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AANKONDIGING 
VAN DE MAANDVERGADERINGEN. 

Te Maastricht op woensdag 5 maart 1958, 
om 19 uur in het museum. 

Te Heerlen, op woensdag 12 maart 1958, 
om  19 uur in de R.K.H.B.S. 

Te Maastricht, op woensdag 2 april 1958, 
om  19 uur in het museum. 

Te  Heerlen   in   april   GEEN   maandver- 
gadering. 

DE NATUUR IN. 

Vogelzangexcursies in het stadspark te Maas- 
tricht, op de zaterdagen 15 en 29 maart en 12 
en 26 april, van 7.00•8.15 uur 's morgens. 
Samenkomst bij de ingang aan den Ingelsen 
Hoof. 

Algemene vogelexcursie op zaterdag 8 maart 
op de heide bij Tournebride. Samenkomen aan 
het eindpunt van de stadsbus, lijn 8, om  15.00 

uur.   Vertrek   van   deze   bus   van   het   station 
Maastricht om  14.30 uur. 

Voorjaarsexcursie op zondag 30 maart naar 
het Bunderbos. Samenkomen aan het station 
Bunde, om 14.45 uur. Vertrek trein uit Heerlen 
13.54 uur, van Maastricht  14.27 uur. 

Bloesemexcursie op zaterdag 19 april van 
Klimmen naar Valkenburg. Samenkomen aan 
het station Klimmen-Ransdaal, om 14.30 uur. 
Vertrek trein uit Maastricht 14.13 uur, uit 
Heerlen  14.22 uur. 

Voor jeugdige belangstellenden zijn in deze 
maanden geen bijeenkomsten geweest in ver- 
band met werkzaamheden in het museum. 

Op 5 maart worden weer liefhebbers ver- 
wacht van VGLO, MO en ULO, om 14,30 uur 
in het museum. Fiets meebrengen. Op 12 maart 
van LO, eveneens om 14.30 uur. In de paas- 
vacantie willen wij een dagtocht maken, te voet 
of per fiets. 

UIT EIGEN KRING. 

Aan de Universiteit van Amsterdam promo- 
veerde op 15 jan. 1958 tot doctor in de wis- 
en natuurkunde Mej.  W.  van  Iterson op 
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proefschrift: •Gallionella ferruginea Ehrenberg 
in a different light". 

Met ingang van 1 febr. 1958 is benoemd tot 
inspecteur-generaal der mijnen Ir. A. H. W. 
Martens, hoofdingenieur der N.V. Laura 
& Ver. en algemeen bedrij f singenieur van de 
mijn Julia. 

Aan beiden onze hartelijke gelukwensen. 

NIEUWE LEDEN. 

Prof. Dr. F. J. Feron, Groot-Seminarie, 
Roermond. Ir. L. M. Bouten L.I. Maagdenberg 
3, Venlo. Mej. E. van der Ploeg, Parkweg 41, 
Maastricht. G. H. Eibers S.M.A., Missiehuis, 
Cadier en Keer. E. Marres, O. L. Vrouweplein 
4, Maastricht. Tony Willems, Dorpstraat 75, 
Amby. A. H. van Spanje, Kalfstraat 59, Maas- 
tricht. J. Bolk, Geerstraat 22, Heerlen. Ir. J. W. 
H. Hekking, Boschstraat 105 B, Maastricht. 
J. B. te Hoonte, Meester Adriaan Sassenstraat 
9, Heerlen. Leo van der Hoorn, Akerstr. 116B, 
Heerlen. E. Roosen, Tongerseplein 10, Maas- 
tricht. G. Frumau, Geleenstraat 16, Heerlen. 
H. J, Muris, Beersdalweg 58•60, Heerlen. J. 
J. Videier, Nobelstraat 59, Heerlen. M. Retzes, 
Schaesbergerweg   169,   Heerlen. 

VERSLAGEN VAN DE MAANDVERGADERINGEN 

te  Maastricht,  op  woensdag 8  jan.   1958. 

De voorzitter, dokter Willemse, wenst allen 
een Zalig Nieuwjaar en heet in het bijzonder 
welkom de spreker van vanavond, Dr. A. v a n 
W ij n g a a r d e n, en de heer Van E y n d- 
hoven, voorzitter van afd. Haarlem van de 
K.N.N.V. Een woord van afscheid richt hij 
tot de heer Meys, die benoemd is tot lector 
in de geomorfologie en een gedeelte van de 
economische aardrijkskunde aan de katholieke 
universiteit van Basutoland (Zuid-Afrika) en 
medio februari gaat vertrekken. De voorzitters- 
prijs • de prijs voor degene, die het grootst 
aantal leden heeft aangeworven • wordt uit- 
gereikt aan de heer Van der Leeuw, die 
4 nieuwe leden heeft aangebracht. Daarna komt 
de voorzitter terug op het reeds op de vorige 
vergadering aangesneden onderwerp, de ver- 
houding ledenaanwas tot de aanwas van de be- 
volking,  en stelt hierbij  de vraag:   •Hoe komt 

het, dat de mensen tegenwoordig zo weinig 
belangstelling hebben voor de natuur ?". Wel- 
licht hebben zij hiervoor te weinig tijd en gaat 
hun belangstelling te veel naar andere zaken, 
maar in alle geval hebben wij te onderzoeken, 
waarom het ledenaantal van het Genootschap 
niet is toegenomen evenredig aan de toename 
van de bevolking. De Kon. Ned. Natuurh. Ver. 
zit met hetzelfde vraagstuk en heeft een com- 
missie van onderzoek benoemd. Wat ons Ge^ 
nootschap betreft, kunnen wij ons wellicht af- 
vragen, of ons Maandblad niet populair genoeg 
is, of de contributie te hoog is, of de vergade- 
ringen niet interessant genoeg zijn. Misschien 
kan de vergadering nog andere vragen of ge- 
zichtspunten naar voren brengen. In alle geval 
is de contributie niet te hoog en zijn de verga- 
deringen interessant genoeg. Men leze daarom 
trouw de verslagen van de vergaderingen. Over 
de inhoud van het Maandblad is reeds vaker 
gedisputeerd. Men mag niet vergeten dat het 
Maandblad steeds wetenschappelijke artikelen 
moet bevatten van wege het ruilverkeer, dat 
wordt onderhouden met 170 wetenschappelijke 
instituten en verenigingen in binnen- en buiten- 
land. Populaire artikelen van de goede soort 
zijn altijd welkom. In dit verband wordt er van 
uit vergadering op gewezen, dat ook de populaire 
tijdschriften met moeilijkheden te kampen heb- 
ben. Velen, die populaire artikelen kunnen 
schrijven, hebben er de tijd niet voor. Het zou 
ook goed zijn, dat er in ons Maandblad artikelen 
over het Limburgse landschap verschenen. Na 
veler mening gehoord te hebben, stelt de voor- 
zitter voor een apart •Limburg-nummer" te 
laten verschijnen, dat moet worden toegezonden 
aan alle hoofden van onderwijsinstellingen en 
aan vele anderen, die er voor in aanmerking 
komen. Wanneer dan een beroep wordt gedaan 
op de leden, moet men niet weigeren. De re- 
dactie van het Maandblad zal ook gaarne 
spontane aanbiedingen in overweging nemen. 

Van de heer Ter Horst is mededeling van de 
volgende waarnemingen binnengekomen: Op 
19 nov. j.1. vervoerde de exprestrein naar Maas- 
tricht op zijn neus een ransuil, waarschijnlijk 
afkomstig uit het Bunderbos. Op 20 december 
van verleden jaar werden door hem en anderen 
twee kraanvogels waargenomen in de gemeente 
Obbicht en Papenhoven. De vogels vlogen in 
noordelijke richting bij een betrokken lucht met 
een vrij sterke wind uit z.w. richting. Op 7 jan. 
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van dit jaar werden door hem in de verlaten 
gebouwen van het buiten •Aarwinkel" te Pos- 
terholt in enkele minuten ruim 100 braakballen 
van uilen verzameld. Volgens de tuinman huizen 
in de lege vertrekken veel ransuilen. De ver- 
zamelde braakballen zijn ter verder onderzoek 
gezonden aan het R.I.V.O.N. van het Staats- 
bosbeheer te Utrecht. 

