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De Voorzitter, de heer Grossier opent de vergadering. 
Br. Christoforus toont dan een bloeiende Peen (Daucus 
Carotica), die onder 't bloeischerm, een nieuwe bloei-as 
met scherm heeft en Wilde Sla (Lactuca scariola), een 
z.g. kompasplant, d.w.z. een plant, die de bladeren in een 
dusdanigen stand brengt, dat de stralen van morgen- en 
avondzon worden opgevangen, maar die van de heete 
middagzon min of meer langs 't blad vallen en zoo weinig 
schade kunnen doen. Vervolgens toont spr. een ex. van de 
zeebies (Scirpus maritimus). De wortels dragen knolletjes, 
die door de kinderen momenteel veel gegeten worden en 
naar cocosnoot smaken. Te Maastricht werd een $ Vlie- 
gend Hert gevangen, terwijl bij Nekum honderden exem- 
plaren van een Andrena-soort hun nesten maken. 

De heer Dijkstra vond met den heer Biemont enkele 
exemplaren van de Maanvaren (Bofrycriium Lunan'a) te 
Voerendaal, Mantelanjelier (Tunica prolifera) te Rans- 
daal en Viscum op een Robina Pseudo-Acacia te Beme- 

len. Verder toont spr. een aantal Hieraciumsoortcn en 
beschrijft de verschillen. Hij toont H. Pilosella, H. Auri- 
cula, H. caespitosum cnH. Bauhini, benevens een bastaard 
van Pilosella X Auricula. 

De heer Onstenk deelt mede, dat op Hemelvaartsdag 
van dit jaar in de omgeving van Heerlen een Europee- 
sche schildpad is gevangen. Nadat 't dier gemerkt is, 
werd het weer vrijgelaten. 

De  heer Kofman doet de volgende mededeelingen. 
Voor de Europeesche kanarie vermeldt Hens 

(Avifauna van de Nederl. Prov. Limburg) als laatsten 
zangdatum 7 September (Valkenburg 1928) en als laat- 
sten waarnemingsdatum 13 Nov. (Valkenburg 1924). Dit 
najaar is mij echter gebleken, dat de Europeesche kanarie 
nog veel later zingt. Op 13 Oct. 1943 zong er nl. nog 
een op de Begraafplaats, op 16 en 18 Nov. één aan de 
Jeker bij de kazerne, op 26 Dec. zag ik er bij het Ton- 
gersche Plein 2, waarvan er één ijverig zong en ten slotte 
zag ik er op 2 Jan. 1944 vier aan het begin van den 
Cabergerweg, waarvan er eveneens één zong. 

In de vergadering van 6 October 1943 uitte Dr. Pan- 
huyscn, op grond van zijn waarnemingen, het vermoeden, 
dat de Europeesche kanarie hier zou overwinteren. De 
beide laatste waarnemingen wijzen weer in deze richting. 
Overwinteren is des te meer waarschijnlijk, daar dit, be- 
halve in andere declen van Duitschland, ook in het Rijn- 
land plaats heeft (Steinbacher, Rhein, Heimatpflege, 12, 
1940, Heft 1•2). De Europeesche kanarie overwintert 
o.a. in Egypte ; hij is een der weinige vogels, die daar 
den geheelen winter zingt. (R. E. and W. M. Moreau, 
aangehaald uit The Ibis 1920 in Beitrage zur Fortpflan- 
zungsbiologie der V., 5,  1929). 

De Grauwe Gors had ook nog laat zangneigin- 
gen. Op 22 Dec. 1943 zong er nl. nog één in het Bos- 
scherveld. 

De Roodborsttapuit vertoont zich ook telkens 
op tijdstippen, die op overwinteren wijzen. Zoo nam ik 
op 10 Jan. 1943 bij Sint Pieter en op 23 December 1943 
bij  Oost  (Eysden)  een  exemplaar waar. 

In •De Nederl. Vogels" door Eykman, Hens e.a. wordt 
vermeld, dat op grond van het ringonderzoek slechts de 
aanwezigheid van de Zwarte Roodstaart op zijn 
broedterrein is vastgesteld tot 12 Sept. In de literatuur 
werden de laatste jaren waarnemingen vermeld, waaruit 
kan blijken, dat deze soort ook na dien datum nog op 
zijn broedplaats aanwezig is. Voor Maastricht kan ik in 
verband hiermede mededeelen, dat de Zwarte Roodstaart 
aan den Jekerweg steeds op dezelfde plaatsen zong t/m 
23 Juli, daarna de zang onderbrak tot 9 Aug. om vervol- 
gens weer bijna onafgebroken te zingen tot en met 13 
Oct. Op een andere broedplaats, nl. de Oude Watermolen 
bij Nekum, was op 23 October nog een paartje aanwezig, 
waarvan het mannetje zong. 
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In verband met het feit, dat de IJ s v o g e 1 na de 
laatste strenge winters vrij zeldzaam geworden is, kan ik 
medcdeelen, dat ik er in Nov. en Dec. in Maastricht 
driemaal één waarnam, nl. 29 Nov. aan de Jeker bij de 
kazerne, 5 Dec. aan de Jeker bij Nekum en 26 Dec. aan 
de Maas bij de Bleekerij. 

De vrij zeldzame Kleine Bonte Specht waagt 
zich ook binnen de stad. Op 21 Maart zag ik nl. een 
exemplaar in een struik tegen den walmuur langs de 
Jeker bij de St. Hubertuslaan. Verder nam ik er één 
waar in het park •De Burg" in Heer op 17 April 1943, 
die zijn roep liet hooren en bovendien telkens trommelde. 
Het lijkt mij zeer goed mogelijk, dat hij hier broedt. 
Verder hoorde ik den roep nog te Schin op Geul op 
21  April. 

Op 27 Juni hoorde ik te Ubagsberg een Kwartel 
slaan in een korenveld. 

Van de Fluiter, die in Zuid-Limburg minder alge- 
meen is, geeft Hens als broedplaats op, het Ravens- 
bosch te Houthem en het Rotspark te Berg en Terblijt, 
terwijl hij deze soort in den omtrek van Heerlen nocit 
waarnam. In aanvulling hierop kan ik mededeelen, dat 
ik op 27 Juni in het Imstenradcrbosch tenminste 2 exem- 
plaren hoorde zingen. 

Tenslotte vertoonde ook de T j i f t j a f zich vrij laat. 
Op 23 Oct. zong er nog een ex. aan de Heksenhoek en 
op 5 Dec. nam ik nog een ex. waar aan de Jeker bij 
Nekum. Hens vermeldt als laatste zangdatum 11 Oct. 
(Houthem 1930) en als late waarnemingsdata voor Lim- 
burg 14 Nov. (Valkenburg 1924) en 7 Dec. (Stein  1930). 

Ten slotte doet de heer Waage 't volgende verzoek. 
Onder de boeren gaan steeds verhalen, dat men op de 
een of andere wijze aan 't kippenei reeds kan zien, of 
daaruit een kip of een haan zal komen. Ligging van de 
luchtkamer, de duur van 't draaien van 't ei, nadat men 
het in draaiende beweging brengt e.d. zouden aanwijzin- 
gen geven. Spr. zou nu gaarne dergelijke •sprookjes" 
vernemen. Op de vraag, of men niet direct aan 't jonge 
kuiken kan zien, of 't een kip of haan is, antwoordt 
spr., dat sommige personen (men vertelt, dat vooral Ja- 
panneezen hier zeer handig in zijn) aan de cloaca kun- 
nen voelen of 't kip of haan is. Bij een bepaald soort 
kippen is 't aan de kleur der kuikens te zien. Goudpel 
kuikens zijn steeds hennen, zilverpel kuikens steeds ha- 
nen. Spr. licht dit aan de hand van een kruisingsschema 
toe. Lang voordat men dit verschijnsel kon verklaren, 
maakten de Assendelfter boeren hiervan gebruik om pas 
uitgekomen kuikens in hennen en hanen te onderscheiden. 

