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MEDEDELING. 

In   de maand Augustus worden geen maand- 
vergaderingen  en excursies gehouden. 

AANKONDIGING 
VAN DE MAANDVERGADERINGEN. 

Te Maastricht op Woensdag 6 Sept., om 

6 uur in het Museum. 

De heren Bels en Dijkstra zullen verslag 
uitbrengen over hun deelname aan het 
Botanisch Congres te Stockholm. 

Te Heerlen op  Woensdag 13 Sept., om 

7 uur in de R.K.H.B.S. 

VOOR DE JEUGDLEDEN. 

Vergadering op Woensdag 13 Sept., om 6 u. 
in het Natuurhistorisch Museum, waarop ver- 
slag wordt uitgebracht over het kamp. 

VERSLAGEN VAN DE ALGEMENE EN DE 
GEWONE MAANDELIJKSE VERGADERING. 

Te Maastricht, op  Woensdag  5 Juli  1950. 

Aanwezig de dames : Bels-Koning, Cham- 
bille, Minis-van de Geyn, Berendschot, Hom- 
mes, Snijders, Smeets en de heren : van Rum- 
melen, Kruytzer, van Boven, Pater Verstegen, 
Wassenberg, Onstenk, van de Ven, Br. Mau- 
rentius, Br. Callistus, Nijst, Pater van Summe- 
ren, Mommers, Sondeijker, van Noorden en 
Br. Agatho. 

De heer van Rummelen heet de vergadering- 
bezoekers, die zich niet door de wolkbreuk heb- 
ben   laten   weerhouden,   hartelijk   welkom;   hij 

richt een begroetingswoord tot het nieuw geko- 
zen bestuurslid, de heer J. K. A. van Boven 
uit Roermond, die hiervoor zijn dank betuigt. 

De kascommissie bestaande uit Mej. Cham- 
bille en de heer Willems hebben schriftelijk hun 
accoordbevindingen over het financiële beheer 
in 1949 ingediend, waarvoor de voorzitter hen 
namens de vergadering bedankt. 

De penningmeester wordt eveneens onder 
dankzegging   gedechargeerd. 

Dan hamert de voorzitter de algemene verga- 
dering af en opent de gewone maandvergade- 
ring. 

Pater van Summeren begint met een 2 m. 
hoog exemplaar van hartgespan (Leonurus cat- 
diaca) te voorschijn te halen en vertelt, dat er 
in Watersley diverse exemplaren staan, die nog 
langer zijn; de flora geeft als normale hoogte 
op : 0.30•0.90 m. 

Ook heeft Pater van Summeren een Phyto- 
lacca octandra meegebracht die in de vergade- 
ring al eens vaker te berde is gebracht. Volgens 
de Levende Natuur (nr. 7 van de lopende jaar- 
gang) zou deze plant in het wild voorkomen bij 
Leiden, hetgeen door spreker ernstig wordt be- 
twijfeld. De bladen van deze plant worden als 
sla gegeten; de purperrode bessen leveren de 
kleurstof voor centsbrokken-snoepgoed en goed- 
kope wijnsoorten. 

De heer Kruytzer laat een mooi exemplaar 
zien van een loesspoppetje dat hij heeft meege- 
bracht van de groeve •Bosscherveld", die hij 
op 31 Mei •.1. bezocht heeft. Dit loesspoppetje 
bevond zich op een diepte van ongeveer 6 m, 
nog juist in de onderste laag van de gele kalk- 
rijke loess. Het ontstaan van deze kalkconcre- 
ties, in Duitsland Lösskindl genoemd, wordt 
veelal verklaard door aan te nemen, dat regen- 
water, dat van boven in de loess dringt kalk op- 
lost en dit wat dieper weer afzet om  een be- 
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paald middelpunt; daardoor ontstaan dan sten- 
gel- of knolvormige lichamen, die soms wel wat 
op poppetjes lijken. 

Het is wellicht bekend, dat wijlen Dr. Bec- 
kers het met deze opvatting niet eens was. Op 
het 19de Nederlands Natuur- en Geneeskundig 
Congres dat van 5•7 April 1924 te Maastricht 
gehouden werd, hield Dr. Beckers deze con- 
creties van calciumcarbonaat voor fluviatiele af- 
zettingen; heel in het bijzonder had hij voor 
ogen de kalkconcreties, die hij gevonden had 
aan de rand van het grindplateau in het gehucht 
Groot Berghem (Gemeente Ulestraten). Daar 
bevinden zich onder de loess afwisselende lagen 
van klei en zandige klei, waarin geïsoleerde 
loessmannetjes voorkomen. Onder deze 1 m 
dikke laag volgt een 5•15 cm dikke doorlo- 
pende laag van kalkconcreties, die direct op het 
plateaugrind ligt; omdat deze concreties gele- 
gen zijn onder slecht waterdoorlatende klei- 
laagjes meent Beckers, dat ze niet tot stand zijn 
gekomen door uitlogen van de loess, maar ge- 
vormd zijn in vrij stromend water, zoals dat het 
geval is met de concreties, die hij vond neer- 
geslagen en afgezet in stromend bronwater bij 
Elsloo (Handel. XIX Nederl. Natuur- en Ge- 
neesk.-Congres te Maastricht  1923). 

Pater van Summeren bezocht op een zijner 
fietstochten de zandgroeve van de Firma Jansen 
te Limbricht, gelegen op het Midden-Terras. 
Toevallig was er net een zwartgekleurde oer- 
bank blootgelegd. Om zich te vergewissen om- 
trent de aard van deze lens stelde spr. zich in 
verbinding met de heer van Rummelen, die ter 

Waar  liggen  de   kleine   pluvier-eitjes ?       Foto  Onstenk. 