Dr. Van Wijngaarden houdt zijn aangekon- 
digde lezing over de oekologische bijzonderhe- 
den van enkele kleine zoogdieren in Nederland. 
Spr. begint met te zeggen, dat deze titel wat 
ruim is; hij zal alleen spreken over knaagdieren. 
Uit het verslag zal blijken, dat spr. ook deze 
niet allemaal kan bespreken van wege het ver 
gevorderde uur van de vergadering. 

A. Inleiding. In het dichtbevolkte Ne- 
derland leven niet minder dan 95 zoogdieren. 
22 hiervan behoren tot de knaagdieren, nog 
geen derde deel dus, maar wat aantallen en 
schadelijkheid betreft zijn ze voor ons verreweg 
het belangrijkst. Daarom zijn fauna-inventari- 
satie en populatie-studie een belangrijk veld- 
studieobject. 

In de boven- en onderkaak bevinden zich 
twee lange smalle knaagtanden, waarvan het 
glazuur buitengewoon hard is. Deze hardheid 
is volgens de schaal van M o h n s 5, terwijl 
die van lood slechts 1,5 is en die van vrucht- 
pitten 3 kan bedragen. De kiezen zijn knobbel- 
kiezen (bij de omnivore Muridae) of bestaan 
uit de typische emailplooien (bij de planten- 
eters). Aan de typische vorm van de kiezen 
kan men b.v. in uileballen de knaagdieren 
determineren. 

Knaagdieren zijn over 't algemeen vrij weer- 
loos; hun voornaamste hulpmiddelen in de strijd 
om het bestaan zijn een snelle vlucht en een 
enorme voortplantingssnelheid. 

B. Systematiek en bespreking van de 
soorten (veldkenmerken, biotoop voor zover 
bekend, voedsel en schadelijkheid). 

Ie Orde. Lagomorpha of de Haasach- 
tigen, waartoe in ons land alleen haas en konijn 
behoren. Een opvallend kenmerk van de haas 
zijn de zwarte oorpunten. Hij ligt op beschutte 
plaatsen in een leger, heeft nestvliedende jon- 
gen met open ogen en behaard. Veldkenmerken: 
keutels, bastsporen, leger en spoor. 

Het konijn is ingevoerd van uit het Weste- 
lijk deel van het Middenlandse zeegebied. In 
tegenstelling met de haas leeft het in groepjes 

in   soms   zeer   uitgebreide   holensystemen.   De 
schade kan zeer groot zijn. 

He Orde. R o d e n t i a of de Knaagdieren 
in engeren zin. Deze orde heeft met de vorige 
weinig of niets te maken. Dat beide gekenmerkt 
zijn door knaagtanden, is een convergentiever- 
schijnsel. 

Tot de Rodentia behoren in ons land 6 fami- 
lies. 

Ie f am. Sciuridae of eekhoornachtigen. De 
kleur van onze eekhoorn kan zeer variëren, 
van roestbruin tot bijna zwart; de buikzijde is 
wit. Het dier is een dagdier, een uitzondering 
onder onze knaagdieren; het slaapt in grote 
verlaten vogelnesten, waarover het zelf een kap 
bouwt. Bij het openbreken van een noot ge- 
bruikt het de tanden als een breekijzer. Van 
coniferenkegels rukt het de schubben af en 
begint hiermee onderaan; de topschubben blij- 
ven staan. 

2e fam. Cricetidae of hamsterachtigen. Zij 
zijn allen herbivoor; het gebit heeft kiezen met 
typische emailplooien en open wortels. De kie- 
zen kunnen dus doorgroeien en de slijtage 
aanvullen. 

De hamster (Cricetus cricetus L.) bewoont 
in Nederland uitsluitend de klei» en lössgebie- 
den van Zuid- en Midden-Limburg. De Syri- 
sche goudhamster (Mesocricetus auratus Wa- 
terhouse) is belankrijk kleiner dan de inheemse 
soort en veel lichter gekleurd. Daar de Syrische 
hamster veel verhandeld wordt als laboratorium- 
en als speeldiertje en het bewezen is dat hij in 
ons klimaat kan leven, behoort de inburgering 
van ontsnapte dieren tot de mogelijkheden. 

De rosse woelmuis (Clethrionomys glareclus 
Schreber) komt vrij wel in het hele land voor, 
behalve op de Waddeneilanden. Het dier leeft 
zowel in holen als in bovengrondse nesten in 
terreinen, waar een dichte ondergroei aanwezig 
is:  grienden, bosranden. 

De woelrat (Arvicola terrestris terrestris L.) 
leeft bij ons overal langs oevers van beken en 
sloten. Bij het zwemmen ligt het dier hoog op 
het water, kop en rug steken aaneengesloten 
boven de oppervlakte uit. Bij een zwemmende 
bruine rat daarentegen steken de bovenzijde 
van kop en achterzijde van de rug gescheiden 
boven de oppesrvlakte uit. De woelrat heeft de 
typische woelratten-habitus: afgeronde vormen, 
kleine ogen, kleine oren, korte poten en staart. 
Het  dier  is  zeer  schadelijk  en  kan  bestreden 
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worden door weringsmaatregelen, b.v. door het 
nauwkeurig schoonhouden van de slootkanten. 

De molmuis (Arvicola terrestris sherman 
Shaw) is de in Zuid-Limburg levende onder- 
soort van de woelrat, maar is niet aan het water 
gebonden. 

De muskusrat (Ondatra zibethica L.) is een 
uit Noord-Amerika in verschillende Europese 
landen geïmporteerd dier, dat sinds 1941 van uit 
België langs de beken en kanalen in ons land 
binnendringt. Het heeft zwemvliezen tussen de 
tenen van de achterpoten en een zeer typische 
vertikaal afgeplatte staart. Een aanwijzing voor 
hun aanwezigheid zijn: de holen, de zeer ty- 
pische winterhutten, ronddrijvende schuin af- 
gebeten plantenresten, eettafels, sporen op de 
zandbanken. Het vangen van deze dieren moet 
men aan specialisten overlaten. 

De ondergrondse woelmuis (Pytimus subter- 
raneus De Selys Longch.) wordt vaak verwis- 
seld met de molmuis, die ook ondergronds leeft. 
De tandafdrukken zijn echter klein als die van 
een veldmuis. De bovenzijde zilvergrijs. 

De veldmuis (Microtus arvalis Pallas) kan 
een ware plaag veroorzaken, maar deze plaag 
kan voorkomen worden door goede grasland- 
exploitatie en het maaien van bermen. De aan- 
wezigheid van de veldmuis wordt verraden door 
haar typische looppaadjes, half in, half boven 
de grond, door haar holen, vreetplaatjes en 
keutels. 

De aardmuis (Microtus agrestis L.) lijkt 
ogenschijnlijk zeer veel op de veldmuis. Bij 
nader inzien zijn er toch belangrijke verschillen: 
1 de dieren leven in een volkomen ander bio- 
toop; dichte grasbegroeiingen, in grienden en 
pas aangeplante bossen. 2 De kleur is veel don- 
kerder, de struktuur van de vacht minder dicht. 
3 Ze maken een ander geluid, veel lager dan 
dat van de veldmuils. 

De aardmuizen zijn niet te bestrijden met 
muizentarwe. De voornaamste bestrijdingsme- 
thode is het verwijderen van ruigten of het tus- 
senplanten van enkele snelgroeiende soorten, 
waardoor de grasgroei verdwijnt. 