BILLOTIA INERMIS, EINE NEUE GATTUNG UND 

ART DER EUROPAEISCHEN PHORIDEN  (DIPTERA) 

von H.  S c h m i t z   S.  J. 

Die Entdeckung einer mitteleuropaischen Phoride, die 
nicht in den für unsere Fauna fast fertigen Bau des Pho- 
ridensystems als Art einer bereits bekannten Gattung hin- 
einpasst, ist gewiss eine Seltenheit. Man erlebt so etwas 
nur bei Formen, die wegen sehr geringer Grosse bis dahin 
den Sammlern und der Wissenschaft entgingen. Auch der 
erste Vertreter der hier beschriebenen neuen Gattung ist 
eine recht kleine Phoride, zumal das $ . Dabei gehort 
sie sonderbarerweise zu den Phorinae, der Subfamilie, zu 
der hauptsachlich die grosseren und grössten Phoriden 
zahlen. Vom Glück begunstigt habe ich 1943 genügend 
Exemplare $ 9 mit dem Netz erbeutet, dass alle system- 
wichtigen Besonderheiten der neuen Gattung genau stu- 
diert werden konnten. Über die Lebensweise ist nichts 
Naheres zu berichten. Parasitisch ist sie sehr wahrschein- 
lich nicht. Denn abgesehen davon, dass Parasitismus in 
der Subfamilic Phorinae nur ganz ausnahmsweise vor- 
kommt, fehlcn den Billoiia . Q \Q die entsprechenden mor- 
phologischen Anpassungscharaktere ; die Eier z. B. sind 
relativ gross und wenig zahlreich. Der ausschliessliche 
Fundort war der Park des Kollegs zu Kalksburg, das zu 
Gross-Wien gehort und malerisch am Ostrand des Wiener 
Waldes gelegen ist: Dem derzeitigen Rektor des Kollegs, 
R. P. A. Billot S.J., dessen Gast ich im Frühjahr 1943 
war, ist die neue Gattung in dankbarer Verehrung ge- 
widmet. 

In meiner Tabclle zum Bestimmen der einheimischen 
Gattungen der Phorinae in Lindners •Fliegen der pa- 
laarktischen Region" 33, Phoridae, S. 80•81 gelangt man 
mit Billotia unter Nr. 14 zu den Gattungen Citrago und 
Gymnoptera. Der Schlüssel muss mit Rücksicht auf Bil- 
lotia  folgendermassen   abgeandert  werden : 

14 Hinterschienen nackt oder (ausser am Ende) höch- 
stens mit 1 Einzelborste. Mittlere Stirnborstenquerreihe 
fast gerade oder einen nach vorn konkaven Bogen 
bildend.   Arista   pubeszent 14a 

• Hinterschienen mit 2 (selten 3) anterioren nicht api- 
kalen Borsten, je 1 vor und in oder unterhalb der 
Mitte. Die Mediolateralen bilden mit den Praozel- 
larcn einen nach vorn stark konvexen Bogen. Arista 
praktisch  nackt   .      .      .      .12.  Gymnoptera  Lioy. 

14a Drittes Fühlerglied etwas bis stark zugespitzt (zitro- 
nenförmig), Arista deutlich dorsal. Schienenbebor- 
stung nicht auf das proximale Borstenpaar der t'2 be- 
schrankt, sondern im Prinzip wie bei Triphleba, nur 
fehlt meistens ai. (ta). Beine der bisher aus Europa 
bekannten Arten (citreiformis Becker und dispari- 
nervis S c h m i t z i. litt.) schwarz  5. Citrago Schmitz. 

• 3. Fühlerglied nicht langer als breit, scheinbar rund 
doch faktisch mit apikaler Arista, Schienen ohne Ein- 
zelborsten ausser dem gewöhnlichen proximalen Paar 
von t2. Beine gelb bis gelbbraun      10a. Billotia n. g. 

Mit Billotia naher verwandt scheint mir die in Afrika und 
Indien verbreitete Gattung Plethysmochaeta S c h m i t z, 
was unten bei der Beschreibung des Weibchens begründet 
wird. 

Billotia n. g. der Subf. Phorinae. Nach der typischen, 
bisher einzigen Art zu schliessen von geringer Körper- 
grösse. 

S t i r n ohne Mittelfurche, von gewöhnlichen Propor- 
tionen und ohne Besonderheiten, normal beborstet (1 
Paar nach oben gerichtete Supraantennalen und die ge- 
wöhnlichen 12 Borsten in 3 Viererquerreihen), die Borsten 
(besonders $ ) nicht stark. Hauptaugen langlich-elliptisch, 
kurz behaart. Seitlicher Mundrand mit einer Reihe nach 
vorn gerichteter Börstchen, untere Postokularzilie nicht 
borstenartig, 1•2 deutliche Wangenborsten. Fühlergru- 
ben gut entwickelt, durch den gewöhnlichen Kiel von ein- 
ander getrennt und vorn von dem etwas aufgebogenen 
Mundrand gut begrenzt. 3. Fühlerglied $ 9 klein, schein- 
bar rund, doch mit apikaler, dreigliedriger Seta. Taster 
abgeflacht und vorstehend, vorn kraftig beborstet. Prala- 
brum $ 5 gut entwickelt, etwas breit aber kurz, span- 
genartig. Rüssel normal. 

Thorax langer als vorne breit, besonders 9 , am 
Seitenrand beborstet, und hinten mit 2 Dorsozentralen. 
Scutellum normal, zweiborstig. Mesopleuren ungeteilt, 
nackt. 

Praabdomen 3$ in der Mitte am breitesten, 
nach vorn und hinten verschmalert, Tergit 1•5 ausserst 
schwach behaart, scheinbar nackt. Hypopyg der typischen 
Art klein, unter dem Hinterrand des 6. Tergits so ver- 
borgen, dass man das Geschlecht ohne Zergliederung oder 
ohne Kenntnis des $ kaum errat. Oberteil rundlich, von 
dem papillenartig kurzen Analsegment in kreisförmiger 
Öffnung durchbrochen, kaudal von dieser zerstreut be- 
haart. In dieser Region hat die typische Art rechtsseitig 
einen kurzen, unbehaarten, abwarts gerichteten Processus, 
ein entsprechender linker Fortsatz ist nicht entwickelt. 
Unterteil vorn und seitlich mit dem Oberteil verwachsen, 
ziemlich gross ; seine schalenförmigen Langshalften ganz 
symmetrisch ausgebildet. Praabdomen 9 langlich, nach 
vorn wie $ etwas verschmalert, mit 6 Tergiten, jedoch 
der 5. stark verkürzt und bei Trockenexemplaren der ty- 
pischen Art oft bis auf einen ganz kurzen Hinterstreifen 
vom vorhergehenden bedeckt. An den 5. schliesst sich 
unmittelbar der schmalere, verlangerte 6. Tergit an. Bauch- 
behaarung des 6. Segments relativ kraftig, aber eigentüm- 
lich lokalisiert : die an den Tergit grenzende Flankenhaut 
ist in grosser Ausdehnung unbehaart. Terminalia normal, 
aber schmal und kurz. 