! f; -*« 
*0*      i« 

Bertje Onstenk wijst de eitjes aan.        Foto Onstenk. 

plaatse constateerde, dat men hier, met man- 
gaanbanken te maken heeft; de zand- en grind- 
korrels zijn met een dun huidje mangaanoxyde 
bekleed, waardoor het zwarte uiterlijk wordt 
veroorzaakt. De mangaan-afzettingen van 
Elsloo zijn meer bekend. 

De heer Onstenk vertoont een opname van 
het nest van de kleine pluvier uit Borgharen; de 
foto heeft veel van een zoekplaatje weg. 

Wie er niet uitkomt wordt op de tweede foto 
door het zoontje van de heer Onstenk geholpen. 

De heer Geurts uit Echt schrijft het volgende 
over de verdrijving van oeverzwaluwen door 
mussen : 
,,Reeds vóór 1940 huisde er een kolonie van 

de oeverzwaluw (Riparia riparia) te Engels- 
Vonderen, tussen Maasbracht en Echt, in de 
wanden van de zandgroeve van de heer Kno- 
ben. De wand is hier pl.m. 5 m hoog. Ieder 
jaar werd het zand aan een kant weggegraven, 
de vogels woonden dan aan de andere zijde. 
De kolonie bestond gewoonlijk uit 10 of 12 
nesten in het begin van het seizoen. Tijdens 
de werkzaamheden in de groeve gingen de zwa- 
luwen rustig door met nesten maken, broeden, 
voeden van de jongen. Gewoonlijk arriveerden 
ze in April • dit jaar waren ze later terug dan 
anders. Tot ongeveer half Juni ging alles ge- 
woon; men zag ze geregeld en druk vliegen. 
Omstreeks deze tijd bemerkte de eigenaar, dat 
mussen in de gangen begonnen door te drin- 
gen. Binnen eeri week speelde zich nu het 
drama af : alle zwaluwen verjaagd, waarschijn- 
lijk door de mussen, die genesteld hadden in de 
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stromijten van de heer Knoben en door het op- 
ruimen van deze mijten verdreven waren. De 
eigenaar besloot nu de mussennesten te ver- 
wijderen. In de meeste gevallen hadden de in- 
dringers hun nieuwe nesten gemaakt ongeveer 
op de helft van de pl.m. 1 m lange gangen, op 
echte mussenmanier: slordig, in hoofdzaak met 
gebruikmaking van kippenveertjes-materiaal, 
dat volop bij de boerderij te krijgen is. De 
oeverzwaluwen daarentegen broedden altijd op 
het verwijde einde van de gang, leggen de eitjes 
in een kuiltje op een dun laagje van graswor- 
tels. 

De musseneitjes, die we zagen wezen door 
hun donkere kleur en stompe vorm op de soort 
ringmus waarvan bekend is, dat ze graag in 
holen wonen. De huismus is berucht als •inval- 
ler" in zwaluw- en mezen-nesten. 

We zijn benieuwd of de zwaluwen het vol- 
gend jaar weer terugkomen !" 

De heer Nijst vraagt aan de vergadering of 
het meer personen is opgevallen dat het aantal 
huiszwaluwen enorm afneemt, vroeger nestel^ 
den ze bij duizenden op de Maasbrug, thans 
is er geen enkel nest te zien. De heer Mommers 
antwoordt dat het van de huiszwaluw bekend 
is,   dat  ze   sterk  wisselend   optreedt. 

De Heer van Boven geeft een biometrische 
beschouwing over het aantal oogfacetten bij 
Lasius flavus, waarop later in 'n artikel uitvoe- 
rig zal worden teruggekomen. 

De heer Grégoire laat enkele fraaie herba- 
rium   exemplaren  zien : 

Klein tasjeskruid, T&zsdalia nudicaulis uit 
Susteren; grote bremraap, Orobanche Rapum 
Genistae uit Koningsbosch; vogelpootje, Or- 
nithopus perpusillus uit Susteren; veelstenge- 
lige waterbies, Heleocharis multicaulis uit Beert- 
senhoven; witbloem waterranonkel, Ranuncu- 
lus hololeucus uit Susteren; stofzaad, Mono- 
tropa Hypopitys uit Eyserbos; stijve waterra- 
nonkel, Ranunculus circinatus uit Susteren; 
waterdrieblad, Menyanthes trifoliata uit Vaes- 
rade; veenbes, Oxycoccus quadripétalus van 
de Brunsummerseide; zode-vergeet-mij-nietjes, 
Myosotis caespitosa uit Susteren; witte dove- 
netel met diep ingesneden bladeren, Lamium 
album (L.) var. laciniata van Petit Lanaye; hij 
besluit de serie met enige variëteiten van orchi- 
deeën en fasciaties van Taraxacum en Malva. 
Naar aanleiding hiervan zegt  Pater van  Sum- 

meren dat hij op een landweg op de schampt 
plaatsen van wiel of paardenhoef in een kwar- 
tier tijds 16 fasciaties van Taraxacum aantrof; 
wel een bewijs voor de invloed van beschadi- 
ging. 

Om half acht sluit de voorzitter de vergade- 
ring. 

ERRATICA IN  DE LOESSOÏDEN 
VAN RANSDAAL 

Een   bijdrage   tot  het   Zuid-Limburgse   loess- of 
Ioessoïden-probleem 

door 
F. H. VAN RUMMELEN 

met medewerking van 
F. F. F. E. VAN RUMMELEN 

voor het sediment-petrografische gedeelte 
(Slot). 

Ik constateer het feit, dat hier een zuivere 
loess en een kleefaarde (volgens van Door- 
maal) en een verweringsleem (volgens mijn 
interpretatie) en mineralogisch, en naar het 
korrelbeeld, nagenoeg dezelfde eigenschappen 
bezitten. 