De Noordse woelmuis (Microtus oeconomus 
Pallas) leeft nog op bepaalde plaatsen in Ne- 
derland als ijstijdrelict. Het aaneengesloten 
areaal begint pas achter de Elbe. In ons land 
bekend van Schouwen, Overflakkee, de Kaag, 
Z.O. Friesland, N.O. Polder en Texel. Een 
grote woelmuis, tot  13  cm lichaamslengte, rug 

donkerbruin, buik grijs. Leeft in zeer drasse 
biotopen; rietkragen, biezenvelden enz. Zeer 
zeldzaam. 

Met deze soort wil de spreker van wege het 
late uur eindigen en de leden der overige fa- 
milies onbesproken laten. De lezing werd toe- 
gelicht met een groot aantal beelden. Tijdens 
de vertoning hiervan had de spreker de gelegen- 
heid tal van bijzonderheden te vertellen over 
biotoop, schadelijkheid, bestrijding enz., bijzon- 
derheden, die in dit korte verslag niet zijn 
opgenomen. 

Nadat nog verschillende aanwezigen van de 
gelegenheid tot het stellen van vragen gebruik 
gemaakt hebben, sluit de voorzitter met een 
hartelijk   dankwoord   de   vergadering. 

te  Maastricht,  op woensdag  5  februari  1958. 

De voorzitter, Dokter Willemse, heet allen 
welkom en loopt reeds vooruit op de komende 
verjaardag van de heer Van Rummelen, 
die op 23 febr. a.s. 75 jaar hoopt te worden. 
De voorzitter wenst hem van harte geluk, brengt 
hem dank voor alles, wat hij gedurende zijn 
meer dan 45 jarig lidmaatschap voor het Ge- 
nootschap gedaan heeft en hoopt, dat hij zijn 
werk nog vele jaren mag voortzetten. 

De heer Kruytzer laat een paar vogels zien, 
die het museum verworven heeft, nl. een jonge 
havik 9 , gevonden te Nieuwstadt (eind dec. 
1957) en twee goudvinken 9 en $ , afkomstig 
uit Annendaal (gem. Echt) (15 dec. 1951) en 
geschonken door de heer M a a s s e n uit Mont- 
fort. Vervolgens maakt hij melding van enkele 
vogelwaarnemingen van de heer Van H o o ij- 
d o n k: 12 maart 1955 de blauwe kiekendief 
in een boomgaard te Wahlwiller; eenzelfde 
vogel te Haelen 29-10-1955. te Bocholtz 1-9- 
1956, laagvliegend boven zijn tuin, en 4 en 7 
okt. 1956 wederom te Bocholtz, zoals ook 29- 
12-1957. Het waren allen $ 3 . De bruine 
kiekendief 9 en $ zeer dikwijls waargenomen 
in sept. 1956 te Bocholtz. Kwartel en kwartel- 
koning werden te Bocholtz in de zomer 1957 
geregeld gehoord en gezien. De wouw (Milüus 
milvus) werd te Bocholtz op 15 nov. 1957 waar- 
genomen, vliegende in Z. richting. Op 12 okt. 
1957 zag hij twee slechtvalken te Bocholtz vlie- 
gen in Z. richting. Op 22 april 1956 ging hij 
met   de   heer   W.   F e 1 d e r   kijken   naar   een 



NATUURHISTORISCH MAANDBLAD. 

haviksnest in het Elzeterbos (Vijlen). Op 27 
okt. 1957 zag hij een havik cirkelend boven 
een steengroeve te Bocholtz. Op de vraag van 
de heer Van Hooidonk, of het bekend is dat 
havikken andere roofvogels en uilen slaan, ant- 
woordt de heer Kemp, dat zulks uit de literatuur 
bekend is. De heer Grégoire heeft verleden jaar 
dec. een wouw gezien boven de St. Pie'tersberg. 

Naar aanleiding van de discussie op de vorige 
vergadering over de verminderde belangstelling 
voor de natuur wijst de heer Van der Leeuw 
op het feit, dat de diergaarde Blijdorp te Rot- 
terdam verleden jaar bezocht werd door 600000 
personen. Dat is in alle geval bemoedigend. 

De heer P. J. H. Kemp geeft een kort histo- 
risch overzicht van het aantal kokmeeuwen 
(Larus ridibundus) tussen de St. Servatiusbrug 
en de Wilhelminabrug en omgeving te Maas- 
tricht. 

Voor het eerst werden deze vogels waar- 
genomen in het najaar 1946 (10 stuks op 18 
dec). Op 8 febr. 1947 was het aantal gestegen 
tot 70. In de winter 1947•'48 was het grootste 
aantal 40 (1-3-1948), in de volgende winter 
48 (vanaf 15 nov. 1948). In de winter 1949• 
'50 daalde het getal tot 20. In 1952 (3 febr.) 
waren er veel meeuwen (60) boven de Maas. 
In de barre winter van 1954 (februari), toen 
de Maas ten Z. van de gesloten stuw te Borg- 
haren geheel was dichtgevroren, waren er geen 
meeuwen te zien, maar op het einde van dat jaar 
(26 dec.) waren er weer veel (40•60), terwijl 
het getal op 24 maart 1955 steeg tot 200. 

Op 29 jan. 1956 ruim 300, maar met het 
begin van de strenge vorst op 31 jan. daalde 
het getal weer   (op 25  febr. nog  slechts   100). 

In de zomer 1956 verschenen er op 20 juni 
en 8 juli resp. 20 en 15. In het najaar 1956 
tot in de eerste maanden van 1957 zagen wij 
een voortdurende stijging van het aantal (van 8 
op 27 nov. tot 350 op 17 jan.), op 6 febr. daling 
(200), terwijl met het optreden van het hoog 
water in de Maas het aantal daalde tot 20 
(17 febr.). Toen de waterhoogte van de Maas 
weer normaal werd (6 maart), was er geen 
enkele meeuw meer te zien, maar op 15 maart 
waren er weer 75. Op 11 nov. waren er 50, 
welk getal op 25 nov. was opgelopen tot bijna 
250. Sedert 22 dec. 1957 tot heden zien wij 
dagelijks 400•700 exemplaren met een maxi- 
mum van 925 op 30 dec. 1957, behalve op 31 
jan.   1958,  toen er slechts ongeveer 300 waren 

tengevolge van nevel in de morgen (zicht min- 
der dan 2 km). 

Uit deze cijfers blijkt duidelijk, dat de toe- 
name van het aantal meeuwen te Maastricht 
eerst   de  laatste   jaren   aanzienlijk  is. 

Het aantal meeuwen boven de Maas en om- 
geving in Zuid Limburg en mogelijk verder naar 
het Zuiden kunnen wij het beste weergeven 
met de volgende cijfers. Op 12-3-50 namen 
ruim 900 exemplaren te Limmel-Maastricht aan 
de slaapplaatstrek deel. Op 19-12-'56 waren 
op de Berghaven te Born, die als slaapplaats 
dient, bijna 600 meeuwen aanwezig. Zaterdag 
16-2-'57 waren op de slaapplaats te Born 's 
avonds ca. 600 exemplaren aanwezig. 23-11-'57 
waren te 17.35 h te Born ca. 1000 meeuwen 
op de slaapplaats, maar dit aantal zal later op 
de avond nog wel toegenomen zijn, want vol- 
gens andere waarnemers namen die dag ca. 
1400 meeuwen aan de slaapplaatstrek deel bij 
Itteren. Woensdag 29-1-'58 tussen 20.05 en 
20.35 h schatte ik het aantal meeuwen op de 
Berghaven te Born op 2000. 