Beine weder robust noch schlank, Schenkel $ ohne 
Besonderheiten. Bei der typischen Art ti und t:t ohne alle 
Einzelborsten, t2 und ta mit nur 1 Endsporn. Das den 
Phorinae  eigene  proximale   Borstenpaar  von  t2   ist  vor- 
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handen und von massigcr Lange. Beinbehaarung kurz und 
niederliegend, an der distalen Halfte der ta anterodorsal 
wie gewöhnlich Querreihen bildcnd, desgleichen am aus- 
sersten Ende der Hinterseite von te. Alle t dorsal unge- 
furcht und ohne Langszeilcn von Palisadenhaaren. Hin- 
terer Metatarsus verbreitert, posteroventral mit Querkam- 
men. Klauen und besonders die übrigen Pratarsusorgane 
klein, Empodium borstenförmig. 

F1 ü g e 1 mit langer Randader. Subcosta komplett. Die 
unbehaarte 3. Langsader ungegabelt, 4. am Grunde massig 
nach hinten ausgebogen. Analis blass, bei $; 9 ziemlich 
weit vom Rande erlöschend. 

Es ist naturgemass schwer vorauszusehen, ob alle an- 
geführten Merkmale für die ganze Gattung charakteris- 
tisch sein werden, aber es wird für die meisten zutreffen. 
Gattungstypus : 

Billotia inermis n.sp. 
Mannchen. • Stirn etwas breiter als an den 

Seiten lang (4 bis 5:3), vom mitten vorgezogen, schwarz- 
lich mit ganz geringem Glanz (etwa wie bei Megaselia 
tarsalis Wood), Grundbchaarung bei X 70 deutlich, 
gleichmassig verteilt und ziemlich dicht. Die der Mediane 
bcnachbarten Harchcn nicht nach Art der Kreuzborsten 
auf einander zugeneigt. Supraantennalen zuvorderst auf 
dcm mittlern Stirnvorsprung, ganz nahe beisammen, mit 
der Spitze nach auswarts gebogen. Diese und die übrigen 
Stirnborsten etwas kurz und schwach, nur in der Schei- 
telreihe langer. Antialen am obern Fühlergrubenrand, der 
Stirnmediane viel naher als dem innern Augenrand ein- 
gepflanzt und zwar so, dass sie von einander kaum weiter 
entfernt sind als von den Anterolateralen, mit denen sie 
eine nach vom ziemlich stark konvexe Querreihe bilden, 
lm Gegensatz dazu ist die folgende Querreihe nach vorn 
konkav, da die Praozellaren weit hinaufgerückt sind und 
sich fast in gleicher Höhe mit dem vordern Ozellus be- 
finden. Von einander sind die Praozellaren nicht ganz 
so weit entfernt wie die hintern Ozellen, zwischen denen 
die Ozellarborsten stehen. Die 3 Lateralen habcn gleiche 
Abstande von einander. Postokularzilien der obern Halfte 
langer als die untern, die oberste wie gewöhnlich als 
schwaches, einwarts geneigtes Börstchen ausgebildet, die 
unterste nicht langer als die benachbarten Zilien und nur 
durch ihre etwas isolierte Stellung und Richtung differen- 
ziert. Am Backenrand eine kleine, nach vorn ziehendc 
Serie schwacher Börstchen, an die sich 1•2 langere Wan- 
genborsten anschliessen. Hauptaugen ± senkrecht gestellt, 
lang elliptisch, der vertikalc Durchmesser fast doppelt so 
lang wie der horizontale. 3. Fühlerglied gelbbraun odcr 
wenig dunkler, klein, annahernd rundlich, genauer etwa 
urn ï/io breiter als hoch, undicht behaart, die apikale 
Arista deutlich und dicht pubeszent, langer als die Stirn. 
Pralabrum deutlich vortretend, doch nicht verdickt. Taster 
relativ gross, vorgestreckt (etwas an Meiopina crinnemd), 
lehmgelb, etwas blattartig abgeflacht und verbreitert, mit 
allmahlich verschmalerter Basis, Enddrittel mit mehreren 
schwachern Börstchen und 3•4 kraftigern Randborsten, 
von denen die zweitvorderste fast so lang wie der ganze 
in situ sichtbare Teil des Tasters ist. Stipes mit 5•7 Rand- 
haaren. Rüssel schwacher als 9 , von normalem Bau, 
Labellen mit 5 Paar Pseudotracheen. 

Thorax matt schwarzbraun mit dichter brauner 
Grundbehaarung, die hinten zwischen den 2 Dorsozen- 
tralen etwas langer wird. Schildchen ± halbkrcisförmig, 
mit 2 relativ langen Randborsten. Die nackten Pleuren 
matt, nach unten hinten heller braun. 

Abdomen in der Gegend des 3. und 4. Ringcs am 
breitesten, nach vom und hinten vcrschmalcrt, schwarz- 
lich, matt, nur der 6. Tergit etwas reflektierend, audi 
etwas starker behaart als die übrigen, die ausser bei stark- 
ster Vergrösserung nackt aussehen. Seitenrander aller Ter- 
gite bauchwarts umgeschlagen. Erster Tergit nicht so kurz 
wie gewöhnlich, hinten mituntcr fein weiss gesaumt ; 2. 
am langsten von allen, von oben gesehen (also ohne die 
abwarts umgelegten Seitenpartien) cin nach vorn verjüng- 
tes Trapez bildend ; dritter bis fünfter allmahlich an Lange 
verlierend ; der 6. nur etwas kürzer als der 2. Bauch dun- 
kel, unbehaart. Hypopyg wie in der Gattungsdiagnose be- 
schrieben, sehr klein und versteekt, der Oberteil nur i 
0.11 mm breit, rundlich, mit ca 14 Haarbörstchen hinten 
unterhalb des Analtubus und scitwarts von dieser Stelle, 
der unpaare Processus der rechten Seite unscheinbar, et- 

wa  0.056  mm  lang  und  0.019   mm   breit.   Endhaare   des 
Analtubus kurz. .1 

B e i n e nicht schlank. die vordern und alle Hult(;n 

gclblich die hintern mehr gelbbraun, an den Schenkeln 
verdunk'elt. Vordertarsen etwas kraftig, der Metatarsus 
fast ein wenig verdickt, doch schmaler als das Schienen- 
ende (0.144 mm lang, 0.035 mm breit), auch alle übrigen 
Tarsengliedcr langer als breit. Hinterschenkel etwa 3;/2 

mal langer als breit, an der ventralen Basis mit 3•4 an- 
liegenden, nicht langen Harchen. Hintertarsen 'la mal 
langer als die Schienen, ihr Metatarsus verbreitert, mit 
6 Querkammen. ,      .   • 

F 1 ü g e 1 hinter der Mitte am breitesten und tast halb 
so breit wie lang (z. B. 1.07 bzw. 0.51 mm), Membran 
nur schwach grau getrübt. Vorderrandadern braun, die 
andern fein aber deutlich, die blasse Analis fast urn V» 
verkürzt. Costa lang, Index 0.52-0.53, am distalen Ende 
im Bcreich der drei letzten Randwimpcm schwach ver- 
breitert Abschnittsverhaltnis annahernd 3 :2, Wimpern 
massig lang, bis zu 0.09 mm ; im ganzen (etwa von der 
Mitte des 1. Abschnitts an) 8 langere. 3. Langsader un- 
gegabelt nackt ; es fehlt auch das sonst bei den meisten 
Phoriden vorhandene einzelne Börstchen an ïhrer Basis. 
4 Langsader im ersten Viertel massig stark gebogen, wei- 
terhin nur sehr schwach nach vorn konkav, etwas vor 
der Flügelspitze mündend ; 5. fast gerade. Am Alularand 
nur 1 Borste. Halteren einschliesslich des Stielchens gelb. 

