginata : Glomeris, Eurypleuromeris 
melanocephala : Megaselia s. str. 
Menardi : Meta 
Mengii :  Haplophthalmus 
Merianae : Meta 
mesomelinus :  Quedius 
microcavernaria : Neosciara fenestralis 
microphthalmum :  Porrhomma 
microps : Limosina Racovitzai 
micros : Trechoblemus  (== Trechus) 
minimum : Carychium 
minor   (=  tridentifecus) 
modesta : Helomyza   (= 
[montana]   [Zilia] 
murinus : Neelus 
murinus : Vespertilio 
muscorum : Achorutes  ( 
muscorum : Neobisium 
mystacinus : Vespertilio 
neclectus :  Robertus 
neglecta : Candona 
nigra : Crumomyia  (= Borborus [imetarius) 
nigra : Polycelis 
nitida : Fungobia (   ^Borborus) 
nitidus :   Cylindroiulus,  Ypsiloniulus 
nitidus   (==  margaritaceus)   Heteromurus 
nubeculosa : Limnobia 
nudipalpis : Triphleba,  Pseudostenophora 
obscura : Eccoptomera 
obscurella : Meoneura 
Ofenkaulis :  Neosciara 
ophthalmica :  Cypria 
ovalis : Protinus 

:  Tomocerus 
Blepharoptera) 

Neanura) 

pachypus : Niphargus Kochianus 
palicola :  Macrosternodesmus 
pallescens : Eccoptomera 
pallidus : Archiboreiulus 
pallidus :  Leptyphantes 
parallela : Candona 
perenniformis : Triphleba s. str. 
perpusilla : Neosciara 
pipiens : Culex 
[Plateaui) :  Niphargus 
pleuralis : Megaselia, Aphiochaeta 
posticata : Megaselia, Aphiochaeta 
praecox : Oecothea 
Proserpina : Porrhomma 
pubescens : Lesteva 
[pulex]   pour fossarum : Gammarus 
pulicaria :  Megaselia s.  str.   [Aphiochaeta] 
pullula : Neosciara 
purpurascens : Hypogastrura s. str. (= Achorutes) 
" pusilla :  Megaselia, Aphiochaeta 
pusilla : Neosciara 
pusillus : Trichoniscus s. str. 
[puteantts] : Niphargus 
pygmaeus  (=binoculatus +  af finis) : Arrhopa- 

lites  (= Sminthurinus) 
quadripunctatum : Nemastoma 
quadristriatus : Trechus 
Racovitzai : Limosina 
regelationis : Trichocera 
Reitteri : Choleva 
Roseri : Stratioborborus  (== Borborus) 
rotundatus : Gnathoncus 
rotundum : Liobunum 
rubellum : Gonatium 
ruficornis : Platynus 
rufipes : Megaselia s. str.  [Aphiochaeta] 
rufus :  Macrargus 
rüsticella : Monopis 
Schellenbergi : Niphargus aquilex' 
Schineri :  Phora 
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scutellaris : Megaselia s. str. 
sericatus : Ptomaphagus 
serrata : Helomyza (= Leria = Blepharoptera) 
serrulatus : Eucyclops 
setigera : Neosciara 
Severini : Onychiurus (== Aphorura) 
silvarum :  Cylindroiulus, Aneuloboiulus 
silvatica : Limosina 
silvestre : Chordeuma 
silvestris : Tegenaria 
simile : Craspedosoma 
simile :  Neobisium 
* simplex : Boreiulus 
(Solani)  voir fenestralis : Neosciara 
* Soliuaudi: Archiboreiulus 
spectabilis : Amoebaleria 
(spelaeus) voir fimetarius : Onychiurus 