Toen ik zaterdag-middag 4-l-'58 te 17.25 h 
te Limmel (Maastricht) langs de stuw kwam, 
zaten op de strekdam ten Z.O. van de stuw 
nog ongeveer 10 meeuwen. Het was toen on- 
geveer 3 kwartier na zonsondergang en men 
zou aldaar geen meeuwen meer verwachten. 
Ik ben daarom om ong. 21.20 h nogmaals ter 
plaatse gaan kijken. Het lukte mij toen met 
behulp van de 10 X 65 kijker en het schijnsel 
van de maan (achter wolken) vast te stellen, 
dat er nog minstens 5 meeuwen op het beton 
van de strekdam zaten. Doordat 2 van de 
vogels hun vleugels uitstrekten, had ik zeker- 
heid van de waarneming. (Wind matig • vrij 
krachtig Z.•Z.W.; temp. ca 3° C). Hieruit 
valt af te leiden, dat enkele meeuwen bij uit- 
zondering niet naar de algemene slaapplaats 
d.i. de Berghaven in Born gaan. Dit was de 
eerste keer, dat ik aldaar overnachtende meeu- 
wen constateerde, ofschoon ik hierop enkele 
tientallen malen gelet heb. 

Sedert dec. '57 is er behalve van de Kok- 
meeuwen (Larus ridibundus) ook een belang- 
rijke toename te constateren van de Storm- 
meeuwen (Larus canus) tussen de bruggen te 
Maastricht. In vroegere jaren was het een 
zeldzaamheid, dat men een stormmeeuw boven 
de Maas rond Maastricht en ook elders in 
Zuid   Limburg   (Zie:   Hens'   Avifauna)   en  het 
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Luikerland (waarnemingen hiervan worden 
steeds in Le Gerfaut gepubliceerd) zag. Eind 
1957 is hierin in Maastricht en omgeving een 
verandering gekomen. Het eerste exemplaar 
zag ik op 1 dec. '57 boven de Maas te St. 
Pieter (Maastricht). Sedert 15 dec. '57 nam ik 
bij de kokmeeuwen tussen de bruggen te 
Maastricht telkens 2 tot 6 stormmeeuwen waar 
en op enige dagen zelfs 7 of 8 exemplaren, 
met als maximum 9 stormmeeuwen aldaar op 
27-l-'58. Het waren op twee uitzonderingen 
na (één hiervan bij de grens te St. Pieter) 
jonge vogels, waarschijnlijk in eerste winter- 
kleed. 

Wij zijn benieuwd hoe het aantal storm- 
meeuwen zich in de volgende jaren zal ont- 
wikkelen. Na enkele jaren kan dan het ver- 
schijnen van de meeuwen in Maastricht verge- 
leken worden met de verbreiding van de meeu- 
wen elders o.a. in het binnenland in België, 
waarbij ik o.a. wil herinneren aan een artikel 
in Le Gerfaut van  1956   (pag. 90 e.v.). 

Zondag 12-1-'58 te ca. 15.30 h was er te 
Maastricht tussen de bruggen ook 1 onvolwas- 
sen Drieteenmeeuw {Rissa tridactyla). In de 
vlucht viel o.a. de zwarte diagonaal-band over 
de binnenvleugel op, die zich voortzet in een 
zwarte voorrand van de buitenvleugel en naar 
de top van de vleugel breder wordt. Deze drie- 
teenmeeuw was iets groter in vlucht dan de 
kokmeeuwen,  die in zijn buurt rondvlogen. 

Op 22-l-'58 te ca. 13.45 h zat er ook een 
Zilvermeeuw (Larus argentatus) op de strek- 
dam tussen de bruggen te Maastricht. Met de 
kijker waren o.a. de grote, gele snavel en de 
vleeskleurige poten goed te zien. 

Daarna spreekt Dr. J. E. Schulte over 

Eugène   Dubois 

Enkele dagen geleden, op 28 januari, was 
het juist 100 jaar geleden, dat Marie 
Eugène Francois Thomas Dubois 
te Eijsden het levenslicht aanschouwde. Er is 
voor ons dus een bijzondere reden, hem dank- 
baar te gedenken, en niet alleen omdat hij een 
pionier is geweest op het gebied van de palae- 
ontologie en van de geologie. Zijn naam wekt 
bij ons onmiddellijk de gedachte aan de Pithe- 
canthropus erectus, waarover hij zoveel strijd 
heeft moeten voeren tot het einde toe, gelijk ik 
van hem zelf nog korte tijd vóór zijn dood op 

•De Bedelaer"  bij  Haelen kon vernemen. 
Doch eerst enkele opmerkingen over zijn 

leven. Hij studeerde te Amsterdam en legde in 
1884 het artsexamen af; hij ging niet terstond 
de geneeskundige praktijk beoefenen, maar 
koos een theoretisch onderdeel gedurende en- 
kele jaren, namelijk de studie van de bouw 
van het menselijk lichaam. Dit leidde ertoe, dat 
hij zich tevens toelegde op de geschriften van 
Ch. Darwin en Ernst Haeckel, die 
beiden in de tweede helft der negentiende 
eeuw, in de menskunde en evolutieleer, zo'n 
grote, vrijwel dominerende plaats innamen. Hij 
kwam op het idee, de overgangsvorm in de 
afstamming, de ,.missing link", te gaan op- 
sporen, en in verband met de verspreiding van 
de Mensapen, dacht hij in het bijzonder aan 
.O.   Azië,   aan   Nederlandsch   Oost-Indië. 

Hij trachtte hoge instanties ten gunste van dit 
plan in beweging te zetten, doch, het is be- 
grijpelijk, deze lieten zich niet overtuigen. 
Toen nam hij het koene besluit, om als arts 
naar Indië te gaan en opgravingen te verrich- 
ten. Hij deed dat eerst op Sumatra, doch moest 
dat eiland weldra verlaten, en begaf zich toen 
naar het gebied van de Solo-rivier op Java, 
alwaar hij, mirabile dictu, er inderdaad in 
slaagde, de bovengenoemde Pithecanthropus 
op te delven, waarbij de stelling: •L'idée incline 
a 1'acte" op merkwaardige wijze in toepassing 
werd gebracht 

Er kwam veel strijd over zijn vondst; het 
pad der pioniers gaat niet over rozen. Dat 
begon al op het Internationaal Zoölogisch 
Congres te Leiden in 1895, waar R u d. V i r- 
c h o w, wel genoemd ,,der medizinische Papst", 
tegen hem in het krijt trad, n.1. tegen zijn op- 
vatting, de ontbrekende schakel met deze 
•Uebergangsform" te hebben aan het licht ge- 
bracht. Anderen trokken zijn standpunt in het 
belachelijke. Te begrijpen daarom, dat hij zich 
onaangenaam bejegend gevoelde, zich terug- 
trok in een houding van afweer en wantrouwend 
werd min of meer. Toch gelukte het mij, een 
uitvoerige uiteenzetting van zijn denkbeelden 
met demonstraties van de vondst uit zijn eigen 
mond te vernemen en wel in het Teyler-Museum 
te Haarlem, waarvan hij tevens conservator 
was, n.1. naast zijn functie van hoogleraar in de 
geologie en palaeontologie aan de Gem. Uni- 
versiteit te  Amsterdam. 

Geheel   logisch  was  zijn  betoog  w.i.w.   niet, 
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Aldus is het te verklaren, dat hij zijn aapmens 
later heeft opgevat als een Gibbon-achtig we- 
zen. Helaas, in zekere zin, bleek de oplossing 
een andere te zijn, vooral dank zij v. K o e - 
n i g s w a 1 d. Uit andere vondsten viel op te 
maken, dat de aapmens te beschouwen is als 
behorende tot de groep van de Mens, met de 
in China gevonden Sinanthropus. 

De wetenschappelijke verdiensten van E u g. 
Dubois reiken echter veel verder dan zijn 
ideeën en zijn taaie strijd omtrent de aapmens, 
als boven werd bedoeld. Hij heeft vergelijkende 
studiën verricht, o.m. over de z.g.n. cephalisa- 
tie-coëfficiënt. Voorts belangrijke onderzoe- 
kingen op het gebied der animale palaeontologie 
en der geologie. 