Körperlange 0.9 bis  1.1  mm 
Weibchen • Dem $ ahnlich, aber grosser unci 

mit folgenden Unterschieden. Stirnborsten ausser den la- 
teralen mehr von normaler Starke, die mittlere Querreihe 
ziemlich gerade. Pralabrum noch deutlicher ausgebildet. 
Taster nach der Basis zu nicht so allmahlich wie $ ver- 
schmalert, mehr elliptisch, z.B. ohne den gcrieften, ab- 
gesetzten Stiel 0.148 mm lang und maximal 0.062 mm 
breit, Beborstung wie $. Rüssel hellfarbig, nicht lang 
aber kraftig ; das verhornte, am Ende 3 spitzige Labrum 
wenig langer als breit (Breite ca 0.15 mm). Thorax ziem- 
lich lang. Abdomen im Verhaltnis zur Lange etwas schmal, 
oben und unten dunkel, die Tergite in der Langsinitte 
etwas schwacher chitinisiert, daher die vordern beim Em- 
trocknen median gekielt oder gefaltelt. Man gewahrt ofter 
beim ersten Anblick nur 5 Tergite, von denen der letzte 
bedcutend schmaler ist und bisweilen durch samtsenwarze 
Farbung von der mehr braunschwarzen der übrigen ab- 
sticht. In Wirklichkeit ist dies der 6. Tergit ; der eben- 
falls aber etwas weniger verschmalerte funtte ist starK 
verkürzt und meist fast ganz unter dem 4. verborgen, 
so dass nur sein Hinterrand als feine, schwarze Querlinie 
in situ von oben sichtbar bleibt. Bei Mazeration liess sich 
nichts Besonderes (Drüsenausgange) an ihm feststellen, 
nur zeigte sich, dass auf ihn fast ohne Intersegmen al- 
membran der 6. folgt. Die beiden letzten praabdommalen 
Tergite zeigen also bei Billotia inermis 2 eine starke 
Tendenz mit einander zu verschmelzen. 

Es mag daher auch Arten dieser Gattung geben wo 
sie wie bei Plethysmochaeta-Arien vollstandig verwachsen 
sind Trotz des starken Gcgensatzes in der Schienenbe- 
waffnung dürften also Billotia und Plethysmochaeta naher 
verwandt sein. Beide gehörcn zu der Gmppe von Oat- 
tungen, die bis vor 20 lahren unter dem Namen Hypocera 
Lioy zusammengcfasst wurden. Die bei der Aufteilung 
von Hypocera geschaffene Gattung Citrago Schmitz 
kommt allerdinss als Vcrwandte von Billotia nicht m Be- 
tracht, sie gehort m. E. genetisch in die Nahe von 
Triphleba. Dagegen hat Gymnoptera deuthche Beziehun- 
gen zu Billotia (z.B. Hypopyg!). 

Erster Tergit relativ lang, öfters halb so lang wie der 
2 seitlich am wcitesten abwarts reichend, mitunter an 
dèn Randern und in der Langsinitte aufgehellt. Zweiter 
vom breiter als hinten, jedoch mit bauchwarts umge- 
schlagencn Vorderecken ; die beiden folgenden so breit 
wie der Hinterrand des 2., wenig kürzer als der 2. una 
etwas breiter als lang (5:3); der stark verkurzte 5. Ter- 
git etwas schmaler als der 4. und 3-4 mal breiter als 
lang Der lange 6. Tergit an der Basis noch schmaler als 
der 5., nach hinten etwas verjüngt, hinten quer abgestutzt ; 
seine Breite an der Basis verhalt sich zur Lange wie 
13-20. Behaarung der Tergite zerstreut und ausserst kurz, 
nur am 6. sind die Seitenrandhaare etwas langer und 
stehen   in   einer   regelmassigcn   Langsreihe,   die   dadurch 
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besonders auffallt, dass alle Haare quer zur Körperach^e 
nach aussen gerichtet sind. Sechstes Segment am Ende 
nngsum mit einem Kranz von starkeren Haaren, auf klei- 
nen elliptischen oder schwach biskuitförmigen Fussplatt- 
chen ; seine Unterseite ist in ahnlicher Weise stark be- 
haart, aber nur in einem nach seitwarts und hinten scha/f 
ïm Halbkreis begrenzten Bezirk. Die Flanken sind völlig 
nackt und dem 6. Tergit entlang in einem ebenfalls scharf 
begrenzten Langsstreif tief schwarz gefarbt. Terminalia 
von normalem Bau, aber kurz und schmal, völlig aus- 
gestreckt nur wenig langer als Segment 4•6 zusammen- 
genommen. Die Segmente und Intersegmente 6/7, 7, 7/3, 
8 bilden Abschnitte, die an Lange wenig verschied'en stoet, 
von Skleriten ist nur eine feme mediane Langsgrate ven- 
tral am 8. Segment vorhanden. Auf der Oberseite der 
langlich eiförmige Cerci ein sonst nicht beobachtetes Sin- 
nesorgan, ein Knöpfchen mit 3•4 Endspitzen. Beine wie 
$ , Hinterschenkel etwas schlanker, Metatarsus von pa 

mit 8 Querkammcn. Flügcl relativ etwas schmaler als $ 
z.B. 1.57 mm lang, 0.69 mm breit. Costa langer, Index 
0.56. Abschnittsverhaltnis 4 : 3, eine geringe Verbreiterung 
ganz am Ende eben angedeutct, Randwimpern bis zu 
0.125 mm lang. 3. Langsader ± 0.027 mm breit. Körper- 
lange  1.4•1.5 mm. 

Nach 6 Exemplaren meiner Sammlung beschrieben,. 
Kalksburg, 12. und 13. V. 1943, 2 g * , je I § am 
18. V. und 23. VI. sowie 2   9   am 21. VI. 1943 

MICRO-ORGANISMEN IN LIMBURGSCHE 
VUURSTEEN 

door R. de Wit. 

Ruim 100 jaar geleden ontdekte men, dat vele gesteen- 
ten micro-organismen bevatten en dat Diatomeeën, Radio- 
laricn, Foraminitercn enz. in groote hoeveelheden fossiel 
voorkomen. Men kwam er zoo toe, om ook vuursteen 
aan microscopisch onderzoek te onderwerpen. Dit leidde 
tot • de ontdekking van een groep organismen, die in 
andere gesteenten zelden worden aangetroffen, n.1. van 
de  Flagcllaten. 

Het was C. G. Ehrenberg, die in 1836 in een publicatie 
het eerst melding maakte van microfossielen in vuursteen. 
Later wijdde hij hier verder over uit in zijn boek •Mikro- 
geologie". Na Ehrenberg kwamen deze fossielen langen 
tijd weinig meer ter sprake. Hier en daar werden ze ge- 
noemd in Duitschc-, Amerikaansche- en Engelsche litera- 
tuur, maar ze wekten toch eigenlijk eerst recht belang- 
stelling na een publicatie van W. Wetzel in 1922, die 
gevolgd werd door uitvoerige studies van O. Wetzel, 
G. Deflandre en A. Eisenack. In Nederland maakte J. H. 
F. Umbgrove in 1925 melding van de aanwezigheid van 
deze organismen in vuursteen van het Gulpensch krijt. 

Alvorens tot de bespreking van de micro-organismen 
over te gaan moge een korte beschrijving van de werk- 
wijze  tot het vervaardigen  van  preparaten  voorafgaan. 