In het onderste gedeelte van de verwerings- 
leem van Ransdaal werd een verkiezelde fora- 
minifeer en een verkiezelde kolonie Bryozoën 
aangetroffen. Beide voorwerpen zijn helaas bij 
het fotograferen verongelukt. De kolonie Bryo- 
zoën kon, gelukkig!, nog op de gevoelige plaat 
vastgelegd worden (fig. 4). Verder werden in 
de verweringsleem ook nog fossiele resten van 
voorwerpen aangetroffen, die van R u m m e- 
len Jr. voorlopig als •Hyscricho-sphaeridae" 
heeft opgevat (lit. 12). Fossiele resten van 
Bryozoën komen in Ransdaal ook voor in het 
onder de verweringsleem gelegen Krijt (fig. 11). 
Door deze omstandigheid zou men er mogelijk 
aan kunnen denken, dat de hier gelegen verwe- 
ringsleem een rest zou kunnen zijn van plaatse- 
lijk verweerd Krijt. Door het mineralogisch on- 
derzoek van dit krijt kwam onomstotelijk vast 
te scaan, dat wij niet met een verweringsleem 
in situ, doch zeker met verplaatst materiaal te 
doen hebben. De in de verweringsleem aanwe- 
zige kwartsitische zwerfblokken kunnen dus niet 
in de verweringsleem ingezakt zijn. De enige 
verklaring voor hunne aanwezigheid in de 
loessoïden is derhalve het aannemen van een 
zijdelingse afglijding, tegelijk met het fijnere ver- 
weringsmateriaal. 

Uic   het   hiervoren   medegedeelde,   gecombi- 
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Fig.  11. Bryozoën-kolonie uit het Maastrichts Krijt van 
Ransdaal. Vergroting  X 62. 

Foto M, van Voskuylen. 
Bryozoa-colony of the Maestrichtian at Rans- 
daal.  Enlargement   X   62. 

neerd met vroeger reeds door mij gepubliceerde 
gegevens • die hier mede in verkorte vorm be- 
sproken zijn, lit. 13, 14, 15 en 16 • kom ik tot 
de volgende conclusies : 
A. De •verloesste" Krijt-fossielen in het pro- 

fiel van Bemelen tonen aan, dat een groot 
gedeelte van de loessoïden ontleend is aan 
de verweringsproducten van het Krijt. Sleu- 
telpositie No 1. 

B. Hec meestal, behalve in de verwerings-zonen, 
gelaagde materiaal, is in hoofdzaak ver- 
plaatst door het afvloeiend hellingwater (rui- 
sellement), op droog gevallen plaatsen ge- 
holpen door windverstuiving over kleinere 
afstanden. 

C. De erratica, welke aanwezig zijn in het pro- 
fiel van Ransdaal, tonen aan, dat een ge- 
deelte van het fijnere materiaal verplaatst 
moet zijn door bodemvloeiïng (Solifluctie in 
ruimeren zin).  Sleutelpositie No 2. 

D. Tijdc:i3 de verplaatsing zijn in het afvloeiend 
verweringsproduct van het Krijt gesteenten 
(klei, zand, rolstenen en zwerfblokken) uit 
de oudere, zuidelijker en hoger gelegen for- 
maties opgenomen. 

E. Het korrelbeeld van het Ransdaler gesteente 
gegeven door van Doormaal, en door 
hem loessleem genoemd • benevens minera- 
logische samenstelling van zijn monsters 
kloppen zeer goed met door ons gegeven 
percentages voor de ,,verweringsleem" met 
ingesloten erratica. 

F. In een groot gedeelte van Zuid-Limburg ko- 
men, aan de oppervlakte, gesteentelagen 
voor, die men naar het korrelbeeld en de mi- 
neralogische samenstelling, zij het ook ge- 
dwongen, in de rubriek •Loess" zou kunnen 
onderbrengen, doch die men om de morpho- 
logische positie in het landschap en andere 
eigenschappen • als verbreiding, gelaagd- 
heid, en bijmengselen van grind-rolstenen en 
-korrels, zwerfstenen en hun hoog percen- 
tage aan zware materialen • niet in de ru- 
briek  glaciaal-aeolische  loess  kan  plaatsen. 

G. De onder F genoemde eigenschappen, die 
zowel door anderen als door mij zelf in tal 
van gegraven profielen van groeven, kanaal- 
en weg-insnijdingen zijn waargenomen, ko- 
men, in een of andere vorm, regelmatig in 
deze afzettingen voor. 

H. Om al deze redenen kan men voor Zuid- 
Limburg niet meer van het aanwezig zijn 
van glaciaal-aeolische loess spreken. 

I. Voor zover men nog, door enige overeen- 
komstige eigenschappen, aan een schijnbare 
overeenkomst met glaciaal-aeolische loess 
meent te kunnen denken, is de enige op onze 
grondstof toepasselijke naam : Loessoïden. 

Discussie. 

Na deze voordracht, die door alle hierboven 
vermelde beelden in demonstratie-tekeningen en 
foto's was toegelicht, wenste Dr. T h i a d e n s, 
die de situatie in Ransdaal uit eigen aanschou- 
wing kent, mij geluk met de ontdekking van de 
2e sleutelpositie van het onderhavige probleem. 

Toch meende hij mij nog de volgende vraag 
te moeten stellen : 

Acht gij het uitgesloten, dat in Zuid-Limburg 
zowel loessoïden, in uwe becekenis, als aeolische 
loess aanwezig  zou kunnen zijn ? 