Mede door de omstandigheden is hij onder 
de onderzoekers en docenten een man gewor- 
den met een bijzonder stempel. Maar dit heeft 
zijn aard als goed en goedig mens geenszins 
uitgedoofd; hij had ook trekken uit zijn geboor- 
tegewest ter dege behouden. En wat zijn weten- 
schappelijke opvattingen betreft, dient men te 
beseffen, dat hij is opgegroeid in de negen- 
tiende eeuw, de eeuw van de opbloei der na- 
tuurwetenschappen, maar ook met een eenzij- 
dige kijk op de studie der natuur. Door zijn 
werk is de studie der fossielen eigenlijk pas 
algemeen geworden; hij heeft grote verdiensten 
voor de praehistorie. Het Natuurhistorisch 
Genootschap in Limburg heeft bijzondere reden 
tot dankbaarheid voor zijn met zoveel geest- 
drift en doorzettingsvermogen tot stand ge- 
nracht  levenswerk. 

te Heerlen, op woensdag  15 januari  1958. 

Dr. Bruna houdt zijn uitgestelde causerie 
over ,,De Kalkflora van Zuid-Limburg". Zuid- 
Limburg is terecht beroemd om zijn rijke flora, 
die tevens een flora is met bijzonder karakter. 
Oorzaken hiervan zijn o.a. de Midden-Europese 
inslag, en vooral ook het kalkgehalte in de bo- 
dem. Men spreekt dan ook in de plantengeo- 
grafie van ons land van het •Krijtdistrict". 

Het element Calcium is voedsel voor de plant, 
en verbetert ook de bodemstructuur. Door de 
basische reactie van kalk bindt hij zuren, waar- 
door de zuurgraad vaak wordt verbeterd. 

Op kalkbodem vinden we een aantal kalk- 
minnende    planten,    die    hier    bijzonder    goed 

groeien. Dit komt deels doordat deze soorten 
een voorsprong hebben op andere, die door 
kalk worden geremd in hun groei. Zulke kalk- 
planten vindt men vaak ook in de jonge duinen, 
waar nog veel schelpkalk is. Voorbeelden (toe- 
gelicht met kleurendia's): Wondklaver, Drie- 
distel, kleine Bevernel, Borstelkrans en Bosrank. 
De laatste, een wilde Clematis-soort en een 
echte liaan, kan men als kalk-indicator gebrui- 
ken; waar de bodem zuur reageert vindt men 
daarentegen Kamperfoelie. 

Verschillende orchideeën groeien ook graag 
op kalkrijke bodem; vandaar dat Zuid-Limburg 
rijk is aan deze prachtige bloemen. Getoond 
werden dia's van Soldaatorchis, Bruine Orchis 
en beider bastaard, Vliegenorchis en Bergnacht- 
orchis. Laatstgenoemde soort met zijn witte, 
welriekende bloemen en zeer diepliggende ho- 
ning wordt bestoven  door  nachtvlinders. 

Naast genoemde •officiële" kalkplanten zijn 
er nog vele soorten die ook goed op kalkbodem 
groeien, maar toch niet exclusief. Er zijn er 
zelfs die men vindt op het echte Kalkgrasland 
en daarnaast in uitgesproken zuur moeras, zo- 
als het fraaie Trilgras en Parnassia, die merk- 
waardig genoeg hier op één droge, kalkrijke 
helling voorkomt. 

Planten die kalkminnend zijn of goed kalk 
verdragen vindt men natuurlijk vooral in de 
twee fraaie plantengezelschappen, die typisch 
voor ons •Krijtland" zijn. Vooreerst het Kalk- 
grasland of Mesobrometum, waarvan men in 
Zuid-Limburg een afzonderlijke variant aan- 
treft: het Mesobrometum Koelerietosum crista- 
tae (zeer goed beschreven in Publicatie VI van 
ons Genootschap (1953): ,,De Kalkgraslanden 
van Zuid-Limburg"). • Verder is daar de 
Zuid-Limburgse variant van het voedselrijke 
bos of Eikenhaagbeukenbos, n.1. het Orchidee- 
enrijke Eikenhaagbeukenbos (Querceto-carpi- 
netum orchidetosum). 

Van beide gezelschappen werd nog een groot 
aantal dia's geprojecteerd, waarbij o.a. meer 
werd verteld over bestuiving en groeiwijze van 
de Herfstschroeforchis, en over de grillige groei- 
wijze van de Bijenorchis. Dit laatste verschijn- 
sel kan verklaard worden uit het feit dat deze 
soort monocarpisch is, d.w.z. meestal afsterft 
na eenmaal te hebben gebloeid en zaad te heb- 
ben gevormd. 

Deze interessante voordracht werd door vele 
leden en genodigden bijgewoond. 
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Mededelingen van de Commissie inzake wetenschappelijk 
onderzoek  van  de  Sint-Pietersberg.  No.  36. 

NOTES  ON  THE  WALL-LIZARD,  LACERTA 
MURALIS  (Laurenti)  1768, IN THE NETHERLANDS 

by P. J. H. VAN BREE 
(Zoologisch Museum, Amsterdam) 

Just over the southern most border of the 
Netherlands the Wall-Lizard reaches its most 
northern point of distribution. Formerly this 
species could be found in many places in the 
southern part of the province of Limburg. In 
older publications (S c hi eg el 1862, Wil- 
lemse 1917) even Nijmegen is mentioned, a 
town 135 kilometers north of the present points 
of occurrence. Nowadays the only localities in 
the Netherlands where the animals still live 
are three small places in the neigbourhood of 
the town Maastricht. And even in these places 
the animals are rather rare. The biotopes are 
old walls of limestone with holes and crevices 
in which the lizards can hide and hibernate. 
All walls are facing south or south-eastwards. 

Ecologically the region in which the town 
Maastricht is situated differs in many respects 
from the rest of the Netherlands (Mörzer 
Bruyns 6 Westhof 1951). For instance, 
it is the wiarmest part of the country. Air 
temperature for January: mean daily maximum 
for the whole country in degrees Centigrade 
1.0, Maastricht 5.0; mean daily air temperature 
for July, whole country 16.5, Maastricht region 
23.0. In many aspects this part is more or less 
related to Central-Europe, the centre of distri- 
bution of the Wall-Lizard. 

The finding-places in the Netherlands are 
connected with the region in Belgium where 
Lacerta muralis lives. This is on cretaceous and 
Jurassic hills, roughly in the triangle Maastricht- 
Aachen-Namur (deWitte 1942). There also 
is a population of Wall-Lizards in West-Ger- 
many, especially along the middle part of the 
river Rhine and its tributary rivers the Neckar 
and the Nahe (Mertens 1947). It is not 
known whether the Belgium-Netherlands popul- 
ation and the West-German one are in con- 
tact and whether these two populations are in 
contact with the Central-European one. 

In view of the possibility that the Nether- 
lands Wall-Lizards may die out (Li., through 
loss   of   biotopes   by  repair   of   the  walls  with 

concrete), it is usefull to give a short de- 
scription of these animals regardless of the 
success of the efforts by organisations for 
nature-protection to preserve at least one of the 
biotopes. 

For this short study all the native specimens 
in the collections of the zoological museums in 
the Netherlands have been used. That is 14 
animals (2 lots, No 9604 & 9315) of the Rijks- 
museum van Natuurlijke Historie (State Mu- 
seum of Natural History) at Leiden, 3 animals 
(one doubtful) of the Zoological Museum in 
Amsterdam and one specimen from the Museum 
of Natural History at Maastricht. Apart from 
the preserved animals, one living male Lacerta 
muralis was caught to be used for making 
notes on the colouration. Besides I recieved 
on loan 10 animals (Edenkoben, Pfalz; West- 
Germany) from the Senckenberg Museum at 
Frankfurt a. M. for comparison (No 43564-73). 
I am very grateful to the' directors of the 
aforementioned museums for their help and 
their permission to study the animals from their 
collections. 