Men bestudeert de vuursteen in schilfers van geringe 
dikte, die gemiddeld eenige mm2 groot zijn en die men 
verkrijgt door met oen hamer zacht te tikken tegen de 
scherpe kanten van de vuursteen, waarbij schilfers van 
verschillende grootte en dikte wegspringen. Materiaal dat 
zich hiertoe minder leent kan eenvoudig tusschen een 
bankschroef vergruisd worden. Het spreekt vanzelf, dat 
met deze methode sneller en gemakkelijker goede prepa- 
raten verkregen worden, dan door het maken van slijp- 
plaatjes  van  de  harde vuursteen. 

Door de groote resistentie van vele van de micro-fos- 
sielen is het mogelijk om ze met zoutzuur of fluorwater- 
stof vrij te maken uit kalk en vuursteen. Eisenack paste 
deze methode toe op Silurische kalk. In het algemeen 
blijft echter het onderzoek van vuursteenschilfers het een- 
voudigste. 

Men legt de vuursteenschilfers in een kleurstof, zoodat 
de organische resten die zich er in bevinden gekleurd 
worden. Bruikbare kleurstoffen zijn o.a. ruthenium-rood, 
dat echter oxydcert, safraninc-rood of methyl-violet. Het 
voordeel van de kleuring is natuurlijk, dat de organische 
bestanddeelen beter opvallen, maar toch bestaat hierbij 
ook het nadeel, dat bepaalde organismen zoo donker wor- 
den, dat détails niet meer te zien zijn. Deflandre trachtte 

na te gaan hoe de kleurstof door het gesteente dringt 
Hij meende dit toe te moeten schrijven aan z.g. •micro- 
diaklazen", microscopische barstjes, die de kleurstof ge- 
leiden en die in de slijppreparaten met de olie-immer >ie 
lens te zien waren. In de schilfers, die op gewone manier 
met de hamer verkregen zijn, heeft kleuring echter meestal 
plaats door middel van deelen van het organisme, die de 
oppervlakte bereiken. Is dit niet het geval, wanneer het 
microfossiel dus diep in het gesteente zit, dan heeft in 
het algemeen  ook geen  kleuring plaats. 

Men legt nu tenslotte de vuursteenschifers in een drup- 
pel vloeistof op een objectglaasje, waarna ze zonder dek- 
glas bekeken kunnen worden. O. Wetzel gebruikte abso- 
lute alcohol. Evengoed kan men echter met verschillende 
oliën werken, als rhicinus-, kruidnagel- of pepermuntolie 
of wel met xylol of glycerine, waardoor tevens desge- 
wenscht van de olie-immersie lens gebruik gemaakt kan 
worden. 

Het verdient aanbeveling om de stukjes vuursteen in 
canadabalsem te leggen, wanneer men ze lang wenscht te 
bewaren. Doet men dit niet, dan loopt men de kans, dat 
de fossielen, die vaak met gas gevuld waren en daaraan 
juist hun zichtbaarheid te danken hadden, volledig on- 
zichtbaar worden. 

Men werkt meestal met een vergrooting van ± 200 X. 
Tal van hoogere en lagere dieren kan men in de vuur- 

steen terugvinden. De eencellige organismen vormen daar- 
bij  de meest belangwekkende  en een veelvuldig voorko- 
mende groep. 

Foraminiferen treft men zeer veel aan. Meestal zijn het 
Globigerinidae, Rotaliidae en Textulariidae. Ze zijn op 
verschillende manieren bewaard gebleven. Soms vindt 
men het kalkschaaltje nog in de vuursteen, maar meestal 
is dit door kiezelzuur vervangen en wordt dan vaak pas 
goed zichtbaar na kleuring, waarbij de kleurstof in de 
scheidingswanden dringt. Het komt echter ook voor, dat 
binnen- en buitenkant van de oude schaal gemarkeerd 
worden door fijne zwarte puntjes van zwavelijzer. Ten- 
slotte ziet men ook wel de oorspronkelijke kamers als 
donkere opvullingen of als bruine huidjes, die de binnen- 
kant van de schaal bekleeden en die zich meestal inten- 
sief laten kleuren. Het is wel zeker, dat men hier met 
oorspronkelijke organische stof te doen heeft, die hoog- 
stens geringe veranderingen ondergaan heeft. Het ligt 
voor de hand, om verband te zoeken tusschen deze orga- 
nische stof en de rijkdom aan bitumen van veel vuur- 
steen. 

Van Coccolithophoridae werd tot dusverre niets in vuur- 
steen teruggevonden. Van de Diatomeeën trof O. Wetzel 
slechts eenige dubieuze resten aan en Radiolariën werden 
in   zeer   gering   aantal   met  zekerheid  waargenomen. 

Een belangrijke groep vormen echter de organismen 
behoorende tot de orde der Dinoflagellaten of Peridineën, 
die in de vuursteen een bijzonder goed studieobject vor- 
men. Men heeft hier te doen met Protozoën, die twee 
zweepdraden of flagellen bezitten, die om het lichaam 
geslagen kunnen worden in groeven, waarvan de aequa- 
toriale groeve meestal duidelijk zichtbaar is. Behalve de 
groeven merkt men gewoonlijk een uit een aantal platen 
samengesteld pantser op, dat vaak stekels of lange pun- 
ten  draagt. 

O. Wetzel en G. Deflandre vonden een groot aantal 
soorten fossiel in vuursteen, waaronder zich verschillende 
bevonden, die nauw • verwant zijn met recente soorten 
en  enkele,  die  daarmee  zelfs  identiek  zijn. 

Voor de Limburgsche vuursteen is speciaal een groep 
van organismen van belang, waarvan de identiteit nog 
niet met alle zekerheid vastgesteld is, maar die waar- 
schijnlijk nauw verwant is met de Peridineën, n.1. die van 
de Hystrichosphaeridae. Het zijn bol- of eivormige orga- 
nismen, waarvan de schaal stekels draagt. Ze zijn met 
inbegrip  van  de stekels  meestal niet grooter dan 70 /x. 

De Hystrichosphaeridae werden in het begin van de 
19e eeuw ontdekt door den reeds eerder genoemden 
Ehrenberg, die ze aanzag voor zygosporen van eencellige 
wieren en ze beschreef onder den geslachtsnaam Xanthi- 
dium. In 1904 gaf H. Lohmann als zijn meening te ken- 
nen, dat men te doen heeft met gestekelde eieren van 
Copepoden, pelagische kreeftachtigen. O. Wetzel bracht 
het probleem zoo al niet tot een oplossing, dan toch een 
belangrijke   stap  vooruit,  door   een   critische   vergelijking 
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boven : links Hystrichosphaerium cornigerum (O. Wetzel) 
rechts Hystrichodinium pulchrum Defl. 

onder : links Histrichosphaeridium hirsutum (Ehrbg.) 
midden Hystrichosphaeridium tubiferum (Ehrbg.) 

rechts Membranilarnax cf liradiscoides O. Wetz. 

met tal van recente en fossiele organismen. Hij kwam 
tenslotte in 1933 tot de conclusie, dat men niet met eieren 
te doen heeft, maar met een aparte groep van organismen, 
die gerangschikt moeten worden tusschen de Peridincën 
en de Radiolariën en die hij verzamelde tot een aparte 
familie : de Hystrichosphaeridae. 