Mijn antwoord hierop luidde ongeveer als 
volgt : 

Ik geloof in het bestaan van glaciaal-aeoli- 
sche loess in het gebied, hetwelk de stuwwallen 
en morainen der kwartaire ijsbedekking om- 
zoomt, dus in de Noordgermaanse laagvlakte. 
Ook acht ik het zeer goed mogelijk, dat in Zuid- 
Limburg partijen loessoïden voorkomen, die 
aeolisch ontstaan zijn. Ik acht het echter abso- 
luut uitgesloten, dat de zgn. loess van Zuid- 
Limburg afkomstig zou zijn uit het kwartaire 
glaciale gebied en vandaar door aeolische ver- 
plaatsing naar ons gebied vervoerd is. 
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seldorf. 

Mineralogisch onderzochte  monsters van Krijt en loessoi'den van Ransdaal en gla- 
ciaal-aeolische loess van Grafenberg  bij  Düsseldorf,  volgens  van  Rummelen  Jr. 
Minerals of Maestrichtian  limestone (1) and loessoides from Ransdaal (S. Lim- 
burg, Netherlands) by v. Rummelen ]r. 
loessoi'den   0,00•1.40   m   onder  maaiveld. 
van geelwit zandlensje in monster 3,1.40•1.44  m onder maaiveld, 
loessoi'den  1.44•1.56 m onder maaiveld, 
loessoi'den   1.56•2.18 m onder maaiveld. 
Maastrichts  Krijt,  2.18•2.38   m onder maaiveld, 
van materiaal om  een der grote erratische blokken, 
glaciaal-aeolische loess uic de groeve van ,,Ziegelei Sassen" Grafenberg bij  Düs- 
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Tabel   2.    Mineralogisch  onderzochte monsters van verweerd Krijt, zuivere loess, kleefaarde, 
loessleem  en  loessleem  vermengd met tertiair zand, volgens van Doormaak 
Minerals of weathered cretacious, real loess, •kleefaarde", loess-loam and loess- 
loam mixed with tertiary sand, after van Doormaal. 

106. Monster verweerd Krijt met Bryozoën uit de klassieke wand van Bemelen. (Volgens 
van Rummelen Sen. loessoi'den, slechts weinig verplaatst). 

107. Monster verweerd Krijt, onder het laagje No 106 uit de klassieke wand van Bemelen 
(volgens v. R. Sen. loessoi'den ; volgens Druif [lit. 6] het meest tot zuivere glaciaal-aeo- 
lische loess naderende materiaal uit Zuid-Limburg). 

108. Monster uit het volkomen gaaf loessprofiel van Bemelen, 100•150 m noorde- 
lijk van de Nos 106 en 107. (Bij dit monster moet opgemerkt, dat de mineralogische ana- 
lyse zich geheel dekt met die van de loessoi'den van Ransdaal [No 2], en de korrel-ana- 
lyse met die van de kleefaarde van  Simpelveld  [No 237]  v. R. Sen). 

217.   Monster  kleeraarde van  Eyserheide. 
222.   Loessleem van Fromberg, op de Schaapsdries. 
224.   Loessleem uit het Stockveld, Z. van Ransdaal, 0.30•0.40 m onder maaiveld. 
226.   Monster loessleem   (met tertiair zand ?)  van   Ubachsberg•Kolmond. 
237.   Monster kleefaarde tussen Simpelveld en Bossenhuizen. 
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2 0.15 0.22 0.15 0.86 9.89 11.33 47.15 14.95 15.30 20.60 62.10 15.30 

Tabel   3.    Korrelanalysen  der  gedecalcificeerde loessoïden van Ransdaal, volgens v. Rum- 
melen Jr. Voor de plaatsbeschrijving der monsters, zie tabel 1. 
Mechanical analyses of decalcifited loessoïdes of Ransdaal, after v. Rummelen Jr. 
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61.61 
77.15 
70.07 
71.42 
59.54 

32.49 
15.56 
20.34 
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18.62 

Tabel   4.    Korrelanalysen van kalkhoudende loessoïden  van   Ransdaal,  volgens  van   Rum- 
melen Jr. Voor de plaatsbeschrijving der monsters, zie tabel  1. 
Mechanical analyses of calcium containing   loessoïdes   of   Ransdaal,   after   van 
Rummelen Jr. 

Monster 
No. 

>  50 
Mu 

50- 

Mu 10 
<  10 

Mu 
Monster 

No 
>  50 
Mu 

50- 

10 Mu 
<  10 
Mu 

106 
107 
108 
217 

25.4 
34.1 

2.7 
45.2 

55.8 
40.6 
689 
21.4 

208 
25.3 
26.6 
33.4 

222 
224 
226 
237 

4.6 
3.5 
6.3 
4.• 

69.1 
71.5 
69.2 
70.1 

26.3 
25.- 
24.5 
25.9 

Tabel   5.     Korrelanalysen van diverse monsters, volgens v.  Doormaal. Voor plaatsbeschrij- 
ving en aard der monsters zie tabel 2. 
Mechanical analyses of several samples, after van Doormaal. 

MINERALOGISCH GEDEELTE 
bewerkt door 

F. F. F. E. VAN RUMMELEN 

A.   Werkwijze. 

In het kort komt de gevolgde werkmethode 
neer op een drietal onderzoekingen : 
a. Korrelgrootte-onderzoek. 
b. Zware  mineralen-onderzoek. 
c. Lichte   mineralen-onderzoek. 

Deze onderzoekmethoden zullen hieronder in 
het kort uiteengezet, en de resultaten hiervan 
vermeld worden. 

a.   Korrelgrootte-onderzoek. 

Van ieder monster werd op een precisie-ba- 
lans een willekeurige hoeveelheid materiaal af- 
gewogen, al naar gelang de beschikbare hoe- 
veelheid, na een droging op ca. 105° C. 