For the general description of the animals 
I may refer to Boulenger (1912) and 
Angel (1946). Lacerta muralis from the 
Netherlands differs from the same species in 
Central France mainly in the measurements 
and number of scales and plates, and slightly 
in the markings and colouration. The measure- 
ments were taken directly with callipers to 
millimeters, except in cases where the tail was 
strongly twisted. Then a wet thread was laid 
on the tail and the length of the thread was 
measured afterwards. Fixed points for measure- 
ments were the tip of the snout, the edge of 
the median collar plate, the anterior rim of the 
cloaca and the end of the tail. Breadth and depth 
of the head were measured on the head itself, 
not on the somewhat bigger neck. The length 
of the hindleg was measured from the tip of 
the longest digit to the posterior implantation 
of the extended leg. Measurements are given 
of 8 fullgrown specimens and 2 juveniles, viz. 
table I. The animal from the Museum at Maas- 
tricht had a forked tail. 

Gular scales stands for the scales and gra- 
nules that were counted in a straight line 
between symphysis of the chin-shields and 
median collar plate. Ventral plates were count- 
ed   on   the   central   two>   rows   from   the   first 
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Phot. 1. Upperside of male (1) and female (2) of 
Lacerta muralis from the Netherlands. Collection Rijks- 
museum van Nat. Historie, Leiden: Nr 9604-A & 9604-B. 

Phot.   2.    Underside  of  the  same   lizards  as  on 
photograph  nr   1. 

ventral plates near the preanal scales till the 
point at the shoulder where they deviate from 
each other. By labials is meant the upper labials 
anterior of the subocular; by body scales the 
scales across the middle of the body. For 
results of the counts see table II. Both in males 
and females 3 or 4 scales across the middle 
of the body correspond in length to one ventral 
plate next to them. Both sexes had a collar 
without any trace of serration. 

A distinct difference between males and 
females is to be noted in the distance between 
snout and collar, breath and depth of the head, 
relative length of the hindleg, number of ven- 
tral plates. Sexual dimorphism is very clearly 
demonstrated in the markings on the body. All 
males from the Netherlands are entirely mar- 
bled or reticulate; in fullgrown specimens the 
markings form wavy transverse bands; see 
photograph 1. The juveniles and the females 
are striated. Only males have blue ocular spots 
on the sides. Males seem to keep the juvenile 
relations between the different lengths, females 
the juvenile markings. For the markings see 
photographs. 

From the living male specimen the following 
colour notes could be made. Upper side of head 
fuscous brown with very small black dots. 
Upper side of the body black markings on a 
background of fuscous brown, shading to 
cinnamon. Tail same colours as on the body. 
Underside of head, body and tail markedly 
brownish red with some black dots. Subocular 
plates cream with a tinge of green. Side of the 
neck cinnamon stripes with a greenish hue. On 
the most lateral ventral plates torquoise ocular 
spots. It is a pity that only one animal could 
be used, but in view of the size of the popu- 
lation I did not feel justified in using more 
lizards for this purpose. 

Compared with specimens of the same spe- 
cies from Central France for example, we can 
say that the animals from the Netherlands are 
rather short and broad. This can be observed 
from the length of the tail, the distance from the 
tip of the snout to the cloaca and the length 
of the hind leg. Compared with animals from 
Edenkoben (Pfalz, West-Germany) the differ- 
ences are less marked, this was however to 
be expected. 

At this moment, I think that, whatever the 
differences,   there   is   still   no   reason   to   give 



10 NATUURHISTORISCH MAANDBLAD. 

n 2 
NO re 
ON  3 
O 

zr 
^ 2 

ol 
NO re 
ON 3 
o 

C/3 

n 2 
NO re 
ON 3 
O 
* ^> 

22 
3   BJ 
Co    M 
re  co 
S f? 
3  n 

Zr 
^ 2 

a. 
NO re 
ON  0 
o 

Ü5 

2r 
H  re 

51 
NO re 
ON 3 
O 

Zr 
n 2 

51 
NO re 
ON 3 
o 
^2 
^3 

Zr 
n  2. 

51 
NO re 
ON 3 
O 
* i-* 

Zr 
i^2 

P- 
NO re 
ON 3 
o 

^2 
CO 

Zr1 

M   2 
51 

*§ 
ON 3 
O 

^2 
3 
CO 

Sex $ S 3 $ 9 9 9 .9 juv. juv. 

Distance snout-cloaca 64.6 61.5 59.5 56.6 58.4 64.2 58.5 65.1 34.0 35.3 

Distance  snout-collar 21.3 
(33.0) 

21.6 
(35.1) 

20.5 
(34.5) 

20.2 
(35.7) 

17.9 
(30.7) 

18.7 
(29.1) 

18.0 
(30.8) 

18.7 
(28.7) 

13.0 
(38.2) 

13.0 
(36.8) 

Length tail 103.2 
(159.8) 

101.0 
(164.2) 

* * 67.0 
(114.7) 

* 65.0 
(lll.l) 

* 63.6 
(187.1) 

55.5 
(157.2) 

Total   length 167.8 
(259.8) 

162.5 
(264.2) 

* * 125.4 
(214.7) 

* 123.5 
(211.1) 

* 97.6 
(287.1) 

90.8 
(257.2) 

Breadth   of   head 11.0 
(17.0) 

10.0 
(16.2) 

10.0 
(16.8) 

9.5 
(16.8) 

8.1 
(13.9) 

8.5 
(13.2) 

8.4 
(14.4) 

9.0 
(13.8) 

5.8 
(17.1) 

6.0 
(17.0) 

Depth of head 8.6 
(13.3) 

7.6 
(12.4) 

7.7 
(12.9) 

8.3 
(14.7) 

(12.7) 

7.4 
7.6 

(11.8) 
7.0 

(12.0) 
6.0 
(9.2) 

4.4 
(12.9) 

4.4 
(12.5) 

Length hindleg 31.0 
(48.0) 

30.2 
(49.1) 

28.4 
(47.7) 

22.7 
(38.9) 

20.5 
(31.9) 

20.5 
(35.0) 

24.7 
(37.9) 

16.5 
(48.5) 

17.5 
(49.6) 

Body   length 43.3 39.9 39.0 36.4 35.4 45.5 40.5 46.4 21.0 22.3 

Body length/hindleg 1.4 1.32 1.37 1.56 2.22 2.0 1.88 1.27 1.26 

TABLE I.    Lengths   and   dimensions   in   millimeters   of Lacerta  muralis  from  the  Netherlands.   *  Tail  damaged, 
broken   off   or  regenerated.   The  numbers   between  brackets are percentages of the distance snout'Cloaca. 
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Sex s 3 3 3 2 9 .9 9 juv. juv. 

Ventral plates 21 22 22 22 25 24 25 24 19 20 

Labials 4 + 4 4 + 4 4 + 4 4 + 4 4 + 4 4 + 4 4 + 4 4 + 4 4 + 4 4 + 4 

Body   scales 55 53 57 • 61 55 48 57 • • 

Femoral pores 18 19 20 22 19 18 19 18 20 20 

Collar  plates 8 8 8 7 8 9 9 9 8 8 

Gular  scales 27 27 26 • 29 26 25 27 • • 

TABLE II.    Number of scales, plates and femoral pores  of  Lacerta  muralis  from  the 'Netherlands. 

animals belonging to the Netherlands population 
a distinct systematic position. Moreover in view 
of the possibility that a gradual transition 
exists between the type of animals found in 
the Netherlands and that found in France. I 
sincerely hope that everything will be done to 
preserve this interesting species for the fauna 
of the Netherlands. 