(=Aphorura) 
sp. indet, : Candona 
sp. indet. : Dendrocoelum 
sp. indet. : Phora 
sp. indet. : Polydesmus 
superus : Brachydesmus 
tenebricola :  Megaselia s. str. 
tenuis : Boreiulus 
terricola :   Aechmites 
testaceus : Leptinus 
testaceus : Polydesmus 
tetrachelatus : Chthonius, Ephippiochthonius 
teutonicus :  Cylindroiulus, Bracheioiulus 
* tincta : Scoliocentra 
[titanus] :   [Gyas] 
torpida : Tegenaria 
(tridentiferus) voir minor : Tomocerus 
[trigoneila] : Candona, pour triquetra 
triquetra : Candona 
tristis : Catops 
* troglodytes : * Gymnomus 
* tumida : Megaselia s. str. 
typhlops : Bryocamptus s. str. 
unisetiger : Cyclops, Diacyclops 
validum :  Omalium 
varica : Moraria       « 
* ventricosa : Amoebaleria 
[vernalis] : Cyclops, Acanthocyclops : pour viridis 
vernalis : Megaselia s. str. 
vespertilionis : Ixodes 
vexata : Nycteribia 
villosa : Scoliocentra villosa 
villosula : Scoliocentra villosa 
Virei : Niphargus orcinus 
viridis : Cyclops, Megacyclops 
vivida : Neosciara 
Willemi : Hypogastrura, Schaefferia  (== Octom- 

ma longispina) 
xanthopus : Quedius 
Zschokkei : Bryocamptus s. str. 
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MODIFICATIONS APPORTÉES a NOS •LISTES" 

Geologie 
Numéros  de  Materiel 

ENUMERATION DES GROTTES VISITÉES 

B.   1:  Grotte Carrière de P.-Lanaye     (1935, t. 24)   p. 135   Bibliographie 
B.   2 :  Caverne aux Vegetations 

a Ramioul ,, p. 136 
B.   3 : Trou du Diable a Ramioul 
B.   4 :  Grotte Laminoir a  Ramioul 
B.   5:  Grande  Caverne d'Engihoul 
B.   6 : Trou Manto a Ben-Ahin 
B.   7 et B. 8 : Grandes Cavernes de 

Fond-de-Forêt    (1936 
B.   9:  Grotte  de   Flaire-lez- 

Nessonvaux 
B. 10 :  Grotte de Monceau 

a Esneux 
B. 11 : Trou  des  Nutons 

a  Verlaine-lez-Sy 
B. 12 :  Trou  du  Renard a  Logne 
B. 13 :  Grotte  derrière-chez-Verdin, 

a Logne 
B. 14: Trou   du   Blaireau  a   Menil- 

Favay 
B. 15 : Trou du  Renard a  Marche- 

en-Famenne 
B. 16 : Abïme  de   Marche-en- 

Famenne 
B. 17 : Trou  du  Nou-Moulin  a 

Rochefort 
B. 18 : Grotte en Pente a Rochefort 
B. 19 : Grotte Poubelle a Rochefort 
B. 20 :  Grotte de Tridaine a 

Rochefort 
B. 21 :  Grotte de  Hohière a Aisne- 

lez-Bomal 
B. 22 :  Ancienne  Champignonnière 

de Canne 
B. 23 et B   24 : Grottes artificielles 

de Lanaye 
B. 25 : Grotte Sainte-Anne a Tilff 
[C.B. 26: 
B. 27 : Abïme de Comblain-au-Pont 
[C.B. 28: 
B. 29 : Trou des Sottais a Andri- 

mont-lez-Verviers 
B. 30 :  Trou sans Nom a Aisne-lez- 

Bomal 
B. 31 :  Grotte  Nys a  Aisne-lez- 
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B. 39:  Grotte Alexandre a Tailfer       (1937, t. 26)   p.   69  Bibliographie et Faune  (1937, t. 26) p.   71 
B. 40 :  Grotte de Chauvaux a Petit- 

Godinne               ,,             p.   84 ,,                                ,,            p.   85 

ERRATA (1937, t. 26) p.   85 
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BARBAREA VERNA  (Mill.)  Asch 

door A, De Wever. 

Deze soort is volgens T h e 11 u n g inheemsch 
in Italië, Spanje, Portugeal en Z. Zweden. In de 
andere landen van Europa alleen uit kuituur ont- 
vlucht of aangevoerd. 

Dat Rouy en Foucaud ook België en 
Nederland tot haar natuurlijk verspreidingsgebied 
rekenen, is misschien 't gevolg hiervan, dat in de 
2e editie van den Prodr. Flor. Batav. (1901) bij 
de vindplaatsen in ons land niet over haar indigi- 
naat gesproken wordt. 