Deze hoeveelheid werd in een groot cylinder- 
glas met een krachtige waterstraal tot een be- 
paalde hoogte opgespoten. Met behulp van de 
formule van Stokes werden de bezinkingstij- 
den van de diverse korrelgroötten bepaald. Deze 
korrelgrootten werden door ons in 9 fracties be- 
paald,  nl   <   10 mu,   10•20 mu,  20•50 mu, 
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50•100 mu, 100•250 mu, 250•500 mu, 500• 
1000 mu, 1 mm•2 mm en >. 2 mm 

Met deze slib-methode konden slechts de 
fracties tot en met 100 mu bepaald worden; de 
overigen (dus >. 100 mu) werden verkregen 
middels zeven. 

Opgemerkt dient te worden, dat het aantal 
fracties niet geheel juisc is. Indien het onderzoek 
volledig wordt uitgevoerd, moeten aan deze 9 
fracties nog twee toegevoegd worden, nl. < 2 
mu en 2•5 mu. Voor ons doel heeft deze fijnere 
verdeling echter geen vergelijkende waarde, zo- 
dat hiervan, mede door gebrek aan outilage en 
tijd, afgezien werd. 

Dit korrelgrootte-onderzoek werd op twee 
manieren verricht, nl. : 
1. fractioneel onderzoek van het materiaal zo- 

als het bemonsterd werd. 
2. fractioneel onderzoek na extractie van het 

CaC03 en eventueel aanwezig ijzer. (fig. 5 
en 12). 

De aldus verkregen uitkomsten werden op 
verschillende manieren in beeld gebracht. Voor 
de bespreking hiervan, zie elders in dit artikel. 

Jfl b 

Mineralogisch werden al deze fracties door 
ons bekeken, zoals verderop zal blijken. 

b.   Zware mineralen-onderzoek. 
Van de fracties liggende tussen 50 mu en 2 

mm werden zware fracties gemaakt, d.w.z. uit 
deze gezamelijke korrelgrootten werden door 
middel van bromoform die mineralen geëxtra- 
heerd met een groter S.G. dan 2.90. Dit is een 
universele methode welke overvloedig in de lite- 
ratuur beschreven is. Tevens werd van de hoe- 
veelheid zware mineralen het percentage in ge- 
wichtsprocenten bepaald (fig. 13 en tabel 1). 

De aldus verkregen •zware" fractie werd vol- 
gens de algemeen geldende methode van 
Edelman in aansluiting op de gecalculeerde 
resultaten van A. L. D r y d e n volgens kruis- 
draadstellingen geteld, met als medium n i t r o- 
benzol (n == 1,548). Hierdoor krijgen we : 
1. percentage  opaak  t.o.v.   non-opake  minera- 

len (tabel 1.) 
2. onderling percentage van de non-opake mi- 

neralen  (tabel  1.) 
De aldus verkregen uitkomsten zijn verwerkt 
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Fig. 12. Korreldiagrammen van  de verschillende  zones der loessoiden   van   Ransdaal.   Bovenste   reeks   zonder 
CaCO;j.    Onderste   reeks    met   CaCOs. 

Mechanical  composition  of  the grainsizes  of  several  loessoideszones  of  Ransdaal  (Distribution   col- 
umns).   Upper series :  without  CaCOs. Lower series :  with CaCOs. 
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in de gebruikelijke tabellen (cabel 1 en fig. 4). 

c. Lichte mineralen-onderzoek werd van alle 
korrelgrootte-fracties uitgevoerd, doch zal 
hier niet behandeld worden, aangezien geen 
vergelijkingsmateriaal van andere auteurs ter 
beschikking staat, waardoor uit dit onder- 
deel geen conclusies getrokken kunnen wor- 
den. 

Fig.13. 
Diagram van de gewichts- 
percentages van zware 
mineralen der loessoiden 
van Ransdaal. Voor de 
monsterplaatsen zie on- 
derschrift   tahel. 
Diagram of weight-per- 
centages of heavy minerals 
in the loessoides of Rans- 
daal. For location of samp- 
ling see table 4. 

Gaan wij thans over tot bespreking van de 
resultaten van het zware mineralen-onderzoek. 
D.w.z. van de fracties groter dan 50 mu. Indien 
we de procentwaarden in tabel 1 bekijken, kan 
het volgende in het kort opgemerkt worden : 

1. De percentages opaak varieeren niet veel, 
doch nemen met de diepte iets toe. 

2. Zirkoon vertoont over het algemeen een toe- 
name met de diepte, met uitzondering van 
monster 2. 

3. Granaatpercentage is variabel, doch in de 
venste lagen hoger als in de diepere. 

4. Rutiel is vrijwel overal gelijk. 
5. Epidootpercentage in de monscers is wisse- 

lend en zeer hoog. Het percentage van 14% 
in Maastrichts Krijt is geenszins te verwaar- 
lozen, vooral als in aanmerking genomen 
wordt, dat dit indien omgerekend op ge- 
wichtshoeveeleid een belangrijke hoeveelheid 
zal blijken te zijn. 

6. Amfibool neemt met de diepte af, doch is 
in het Maastrichts Krijt weer zeer hoog. 

7. Opmerkelijk is het percentage Apatiet, het- 
welk in de loessoiden met de diepte iets af- 
neemt, doch in het Krijt weer vrij hoog ligt. 
Dit mineraal komt in de tabellen van van 
D o o r m a a 1 niet voor, omdat het bij be- 
handeling met zoutzuur verdwenen is. 