Angel F.,  1946. - 
France).   Paris. 
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RINGONDERZOEK EN VOGELBESCHERMING 

met een trekkaartje van de blauwe reiger, 
Ardea cinerea L. 

door 

P. J. VAN NIEUWENHOVEN 

Op 15 november 1957 werd een blauwe rei- 
ger dood gevonden tussen het riet langs de 
Maas bij de sluis van St-Pieter. Op zichzelf 
is deze vondst niet zo bijzonder. Wel is waar 
broedt deze vogel nergens in onze provincie, 
maar vooral in de wintermaanden worden er 
geregeld gezien. In groepjes van 5•10 stuks 
zwerven deze vissers dan door de Maaslan- 
douwen, tot onder de rook van Maastricht, 
b.v. in Oost en Borgharen. Dit zijn kennelijk 
overwinteraars, die in een echte kwakkelwinter 
wel aan de kost kunnen komen. Wee hen ech- 
ter, wanneer de winter fel toeslaat, en sloten 
en vaarten in zijn ijzige greep doet verstarren. 
Bij tientallen komen zij dan om, onbegrijpelijk 
licht van gewicht geworden door het dagen- 
lange vasten, letterlijk vel  over been. 

Het exemplaar dat in St-Pieter in november 
al dood gevonden werd, moet toch door een 
andere oorzaak overleden zijn. Het was een 
jong dier, dat nog geen winter had meegemaakt. 
Dit alles is niets bijzonders. Maar onze reiger 
droeg een ring, Copenhagen 292 521. En hier- 
van werd door de vinder onmiddellijk mede- 
deling gedaan aan het ringstation •Maastricht 
en Omstreken". De secretaris stelde zich in 
verbinding met het Rijksmuseum van Natuur- 
lijke Historie te Leiden, waar de centrale ad- 
ministratie van alle in Nederland geringde 
vogels gevoerd wordt. Daar werd contact ge- 
maakt met het Zoologisch Museum te Kopen- 
hagen. En toen was spoedig uitgezocht, dat 
dit dier op 30 juni 1957 als nestjong geringd 
werd te Orm Holsteinsborg, op het eiland 
Sjaelland in Denemarken. Onfeilbaar zeker 
wees de ring de nationaliteit van de dode vogel 
aan, alsof het dier van een paspoort of een 
persoonsbewijs voorzien was geweest. En daar- 
uit blijkt het grote belang van het ringen van 
vogels voor wetenschappelijke doeleinden. 

Het is echter niet zo eenvoudig om blauwe 
reigers te ringen. De volwassen vogels laten 
zich niet vangen, zoals b.v. zangvogeltjes, met 

behulp van slagnetten of klapkooitjes. Wij zijn 
op het ringen van jonge vogels in het nest aan- 
gewezen. Maar de nesten liggen doorgaans 
hoog in de bomen, en kunnen dus alleen maar 
worden bereikt na een angstige klimpartij, of 
met lange brandladders. Het aantal geringde 
blauwe reigers is dan ook beslist niet hoog. 
Toch was het exemplaar van St-Pieter niet de 
eerste Deen, die hier in Limburg bemachtigd 
is. In februari 1940 werd in Ottersum, in Noord- 
Limburg, een reiger aangetroffen, die geringd 
was in Vilsund op Jutland in mei 1937. En in 
Venray werd in de winter van 1933 een dier 
geschoten, dat in dat zelfde jaar geringd was 
in Zweden. Van elders in Nederland zijn enige 
tientallen terugmeldingen bekend van Deense, 
Zweedse en Noorse blauwe reigers. Wij mogen 
dus verwachten, dat een aantal bij ons over- 
winterende reigers afkomstig is uit Scandinavië 
en Denemarken. Daar sluiten zich Noordduitse 
vogels bij aan. 

En wat doen de bij ons geboren reigers? Wel, 
daarvan blijft zeker een deel in onze streken 
hangen, of ze zwerven wat rond. Men heeft 
ze gevonden in Noord-Duitsland en Engeland. 
Zie de figuur. Maar een groot gedeelte ver- 
dwijnt voor het invallen van de koude in de 
winter naar zuidelijker streken. Er zijn er terug- 
gemeld uit België, Frankrijk, Noord-Italië, 
Spanje, Portugal, Tirol en zelfs uit Marokko 
en van de Azoren. De blauwe reigers doen dus 
blijkbaar toch wel mee aan de grote volksver- 
huizing, die wij de vogeltrek noemen, en waar- 
bij de broedvogels van het noordelijk halfrond 
en masse opschuiven in de richting van de 
evenaar. Het makke roodborstje, dat u in de win- 
ter op de voedertafel ziet, is waarschijnlijk een 
heel ander dan het schuwe diertje, dat 's zomers 
in uw omgeving zijn liedje laat horen en er een 
broedsel groot brengt. Hetzelfde geldt voor 
spreeuwen, kraaien, meeuwen, roofvogels en 
vele andere. Uiteraard kan deze aflossing van 
de wacht alleen worden geconstateerd, wanneer 
wij de vogels individueel kunnen herkennen. 
En dat is mogelijk geworden dank zij de geniale 
uitvinding van het ringen door de Deense on- 
derwijzer Mortensen, in het begin van deze 
eeuw. 

Het ringonderzoek heeft ook aan het licht 
gebracht, aan hoeveel gevaren de vogels in het 
algemeen op hun trek bloot staan. Vele van hen 
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Trekkaartje  van   143   blauwe  reigers,   in  Nederland  ge- 
ringd  ( •), of uit Nederland teruggemeld  (o). Gegevens 
verzameld   in   •Ardea"   en   •Limosa"   vanaf   1934   en   in 

•De  Nederlandsche  Vogels",   1941,   tweede  deel, 
pag.  509•511. 

paste  bespuitingen  van  land-  en  tuinbouwge- 
wassen maken zeer veel slachtoffers. Vooral in 
de nacht verongelukken veel trekvogels doordat 
zij met hoogspanningskabels en telegraafdraden 
in aanraking komen. In donkere nachten vliegen 
nog altijd veel vogels zich te pletter tegen de 
vuurtorens  langs  de  kust.  En  op  zee worden 
zij bedreigd door stookolievelden langs de druk 
bevaren scheepsroutes. Door tal van organisaties 
wordt, vaak op internationaal niveau, getracht, 
aan  deze  voor  de  vogels   gevaarlijke  situaties 
een einde te maken. Veelal behoort dit echter 
tot de onmogelijkheden. Men kan b.v. de sprink- 
hanen  in  Afrika niet  ongemoeid  laten,  omdat 
het bekend is, dat daardoor veel ooievaars ver- 
giftigd  worden.   Hoogspanningskabels  zijn on- 
ontbeerlijk  voor  de  economie,   hoezeer  zij   het 
landschap vaak ook ontsieren. Vuurtorens zijn 
onmisbare bakens voor de kustvaart. De enige 
maatregelen,   die   overblijven,   maar   die   zeker 
niet het meeste effect zullen sorteren, zijn rege- 
lingen van de vangst en de jacht. En zelfs deze 
stuiten maar al te dikwijls op grote bezwaren. 
Denkt u maar eens aan de grote tegenstellingen 
die  er  op  het   gebied  van   de  vogelwetgeving 
bestaan tussen Noord-Europa, waarbij  Neder- 
land zich heeft aangesloten, en de Zuideuropese 
landen, waartoe de Belgen zich meer aangetrok- 
ken  voelen.   En  toch   zullen  wij   internationaal 
samen   moeten   gaan  bij   de   vogelbescherming, 
wanneer wij een vogelwereld rondom ons willen 
handhaven,  die niet alleen is samengesteld uit 
mussen, kraaien, meeuwen en nog enkele andere 
soorten,   die juist  van  de  samenleving  met  de 
mens profijt weten te trekken. 

verongelukken, doordat zij uit de koers raken 
in regen, mist of stormen. Een zeer groot deel 
van de teruggemelde vogels is niet eens één 
jaar oud! Zij komen in hun eerste winter om als 
gevolg van koude en voedselgebrek, of door 
moeilijkheden op de trek. Vergelijk de tabel bij 
de figuur. En toch heeft hetzelfde ringexperi- 
ment uitgemaakt, dat blauwe reigers b.v. 14 jaar 
oud kunnen worden. Als de mens zich nu maar 
niet met de vogels bemoeide, zouden produktie 
en verlies elkaar wel in evenwicht kunnen hou- 
den. Maar dat is helaas niet het geval. Veel 
trekkende vogels komen aan hun einde doordat 
de mens er jacht op maakt. Ten behoeve van 
de vogelliefhebberij worden jaarlijks duizenden 
vogels gevangen. De steeds intensiever toege- 

CHAMPIGNONCULTUUR 

IN  DE  ZUID-LIMBURGSE  GROTTEN.    I. 