De auteur der Flora Batava hield haar voor 
een adventiefplant uit N. Amerika en O u d e- 
mans (1872) achtte de vondsten niet voldoende, 
om haar tot de indigenen te rekenen. Hij hield 
alleen de planten bij Werkendam en Overveen 
gevonden voor echte B. verna. Hij vond in 1869 
deze soort ook bij Maastricht. Daar ze in die om- 
geving vroeger wel eens als •Cresson d'hiver" ge- 
kweekt werd, zal de genoemde plant wel een 
vluchtelinge geweest zijn. Later is ze ook nog spo- 
radisch langs Maas en Kanaal bij Maastricht 
waargenomen. 

In Nederland schijnt ze weinig als groente 
gekweekt te worden. Turkenburg biedt Barb, ver- 
na, Winterkers, in zijn zadenlijst aan, als een uit 
Amerika afkomstige plant. 

De afbeelding en beschrijving in de Flora Ba- 
tava onder no. 1176 zijn m.i. meer van toepassing 
op B. intermedia, omdat 't eindblad der wortel- 
bladen bij de echte B. verna breeder is, met afge- 
ronden tot hartvormigen voet en de hauwen slan- 
ker zijn. Ook heeft B. verna meer zijblaadjes en 
grooter bloemen. B. intermedia is in de Flora Ba- 
tava niet afgebeeld noch beschreven. Zelfs indien 
plaat 1176 B. intermedia zou voorstellen zijn de 
wortelbladen toch niet juist geteekend. Als bij Bar- 
bareasoorten de vruchten goed ontwikkeld zijn, 
hebben de planten onder normale omstandigheden 
de wortelbladen  reeds verloren. 

B. verna smaakt scherp maar aangenaam, B. in- 
termedia bitter. 

In België geven haar zoowel D u r a n d en 
deWildeman (Prodr. d. 1. Flore Beige 1899) 
als G o f f a r t (Nouvelle Flore de Belgique 1935) 

als zeer zeldzaam en alleen als onbestendige adven- 
tiefplant aan. 

In Duitschland is ze ook alleen aange- 
voerd, of uit kuituur (voor groente of olie uit 't 
zaad)  ontvlucht. 

Dat B. verna haar kuituur als groente boven 
B. vulgaris dankt aan haar grooter bladen, zooals 
A Ie f el d (Landwirtsch. Flora 1866) aangeeft, 
lijkt me onwaarschijnlijk, daar B. verna een aan- 
gename, B. vulgaris een onaangename smaak 
heeft. 

A f w ij k i n g e n   bij   alle   Barbareasoorten. 
Meestal zijn alle soorten en variëteiten 2-jarig. 

Onder bepaalde behandeling kunnen ze ook wel 
éénjarig en soms meerdere jaren in 't leven te hou- 
den zijn. 

De nevenblaadjes kunnen zuiver tegenoverge- 
steld of afwisselend zijn, gelijk of ongelijk in 
grootte • of ook wel vergroeid. 

't Eindblad kan ook wel met een of twee bo- 
venste nevenblaadjes vergroeid zijn. 

Vergroote bladvormige schutbladen (m.f. brac- 
teata Rebel pr. sp.) zijn zeldzaam. Bij de soort 
B. bracteosa Gusson is dit 'n erfelijk kenmerk. 

Bandvorming van den stengel en vergroeiing 
van zijtakken met den hoofdstengel is bij B. vul- 
garis volgens de Vries niet zeldzaam en ge- 
makkelijk  erfelijk.   (Bot.   Jaarb.  Dononaea   1894). 

Kleine zijtrossen aan den voet der bloeiwijze 
komen   vaak  voor. 

Vergroening van bloemen is zeldzaam. Hierbij 
kunnen of de vruchtbeginsels en stijlen of de meel- 
draden tot groene kroonbladachtige organen zijn 
uitgegroeid. 

Bekervorming is zeldzaam. Janssen (Mal- 
den) vond aan een afgemaaide plant van B. vul- 
garis te Bergen a. d. Maas in 1932 in 't najaar 
20 bekertjes ; heel wat zijblaadjes waren beker- 
vormig, niet 't eindblad. Er zat ook één gesteeld 
bekertje in den oksel  van  'n stengelblad. 

In den nazomer ontwikkelen zich vaak in de 
oksels der stengelbladen en zelfs der schutbladen 
jonge bladrosetten, waardoor men de planten ge- 
makkelijk kan vermenigvuldigen, hetgeen bij de 
gevuldbloemige vorm vooral een voordeel is. 
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