Wetzel's conclusie betreffende de identiteit van de Hy- 
strichosphaeridae berustte dus speciaal op morphologische 
beschouwingen, die steeds een factor van onzekerheid 
bevatten. Interessant voor dit vraagstuk zijn daarom de 
onderzoekingen van A. Eisenack, die micro-organismen 
isoleerde uit zwerfsteenen van kalk uit het Baltische Siluur. 
De organismen, die hij vond, zijn weliswaar niet precies 
dezelfde als in het Krijt, maar men mag aannemen, dat 
ze met elkaar verwant zijn. Eisenack onderwierp ze aan 
een chemisch onderzoek, waarbij ter vergelijking een 
goed bewaarde cuticula uit het Carboon mee behandeld 
werd. Verhitting met geconcentreerd zwavelzuur, zout- 
zuur, salpeterzuur, fluorwaterstofzuur, kaliumhypochlo- 
riet, enz. bleef zonder zichtbare reactie. Aan eihulsels 
behoeft men dus niet te denken, ze zouden dit niet 
hebben doorstaan. Eisenack kwam tot de conclusie, dat 
men met cutine te doen heetf, die door voortgeschreden 
polymerisatie van de organische verbindingen in een hoog- 
polymere stof overgegaan is, die bijzonder resistent is. 
De  cuticula  doorstond  eveneens  bijna  alle  bewerkingen. 

Cutine is echter bij lagere planten vrijwel onbekend, 
men zou daarom aan sporen of pollen van hoogere plan- 
ten kunnen denken. Nu vond Deflandre stuifmeel van 
Pinus in vuursteen van het bekken van Parijs. Zelf vond 
ik in de vuursteen van het Gulpensch krijt eveneens eenigc 
keeren Pinus-pollen. Het is echter zeer onwaarschijnlijk, 
dat in neritische sedimenten pollen een belangrijke rol 
zou spelen en dan nog wel in vormen, die tot dusverre 
in terrestrische afzettingen niet gevonden werden. 

Alles bij elkaar genomen heeft men dus vrij zeker niet 
te   doen   met   eikapsels   en   lijkt  de   veronderstelling  van 

Wetzel over verwantschap met Peridineën de meest juiste. 
Thans wil ik iets mededeelen van de resultaten van 

een onderzoek van Limburgsche vuursteen, waartoe ik 
cenige duizenden schilfers doorkeek. Zooals men weet, 
komt in Limburg de vuursteen autochthoon voor in het 
Boven Senoon in de formaties van het Gulpensch krijt, 
de Kunrader kalk en het Maastrichtsch krijt. De vuur- 
steen uit het Gulpensch krijt werd verzameld bij Wahl- 
wijlre, Gulpen en Strucht. Macroscopisch wordt deze 
vuursteen gekenmerkt door zijn donkere kleur en door 
zijn grillige vorm in en om het nevengesteente. De over- 
gang van de donkere vuursteen naar het hel geelwitte, 
korrelige Krijtgesteente wordt veelal gevormd door een 
grijswitte, compacte overgangszóne, die amorf kiezelzuur 
bevat. Onder het microscoop is de vuursteen vrij helder 
doorzichtig, ondanks fijne, donkere verontreinigingen. Fo- 
raminiferen en spicula vormen een opvallend bestanddeel 
en daarnaast vindt men ook de Hystrichospaeridae in 
wisselende hoeveelheid. Van de laatstgenoemde familie 
zijn  verschillende  genera  vertegenwoordigd. 

Verreweg de meeste exemplaren behooren tot het genus 
Hystrichosphaera en wel tot de soort Hystrichosphaera 
furcata (Ehr.). Het oppervlak van het lichaam van deze 
soort wordt verdeeld in polygonale velden, die begrensd 
worden door opstaande randen. Een gordel van langge- 
rekte, zeshoekige velden, die in een spiraal over het cen- 
trale kapsel verloopt, scheidt twee deelen met grootere 
vlakken. Op de knooppunten van de veelhoeken staan 
stekels, die zich aan het einde in 2 of 3 dorens vertak- 
ken. Ook komt het veel voor, dat de stekels, die niet in 
constant aantal voorkomen, onderling vergroeid zijn. Dit 
was vroeger een reden, om onderscheid te maken in twee 
soorten, n.1. één met en één zonder vergroeide stekels.1) 

Het bleek echter moeilijk te zijn om deze typen conse- 
quent te scheiden. Men moet zich voorstellen, dat men 
met een variabele soort te doen heeft, waarbij behalve 
het aantal, ook de vorm van de stekels verandert. 
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boven :   Hystrichosphaeridium  spiralisetum  n sp 
onder : Hystrichosphaera furcata (Ehrbg.) 

Een tweede geslacht van Hystrichosphaeridae is het 
genus Hystrichosphaeridium, waarvan verschillende soor- 
ten te vinden zijn Het zijn weer ronde of eivormige 
kapsels, die stekels dragen. Verdeeling in polygonale vel- 
den ontbreekt hier echter evenzeer als de aequatoriale 
•gordel , zoodat de verwantschap met de Peridineën du- 
bieus wordt. Vrij algemeen komt voor Hystrichosphaeri- 
dium tubiferum (E h r.). Deze soort heeft een vrijwel rond 
lichaam, met een wisselend aantal van 10•25 lange buis- 
vormige uitsteeksels, die op het eind een platte of trech- 
tervormige yerbreeding dragen, die uitloopt in een franje 
van kleine dorens. De afmetingen van schaal en aanhang- 
sels zijn weer zeer variabel. De schaal heeft gemiddeld 
een doorsnede van ongeveer 40 M, de lengte van de ste- 
kels is meestal %, soms gelijk aan de diameter van het 
centrale kapsel. 

De Hystrichosphaeridium pseudohystrichodinium Defl 
die ik vond, komt met uitzondering van het aantal stekels 
overeen met de beschrijving van D e f 1 a n d r e. Deze soort 
bezit een veertigtal stekels, die aan de basis breed begin- 
nen en zwak vertakt zijn aan den top. We zagen echter 
dat ook bij de voorgaande soorten het aantal stekels sterk' 
varieert. 

Bij Hystrichosphaeridium cornigerum O. Wetzel ver- 
takken zich de dorens aan het einde van de stekels op- 
nieuw. Deze soort wordt sterk gekleurd, hetgeen mede 
een gevolg kan zijn van de dikte van  de huid. 

Regelmatig, hoewel niet talrijk, komt een soort voor 
die ik Hystrichosphaeridium spiralisetum genoemd heb 
Dit is een eivormige schaal, die 40•60 meest spiraalvor- 
mig gedraaide uitsteeksels draagt. De afmetingen zijn voor 
de schaal gem. 40 bij 50 M voor de stekels 16 •.. 

Een groep van Hystrichosphaeridia die moeilijkheden 
geeft is die, welke onvertakte stekels draagt. Men vindt 
hiervan diverse vormen, die echter in het gesteente vaak 
onduidelijk zijn en dit is dan ook de reden, dat ze tot 
dusverre slecht beschreven werden. Een aantal werd ge- 

rangsch.kt onder de soort Hystrichosphaeridium hirsu- 
tum (Ehr.) Defl. en als varianten daarvan genoemd. 
Voorloopig Inkt het me onnoodig om op een te gering 
aantal individuen nieuwe soorten in te voeren en ik wil 
volstaan met eenige afbeeldingen van vormen te geven 
die ik ontmoette. 

Hystrichosphaeridium flosculus Defl. kwam ik eenige 
malen tegen, al waren de exemplaren niet fraai. Heel dui- 
delijk was een bijna ronde schaal te zien, waarop eigen- 
aardde kokers voorkomen, die aan de rand getand zijn. 
Van de talrnke korte haren op de schaal, die deze soort 
behoort te bezitten was echter niets te zien. De afmetin- 
gen waren gemiddeld 45 bij 38 M voor de schaal en on- 
geveer  10 a voor de aanhangsels. 