8. Vergelijken we de door ons gevonden mine- 
raalpercentages met uitkomsten van Mul- 
ler (Mededelingen van de Geologische 
Stichting, Serie C-II-2-No 2) uit het Maas- 
trichts Krijt, dan treden grote verschillen 
op. De percentages Opaak-Toermalijn-Zir- 
koon en Granaat zijn vrijwel gelijk. Het per- 
centage Rutiel is bij ons echter belangrijk 
minder, terwijl ook zijn percentage Anataas 
veel hoger ligt. Opmerkelijk is het totaal ont- 
breken bij Muller van zowel Epidoot als 
Amfibool, overige accessorische mineralen 
nog daargelaten. Dat het door mij vermeldde 
mineraal Epidoot iets anders moet wezen is 
uitgesloten, aangezien het Pistaciet is met 
de gev/one pleochroitische kleuren. 

9. Bij vergelijking van onze cijfers met die van 
vanDoormaal (monster 224), zien we 
praktisch geen verschillen, uitgezonderd dan 
de Apatiet  (zie punt 7). Hét Amfiboolge- 
halte is bij hem echter lager, temeer als bij 

vergelijking in aanmerking genomen wordt, 
dat zijn monster vermoedelijk direct onder 
of uit de bouwvoor stamt. 

10. Concluderende uit het door mij gedane on- 
derzoek, tevens in vergelijking met uitkom- 
sten van van Doormaal, kunnen we 
vaststellen, dat de gevonden zware minera- 
len-percentages, zeer zeker althans voor een 
gedeelte, afkomstig kunnen zijn uit het 
Maastrichts Krijt zelve. Hierop wijst vooral 
een groot percentage identieke korrels van 
de Epidoot, Granaat en Amfibool. Opname 
uit andere formaties tijdens transport heeft 
deze percentages niet verhoogd. Indien nog 
in aanmerking genomen wordt, dat de grind- 
grofheid van het materiaal buitengewoon 
hoog kan wezen (fig. 14), terwijl dit geheel 
in de klei ingebet ligt, wordt windtransport 
al direct zeer onwaarschijnlijk. Het is om 
deze reden niet erg aannemelijk, dat dit ma- 
teriaal van zeer ver • uit het Noorden • 
kan zijn aangevoerd. Evenals Granaat, kan 
Epidoot   en   Ambifool   vanuit   het   Zuiden 
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Fig. 14. Gesteentekorrels uit de loessoiden van Ransdaal, 
laag 3 van 1.44•1.56 m. Ware grootte. Links 
boven 9 korrels kalkconcreties, rechts boven 
lydiet (zwart), chalcedoon en kwarts, onder 5 
korrels kwartsiet. Foto M. van Voskuylen. 

Fine gravels from the loessoides of Ransdaal, 
layer 3 (1.44•1.56 m). Upper left part 9 grains 
of limestone concretions; upper right part lydite 
(black), chalcedony and quartz; below 5 grains 
of quartzite. 

aangevoerd zijn, temeer, daar in echte Maas- 
afzettingen uit het Middenterras van Maas- 
tricht, door mij percentages Epidoot (hoofd- 
zakelijk Pistaciet) van ruim 30% werden 
gevonden, vergezeld van iets Amfibool. Er 
is dan in het geheel geen reden om lucht- 
transport, althans over zeer grote afstanden, 
aan te nemen. 

11. Opmerkelijk is, dat het gewichtspercentage 
van de zware mineralen van beneden naar 
boven vrij regelmatig toeneemt, hetgeen 
wijst op opname van ander materiaal. 

12. De percentages CaC03 zijn het grootst in 
de fijnste fracties. Hoe grover het materiaal, 
hoe minder kalk. Deze percentages zijn weer- 
gegeven in een grafiek, welke voor zichzelf 
spreekt  (fig. 2). 

Toelichting bij de mineralogische driehoeks- 
grafiek  (fig. 4). 

Wij hebben getracht de verkregen mineralogi- 
sche uitkomsten in een driehoeksdiagram samen 
te vatten en deze te vergelijken met uitkomsten 
van van Doormaal. Hiervoor hebben wij 
de mineraalprocenten in drieën gesplitst, en wel : 
1. A-groep :  Granaat • Epidoot • Amfibool. 
2. B-groep:   Stauroliet • Cyaniet • Andalu- 

siet. 

3.   Doorlopers :  rest. 
Indien we deze grafiek bekijken, blijken de 

door ons geanalyseerde monsters aardig bij el- 
kaar te liggen, met uitzondering van monster 5. 
Toch passen die monsters in een bepaald beeld, 
(want we zien vanaf hec Krijt, monster 1) naar 
boven gaande, praktisch geheel een toename in 
het percentage A-groep. 

Vergelijken we de gevonden waarden met die 
van van Doormaal, dan blijken deze ook 
in de buurt van ons eigen onderzoek te liggen 
(monsters 222, 224 en 226). Tevens zien we, 
dat zijn monster 108 (Bemelen, zuivere loss) 
samenvalt met ons monster 2. Het opvallende 
hiervan is echter, dat monster 2 direct op het 
Maastrichts krijt ligt en kennelijk hieruit is ver- 
weerd ! 

De monsters 106 en 107 (Bemelen, klassieke 
wand) van van Doormaal passen niet in 
het beeld en worden door hem dan ook niet als 
loss bestempeld, overigens in tegenstelling met 
Druif. 

Monster 21 7 van van Doormaal (Kleef- 
aarde, Eyserheide) is inderdaad mineralogisch 
zeer afwijkend. Zijn monster 237 (Kleefaarde, 
Simpelveld) vale echter geheel in het veld van 
zijn loss, hetgeen ook uit het korreldiagram 
blijkt ! Hier klopt dus kennelijk iets niet. Op 
grond van mineralogische- en korrelgrootte-ana- 
lyse kunnen 217 en 237 nooit identiek zijn 
(fig. 4). 