Een derde genus, Membranilarnax, was goed vertegen- 
woordigd met een variëteit van Membranilarnax liradis- 
coides O. Wetzel die betrekkelijk klein is. De ronde 
schaal, die polygonale veldenverdeeüng vertoont door ge- 
ringe sculptuur van het oppervlak, draagt aequatoriaal 
uitsteeksels, die door vliezen verbonden zijn. De grootte 
varieert tusschen 15 en 24 w, de kraag is 3 tot 6 a breed. 

•    A  •e/kwaar,dige   fossiel  is  Cannosphaeropsis   utinen- 
S1Si wre *z e l\  die  tot  een  aPart genus  behoort,  dat 
volgens Wetzel verwant moet zijn met de Radiolariën. 
Het is een eivormige schaal van 30 bij 60 w, waaromheen 
zich een soort netwerk bevindt, dat door uitsteeksels van 
de schaal gedragen wordt. 

De vuursteen van de Kunrader formatie is aanmerkelijk 
minder rijk aan organische bestanddeelen dan het Gul- 
pensch Krijt. De schilfers, die ik onderzocht en die af- 
komstig waren uit de groeve aan de Bergschen weg bij 
Kunrade, waren helder, met soms opvallend veel licht 
grijs aangeduide Foraminiferen en calcietkristallen Hys- 
trichosphaeridae  waren  echter  afwezig. 

Kenmerkend was een groot aantal eivormige, gladde 
schaaltjes met gemiddelde diameter van 30•40 « Ze dra- 
gen geen stekels en laten zich goed kleuren. Het schaaltje 
is ongeveer 1 tt dik en bestaat uit radiale fijne kwarts- 
kristalletjes. Van echte poriën was niets te zien. De soms 
aanwezige openingen waren noch constant van vorm 
noch van plaats. Opvallend is, dat ze vaak in groepjes 
van 3 4 of 5 voorkomen. Het is moeilijk te zeggen wat 
men hier voor heeft. De mogelijkheid bestaat, dat men 
te doen heeft met eieren of met een cystestadium. 

Van het Maastrichtsch Krijt bestudeerde ik vuursteen 
van de groeve de ENCI aan het Maasdal, van Cadier en 
bibbe. Deze vuursteen lijkt onder het microscoop op de 
Kunrader vuursteen. Veel resten van organismen zijn als 
troebelgrijze, vaak sterk kalkhoudende vlekken in een 
heldere grondmassa te zien. Opvallend is dikwijls de 
groote rijkdom aan Foraminiferen en spicula. 

Vrij geregeld treft men kleinere en grootere brokstukken 
aan van naaldjes, waarvan het buitenoppervlak lengtc- 
nbbels draagt. De doorsnede heeft een eenvoudig pa- 
troon : een centrale holte, die meestal door tusschenschot- 
ten verdeeld wordt. Ze doen sterk denken aan zeer kleine 
hchmidenstekeltjes, waarvan de diameter in de prepara- 
ten niet grooter was dan 90 tf. Een grootere met doorsnede 
van 180 had geen ribbels op het buitenoppervlak en was 
zeshoekig van vorm. 

Het aantal Hystrichosphaeridae, dat voorkomt, is echter 
gering. Mogelijk is dit een gevolg van de groote sedimen- 
tatiesnelheid van het Maastrichtsch Krijt. Aangetroffen 
werden Hystrichosphaera furcata, Hystrichosphaeridium 
tubiferum een Hystrichosphaeridium hirsitum variëteit 
Membranilarnax en voorts ongestekelde vormen rond of' 
eivormig, waarvan er veel meer voorkomen in de Kunra- 
der kalk. 

Door bemiddeling van Mei. Dr. W. A. E. van de 
Geyn kreeg ik eenige stukken vuursteen, die langs 
verticale spleten in het Maastrichtsch Krijt van den Pie- 
tersberg afgezet werd. Deze leverden echter geen Flagel- 
laten op. 

Al zijn de verkregen gegevens nog te gering in aantal 
om met zekerheid gidsfossielen onder de Flagellaten aan 
te wijzen voor de verschillende formaties van het Krijt, 
toch mag men op grond van de verkregen resultaten 
aannemen, dat het onderscheiden van de vuursteen uit 
opvolgende   formaties   door   combinatie   van   soorten   en 
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aantal der Flagellaten mogelijk is. Het is echter van be- 
lang dat het stratigraphisch onderzoek wordt uitgebreid 
tot vele vindplaatsen in het buitenland. In den toekomst 
zou daardoor een goede mogelijkheid bestaan tot het de- 
termineeren van vuursteen zwerfsteenen, die zoo veelvul- 
dig voorkomen. Ook de archaeologie kan hiermee gebaat 
worden, waar het betreft de herkomst van bepaalde arte- 
facten na te gaan. . 

De vondsten van Flagellaten met hun flagel vestigen 
nog eens op een ander belangrijk punt de aandacht, n.1. 
op het probleem van primaire of secundaire vorming van 
de vuursteen. Uitbreiding van het materiaal van onder- 
zoek is echter nog noodzakelijk voor men belangrijke 
conclusies zal kunnen trekken. 

In een afzonderlijk artikel (Verh. Geol. Mnnb. Gen., 
Gcol. Serie, deel 13, 1943) zal ik meer gedetailleerde ge- 
gevens  over  mijn  studie  der   microfossielen  publiceeren. 

Augustus 1943. Delft, Laboratorium voor Paleon- 
tologie  en  Historische  Geologie. 

i) In een artikel in de Verh. v. h. Geol. Mijnb. Gen. 
ging ik nader op deze kwestie in. 
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Determineertabel voor de werksterkaste der 
Nederlandsche mieren 

Herziene 2e druk. 
A. Starcke 

(Vervolg). 

doorns half 
30   Bovenzijde  van   den   kop,   sprietknods   en   achterste % van het achterlijf bruin tot zwartbruin 

'     zoo lang als het basale deel van het '^^j^^-  thorax  geel  of  rossig,  ook  de  dijen,  2,4-3  mm. 
8. lengterimpels   van   den   thorax   fijn,   bijna   onzichtbaar ,  thorax  geei  oi $eymdeimieT[ L. tuberum F. 

De Meyendel-mier Leptothoras tuberum *£*£& alleer, aancIe o ^^M^^^Ü 
scheiden. De $ vertoont bij umfasaatus deze"^e

t
sc^erPpfr

tg^^!Q
t
en

So
U
mmige exemplaren g hebben even 

tuberum   is   de   afgrenzing   minder   scherp   en   he   fond meer berook^omnuge «e»P S For.  Uit 

korte doorns als corticalis (f.g. 51a), wat ge eidheeft tot de W°^ V
£
a j. met alle overgangen in 

een nest door v. d W.l bij ^^•£^^^££ £ Meyendel-CommUsie meer dan 200 nes- 
hetzelfde nest. In het duingebied van ^h.f k,R

e" Jff'££ Jet systematisch boschonderzoek door Westhoff 
ten aangetroffen in doode. Wdstongstengels. (Bleys\. W^VOJ-^T^^ in berkenstomp. A. W., dui- 
en  de  joncheere   1941  in  dit  duingeb«d  n.rf  aangetroHe^5-8 30 Zandvoo ^    £ 
nen Aerdenhout '32 (Bels !) no. 15 en 136, fcpen L **•»* «j B,¥ bij L muscorUm gesignaleerde 
Bij een kolonie in een glasnest nam ik eveneens het door «enneei Df^ > verdween de oude moer 
(en zéér belangrijk) verschijnsel waar. N^/V^W^^L LL L (!) Het gif van deze soort 
en kwam een nieuw bevrucht wijfje in haar plaats, (zie boven MJi. •U5C ^   fc.      k

&
de steken in zijn 

is  eveneens zéér virulent.  Een  g^°te ,kamervheg stierf binnenj 
c^ •^r/^bX na een dag nog onge- 

(enkele)  pooten  had ontvangen, terwijl een  dergeh]k exemp aar biJ ^jj•'" "• Strumigenys) 
LhondeVrondliep    (S.).   De  angel  ts zeer  ^LSADUJM   Ah    Z evengeb. Zuiof-Engeland : 24 loc. 

b  S^is^^ ~*   S   -dbruin^^^. 