Uit deze grafiek blijkt dus, dat de monsters 
van Ransdaal van ons, van een gelijke minera- 
logische samenstelling zijn als de monsters 222, 
224, 226, 108 en 237 van van Doormaal, 
althans tot eenzelfde eng begrensd mineralo- 
gisch beeld bij elkaar behoren. 

c.   Lichte mineraal-onderzoek. 
Om het onderzoek zo volledig mogelijk te ma- 

ken, werden de lichte mineralen uit de fracties 
tussen 30 mu en 2 mm eveneens in onderlinge 
percentages geteld. Met deze •lichte" fractie 
bedoelen we de mineralen met een lager S.G. 
dan 2.90, welke dus bovenop de bromoform blij- 
ven drijven. Voorlopig kunnen hieruit nog geen 
absolute resultaten geboekt worden bij gebrek 
aan vergelijkingsmateriaal. Toch is dit onder- 
zoek niet van belang ontblooc. In de literatuur 
wordt hier gewoonlijk overheen gegaan. F. A. 
van Baren heeft in 1934 nadrukkelijk op de 
belangrijkheid hiervan gewezen (diss. Wagenin- 



82 NATUURHISTORISCH MAANDBLAD 

gen, 1934). Vooral met het oog op veldspaat- 
gehalte kunnen uit dit onderzoek conclusies ge- 
trokken worden met betrekking tot de herkomst 
van het materiaal. 

In aansluicing op dit onderzoek, werden te- 
vens de drie fijnste fracties mineralogisch beke- 
ken en zo mogelijk geteld. Ook deze resultaten 
zijn in tabellen verwerkt. 

Voor verdere onderzoekingen in de toekomst 
moge echter geadviseerd worden, tevens voor 
de allerfijnste fracties (2 mu en 2•5 mu) een 
röntgenologisch onderzoek toe te passen. Dit 
zeer belangrijk onderzoek kon echter jammer ge- 
noeg in het huidige tijdsbestek niet meer plaats 
vinden. Wij stellen ons echter voor in de na- 
bije toekomst hieromtrent een en ander mede te 
delen, als supplement op dit onderzoek. 

Heerlen, Januari•Maart  1950. 
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HEMIPTERA HETEROPTERA: 
soorten uit   Limburg, nieuw  voor de  Nederlandse fauna. 

door 
R. H. Gobben (Wageningen) 

I. 
Saldula vestita Dgl. Sc. f. nov. spec. 

Plasmolen 14-V-'48    2 9 9,  1  $ 
22- V -'49    2 9 9,13 
22-VII-'49    1  9 

Renkum       17-IV -'48     1   9,       1   $ 
Twee exemplaren werden door de heer Wag- 

ner te Hamburg als zodanig gedetermineerd en 
bij nadere controle bleek het, dat ik in 't bezit 
was van nog meerdere species. 

De exemplaren van de Plasmolen (enkele 
km ten Noorden van Gennep) vond ik op 't 
strandje van het vroegere zwembassin, tezamen 
met Saldula saltatoria L. en Saldula arenicola 
Schltz., welke laatste voor zeer zeldzaam gold, 
maar juist op zanderige en grinderige waterzo- 
men de laatste jaren meer en meer wordt aan- 
getroffen. De exemplaren van Renkum vond ik 
tezamen met S. saltatoria L. in de uiterwaarden 
van de Rijn op een stortplaats langs een vuile 
drabbige waterplas. 

Aan de hand van een zeer nauwkeurig on- 
derzoek van talrijke species, gevangen op de 
oevers van de Elbe boven Hamburg komt 
Wagner (lit. 6) tot de conclusie, dat de door 
Douglas en Scott in 1874 beschreven Saldula 
vestita een werkelijke soort is. Zijn onderzoek 
wijst uit, dat 5. vestita tussen 5. C-album Fieb. 
en 5. saltatoria in moet komen te staan. In kop, 
borststuk en geslachtsorganen zijn min of meer 
duidelijke morphologische verschillen te consta- 
teren, hetgeen met illustraties en een tabel gede- 
monstreerd  wordt   in  zijn  publicatie. 

Door practisch alle auteurs werd voorheen 
S. vestita voor een variëteit van 5. C-album of 

saltatoria gehouden. W a g n e r zegt: "Puton 
and Saunders (lit. 4) however considered 
it to be only a variety (f. macr.) of 5. C-album 
Fieb." 

Uit de passage in Saunders, waarheen 
verwezen werd, bleek me echter, dat Saun- 
ders S. vestita voor een variëteit van S. sal- 
tatoria hield : (pag. 179) "I cannot bring myself 
to agree with Prof. Reuter in considering 
5. vestita as the developed form of this species ; 
it wants the grey spots on the elytra, and es- 
pecially the small round white apical spot, so 
characteristic of 5. C-album ; it also has the 
sides of the pronotum rounded. I therefore still 
place it as a variety of 5. saltatoria". 

Mr. Newbery (lit. 1) bestrijdt deze me- 
ning op grond van het feit, dat S. vestita steeds 
tezamen met 5. C-album gevangen wordt, bij 
totale afwezigheid van 5. saltatoria en houdt 
5. vestita daarom voor var. van 5. C-album. 

De eerste vondsten in Nederland duiden ech- 
ter op het voorkomen van 5. vestita tegelijk met 
5. saltatoria, S. arenicola en tot verrassing óók 
met 5. C-album, helaas slechts één 9 (Plasmo- 
len 22-VII-'49). De laatste soort werd voor 't 
eerst in Nederland ontdekt door wijlen Dr. R e- 
claire in 1941 te Elden, en is tot nu toe de 
enigste vindplaats gebleven, voor zover mij be- 
kend. 

Ofschoon door hun eenvormigheid in grootte 
en beschuttende tekening het herkennen van de 
Saldula's tot op het species op de vangterreinen 
zelf nogal wat ervaring eist, zijn 5. vestita en 
S. C-album terstond te herkennen aan de dof 
goudbleke kleur, veroorzaakt door een dichte, 
korte gouden beharing, waartussen verspreid 
zwarte haren. 

Het verschil tussen beide soorten is met een 
kleine vergroting al gauw te zien in de grotere 
ogen bij 5. C-album en de zijden van het pro- 
notum, die bij 5. vestita een weinig naar buiten 
afgerond en bij S. C-album recht zijn. 

Over de verbreiding schrijft W a g n e r : 
"S. vestita Dgl. Sc. seems not to occur in any 
other part of Germany. Among large numbers 
of Saldula from other places, I could not find 
any example of it. As the species occurs in 
South England too, it may be suggested, that 
there will be still more places, where it may be 
found. 
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But they are unknown hitherto. Douglas and 
Scott report their species from the banks of Loch 
Leven and the Tine-Side district." 

Phytocoris nowickyi Fieb. /. nov. spec. 

Erkenbosch en St. 
Odiliënberg, ' Aug. 
1947, 2 ex., zeer im- 
matuur. 

Posterholt 31-VII- 
'48. 1 $ nog geheel 
vers; gesleept van 
tamelijk vochtige 
plaats met grassen en 
varens tussen spar- 
ren. 

St. Odiliënberg, 
16-VIII-'48 : licht- 
vangst door de heren 
Lücker en San- 
ders, omstreeks 11 
uur 's avonds bij be- 
trokken hemel na een 

Phytocorus  nowickyi zachte  regenval.   De 
Fieb.  f.  nov. spec. lamp   was   opgesteld 

pinx. W. H. Gravestein. aan Je rand van een 
dieper gelegen, uitgestrekt moerasgebied, het- 
zelfde terrein van de vangsten in '47 en '49. 

Het aantal aanwezige exemplaren was zeer 
groot en men zou daardoor gemakkelijk de in- 
druk gekregen hebben, hier met een gewoon, 
algemeen voorkomend insect te doen te hebben, 
temeer daar de belangstelling van beide genoem- 
de heren op de eerste plaats op vlinders, resp. 
vliesvleugeligen, gericht was. Ik was hen daar- 
om bijzonder dankbaar, dat ik van deze belang- 
wekkende vangst nog 7  o 8   mocht ontvangen. 

St. Odiliënberg: 23-VIII~'49. 15 $ S en 5 
S 9. 

3 9 9 met niet volledig ontwikkeld mem- 
braan en daardoor in habitus sterk herinnerend 
aan Ph. varipes Boh. ; gesleept in moerassig ge- 
bied van grassen, waartussen allerhande krui- 
den, zoals Spiraea, Angelica, Mentha enz. meest 
op beschutte plaatsen tussen wilg en els (zeer 
hoge temp. !). Een voorkeur voor een bepaalde 
plant was niet te ontdekken of juister uitgedrukt: 
ik heb geen enkel ex. louter door te speuren, 
op een bepaalde plant kunnen waarnemen. In 
een dergelijk plantendorado en bij deze geringe 

populatie is dit bijna onmogelijk, over een tame- 
lijk grote oppervlakte (langs een pad van ± 500 
m). Tegen zonsondergang vond ik geen enkel 
ex. meer. Larven vond ik op eik, tussen paarde- 
staart en wateraardbei. 

Roermond 18-VIII-'48. 1 S op waterwilg 
langs de Maas. 

Neer 20-VIII-'48. 1 S gesleept van droge 
grazige vlakte met veel Achillea millefolium. 

Vlodrop 26-VIII-'49. 1 S en 1 9 . Laatste 
met een weinig gereduceerde vleugels. Het 
vangterrein is de vochtige strook langs de grens- 
beek, nabij de watermolen in de omgeving van 
het klooster ,,St. Ludwig". De dieren werden 
gesleept van een open terrein met een aaneen- 
gesloten dek van Scirpus en Juncus, waartussen 
sporadisch Scutellaria, Galium palustre of een 
forse Angelica. 

Ofschoon de eerste twee exemplaren in 1947 
nog niet uitgekleurd waren en later na het pre- 
pareren iets in elkaar schrompelden en bijge- 
volg sterk deden denken aan verse exemplaren 
van Ph. ulmi L., was ik toch overtuigd met een 
andere soort te maken te hebben. De vindplaats 
waar ik nooit Ph. ulmi verwachten zou en de 
eerste blik in het vangnet, de hele habitus, 
brachten mij tot die overtuiging. 

De vangsten van de totaal uitgekleurde $ $ 
in 1948 brachten zekerheid ; fraaie donker rood- 
bruine voorwerpen en veel fijner van bouw dan 
Ph. ulmi. De heer Gravestein determineer- 
de de dieren als Ph. nowickyi Fieb. en schreef 
me hierover het volgende : 

•  met beschrijving van Reuter, waar- 
bij een vrij goede afbeelding, kon ik een en 
ander identiek verklaren. Het is des te opmer- 
kelijker, dat deze soort hier gevonden is, daar 
zij niet in Duitsland voorkomt en vrij oostelijk 
in Europa gevonden is (Zuid-Rusland, Polen, 
Roemenië, Oostenrijk, Hongarije en zijn oor- 
spronkelijke vindplaats Gallicië). Deze vondst 
is dus wel zeer uitzonderlijk". 

Stic hel (lit. 5) zegt: •In Deutschland 
nicht  aufgefunden". 

Als gastplant vermeldt hij merkwaardigerwijs: 
Atriplex ; een associatie, die hier, in Midden- 
Limburg, tot nu toe absoluut uitgesloten is ! 

Op één (toevallige?) uitzondering na, blijkt 
uit het bovenstaande een voorkeur te bestaan 
voor vochtige gebieden en wel het Elzen-, het 
Kleine Zeggen- en 't Grote Zeggenverbond. 
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