NigPncTpfMahyrgmag als afzonderlijke soort gelden, en me/anocepha/um Em• een zuidelijke soort, is van de 

böckelheim a/d Nahe. Engeland : niet gevonden.  31 

Kop  en  achterlijf lichter      .      .      •      •      •      •      •      •     •  _*     ;Q   /    ^nods slechts weinig donkerder dan 
31   Doorns lang en reeds aan de basis smal (hg. 51c, il), in doorsnee •"u •        ,     binnenzijde.   Licht   bruingeel ; 

rest van de spriet, laatste lid en eind van voorlaatste berookt    behalve   ai     e   «BMn   1 
bovenzijde van den kop en achterhelft van het achterlijf iets donkerder. 2,5 3 mm «. met affinis*myr. 

_ iets korter -2 2-2 5 mm. Knods bruin ; een duidelijker dwarsband op het achterlijf. Var. tubero-affims For. 

J^^St^^A"&^  doorsnee;   Knods  slechts  weinig berook, ^ ^ 

(Hiertoe  behooren  ook  sommige   co-typen  van  Mayr 1)  32 

• breed (fig. 50 en 54) knods vrij donkerbruin .      .      .      •      •      •      •      •    Jj-t^tafcriag   0ok bij  de moer, 

Knods  donker.  2,5•3,5  mm. L. unifasciatus Latr. 

Sint Pieter  (Schmitz). België.alg.  in de  dalen van Maas  en zijrivieren. Rijnprov.  even alg. als acervorun, 

E^uS^aïf fifët wiftpcUtus var. Staeseri Forel 1915. L. unifasciatus Forel 1915 = L tuberum F. 

32. 
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Er  is  nog  steeds  geen   andere  vindplaats   h.t.1.  bekend   dan   de   Sint  Pierersbere    (H    SrKmi+, n    T .r 
Raigmer  ex.  uit Godinne     en  Sternbert 1   (België)   In  de   Fiffel   Pn  l, w        i S

J 
(   » Schmitz !).   In   coll. 

Dwarsband vaag  begrensd, in  het midden imXr en   onderbroken     kalkheUvds  der  Ard•»  **  *•     - 

achterlijfssegment.  1 7-2 4 mm Onderbroken dwarsband op de achterhelft van het eerste 

*££^i8?É£3l*~'M Dusseldorf'Ahr'Zevengeb-Bonn' w^SKTaört 
vDardeSn2l"pk0b;US;.1^2

D
6

Wrmband ^ *"f" ^ ^ «^ -d«broken in het midden. Voorste helft 

Op   berk,  Meyendel   '24   (Betrem).   's   Winters   in doode hondstongsL'geMBWs)' ^^^"^^or. 

•/. scu/prior For., Ph. flavens navigans For. alle klein Pi   kTatpel ni For'2 5-4 Z•! S"tr  ?°*3  PA- 
nod/s neolaevinodis For. (middelste sprietleedies minsten. *v£Td!u   ,l     ï      \'   mm roodbruin, Myrmica laevi- 

c/iecfci  Em., Aphaenogaser fuha  Roer   (slank   4    filil   n       ^ ?  mesheft  op  een  schip),  5renamma 
voor  aanvullende  o'c   r[geerend^ mededeeHngen en ook voorl^f   "V^'^r'1* *!$* gaame aa^volen 

Subfam. IV.   DOLICHÖDERINAE Forel. 

1. Achterlijf zwart met 4 gele of bleeke vlekken ; borststuk rossig bruin, kop zwartachtig ;  3-4 mm. 

z.   In   takken   en   onder   schors ;   xerothermophiel. Niet  inl   België   zz    BmsseWn^nf TïÈÊ••**  V 

-RzrdrdieBrekkBendenbach'Nahedal'Boppard' ^^^SS^SSsSt(Namur) 

haren ;   mesonotumprofiel   recht ;   epinotum   ge\ijkmatfg  gekromd.  Bru^ ï ^•I"ftSlSfc^ 

Iridomyrmex humilis Mayr. 

Fig. 55. 
Dolichoderus 4-punct. 

Naar  B o n d r o i t. 

AxÜüx 

L<xiU*i 

"^pCiiorwa, 

Fig. 58. Laatste buiksegmenten van 
onderen  gezien :  a.  Tapinoma ; 

b. Technomyrmex.    Naar E m e r y. 

ftCrulfcp 

Fig. 56. Lage doch duidelijke 
schub, Azteca naar E m e r y, 

Iridomyrmex orig. 

Fig. 57. 
Rechtstaande-en scheef 

staande  schubben 

JM- 

Fig. 59. 
Clypeus en begin sprietzweep 

van  de Tapinoma 
Amsterdam 1917. 

llleS
PT

Pn0tet UU Brazilië'. dringt snel d°°r. wordt een huispest van belang ("the Argentine Ant")   In ons gebied 

Wh MaakL'VTsIeTS/h VerWa
t

ChtFn^°rtUS-kalte Bru£sel ; in een huis * Belfast 1^0 : LrtusTdUn- 
Een verwante soort 1 fl "'"" te Eastbo"me onbewoonbaar ; ook in Enfield, Plymouth en andere loc. 
gesplitst stok dan.enT r\ i T"' W,aarVan ÉLSmaü? "lesonotum door een dwarsindruk in twee deelen 
gesplitst, sterk glanzend, donkerbruin,  2  mm,   1926 in een Orchideeënkas Loosdrecht (Plantenziektenk   D 1) 

SSiteKÊ t^omyrT rn
Loosdrecht gelijk

f
en «* h *+- %-nSrts? wijkt evenwel van het van mgellus beschreven .$ zeer af, weshalve ik onze I. heb beschreven als I cella- 

hë« L BeTsdeekentadaanagrhii0 " ft S*^ Cn, D,
M1

 * B1°?Cndaal en biJ kw"kers te Aerdenhout. De 
F   zoeken te verkrnln *t    SEl        P kweekers k,ol°nieS Van de2e soort en van ^P^oma melanocephalum 

Jiig^BSSffiSas s?&s?sriafë rtzijn bii het bestrijden van °ngedierte; 
- duidelijk rechtop, 11 sprietleedjes, 1,1-2 mm. Zie Formicinae 2 Plagiolepis 
• geheel   rudimentair   (fig.   57b)   ... &       f 

3. 5e  Buiksegment  niet  uitstekend  buiten  het 4e   (fig. 58a). '  

^b^st nr7eld ^ef^.LT3''^"08 ti SIimmend-, Tarsen f«. « scherp contrast. Lichaam geheel zeer fijn en dicht 
Destippeld  met  dunne  pubescentie  en  enkele  borstels ; 2,5•3 mm. 

Warmp V«mi«,  ,,:•  I•J-   ^    v        i      , Technomyrmex albipes F. Smith, 
warme-kasmier  uit  Indie, te  Kew  de  algemeenste. '     (Wordt vervolgd). 