Het is nog niet zo heel lang geleden dat de 
champignonteelt in Nederland voor het grootste 
deel bedreven werd in de Zuid-Limburgse 
grotten. Bij het publiek heerst vaak de mening 
dat de champignon alleen in het donker kan 
groeien en dat daarom de grotten zo gezocht 
zijn voor deze teelt. Niets is minder waar. De 
mensen die in de omgeving van de grotten 
woonden meenden destijds dat deze grote, en 
goedkope ruimten met hun constante tempera- 
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tuur van 10° C. en hun hoge luchtvochtigheid, 
wel erg geschikt zouden zijn om champignons 
te kweken. 

Het is niet precies bekend wanneer men in 
Zuid-Limburg begonnen is met het kweken van 
champignons. Enkele jaren geleden vond ik in 
een zeer bouwvallig gedeelte van de St. Pieters- 
berg een opschrift op de wand waaruit bleek, 
dat een zekere Smeets in 1900 twee karren 
paardemest had aangelegd. Achteraf bleek dat 
deze Smeets een douanebeambte geweest is en 
stellig niet de éérste kweker. In 1939 waren er 
in de St. Pietersberg in totaal twee kwekers; 
de champignonteelt was niet hun hoofdberoep. 
Van enige uitbreiding was tot 1940 geen sprake. 

De hele teelt was in een geheimzinnige waas 
gehuld. Wellicht is de eeuwige duisternis van 
de grotten hier mede schuld aan. Sprak men 
met iemand die wel eens champignons geteeld 
had, dan ging deze er prat op, dat hij de fijne 
kneepjes van het vak kende. Ze vertellen deed 
hij vrijwel nooit. Het feit echter dat al deze 
mensen het maar bij proberen lieten, is wel een 
bewijs, dat de teelt niet winstgevend was; wat 
voor reden hiervoor dan ook bestaan moge 
hebben. Niet alleen de afzet gaf destijds moei- 
lijkheden, ook de teelt zelf. Steeds weer hoorde 
men dezelfde klacht: ,,De eerste teelt lukte 
best, de tweede iets minder, maar de vierde of 
vijfde werd een mislukking". Wanneer men dan 
in een andere hoek van de berg ging kweken, 
herhaalde dit verschijnsel zich. 

De "goldrush". De kwekers wisten niet welke 
eisen de champignon stelde en onderzoek kende 
men niet. Toen echter na 1940 enig onderzoek 
werd gedaan, kwam er ook meer belangstelling 
voor de teelt. Tijdens de laatste oorlog wilde 
iedereen iets beginnen en zo ontstond een wilde 
vlucht in de grottenteelt. Dit werd mede ver- 
oorzaakt door de hoge prijzen der champignons, 
die zelfs opliepen tot 12 gulden per kg. Het is 
heel eigenaardig dat het niet de tuinders waren, 
die zich in de omgeving van Maastricht op dit 
goudmijntje wierpen. Het waren kelners, sla- 
gers, schilders, kantoorbedienden enz. Van 
1945 tot 1948 liep het aantal kwekers, in de 
St. Pietersberg alléén, op van 3 tot 49. In deze 
periode was er dag en nacht leven in de onder- 
aardse gangen. Men deed het werk veelal na 
zijn dagtaak en was zodoende gedwongen op 
de onmogelijkste uren in de grot te werken. 

Wie met kweken wilde beginnen, behoefde 
niets anders te doen dan een aantal gangen 
in de grot te huren en deze met zo min mogelijk 
afsluitingen tot kwekerij te maken, daarna: de 
bezem over de vloer, een wagen mest, en het 
spel kon beginnen. Bij buurman kweker leende 
men niet alleen goede raad, maar ook nog een 
riek en een kruiwagen. Men vroeg niet of de 
kwekerij gunstig lag met het oog op natuurlijke 
ventilatie, vervoer, enz.; als de oprichtingskos- 
ten maar zo laag mogelijk waren, was het goed. 

Ondanks deze manier van werken gebeurde 
het toch wel, dat de een of andere kweker zeer 
goede resultaten bereikte, en het was geen on- 
mogelijkheid om op deze wijze een 10.000 gul- 
den per jaar er bij te verdienen. Maar snel ver- 
diend betekende vaak ook snel uitgegeven; 
reserves werden niet gevormd. Daarbij kwam 
dat de oude klacht ,,de eerste teelt goed, de 
tweede minder, enz." ook hier bleef voorkomen. 
Dit werd nog in de hand gewerkt doordat de 
kwekerijen omgeven waren door leegliggende 
stukken gang, die braaf gebruikt werden als 
stortplaats en w.c. Bij voorkeur stortte men de 
afval van champignons voor een andermans 
deur; dan had men er zelf geen hinder van. 
Maar de buurman deed hetzelfde. Dit gaf niet 
alleen aanleiding tot allerlei ruzietjes, maar 
veroorzaakte een dusdanige besmetting, dat op 
een bepaald moment niet meer in het gangen- 
stelsel te kweken was. Ook bezorgde de ene 
kweker de andere tijdens het fermenteren een 
grote hoeveelheid condenswater op zijn onaf- 
gedekte bedden, waardoor het mycelium afstierf. 

Al deze narigheid werd vergeten op de tien- 
tallen vergaderingen, die men belegde over dt 
afzet van champignons. Over de teelt werd 
bijna nooit gesproken; alleen maar over het 
feit dat men niet onder eikaars klanten mocht 
leuren en de prijs niet mocht bederven. Dat van 
alle afspraken en regelingen weinig terecht 
kwam, laat zich begrijpen. Gelukkig is hier de 
tijd barmhartig geweest, en zo kon het gebeu- 
ren, dat in 1949 aan de kwekers bericht werd 
dat de prijs niet langer op 10 en 12 gulden was 
te handhaven. Ineens regende het klachten: 
•Het ging slecht met de teelt; men plukte niet 
genoeg; de plaats in de grot deugde niet; er 
werd geknoeid met de paardenmest en de huur 
was veel te hoog". Kortom: de aftocht werd 
door menigeen geblazen en in 1954 hadden wij 



NATUURHISTORISCH MAANDBLAD. 15 

AUS DEN NEDERLANDEN. 
(HEM.-HETEROPTERA). 

in de St. Pietersberg nog maar 8 kwekers over, EINIGE BEMERKENSWERTEN WANZENFUNDE 
mensen die in de strijd gehard waren en die het 
hadden overleefd. Door de sterke uitbreiding 
van de bovengrondse kwekerijen voelde men 
zich echter ondergronds niet meer geheel safe. 
Alhoewel deze kwekers hun zaak zo goed mo- 
gelijk verzorgden, lag de gemiddelde opbrengst 
per ton verse mest in 1954 slechts op 37,4 kg. 

R. H. COBBEN 

(Laboratorium  für  Entomologie,  Landwirtschaftliche 
Hochschule, Wageningen). 

PENTATOMIDAE 

Verbetering   van   de  overgebleven   kwekerijen.     Graphosoma lineatum L. 

Een van de eerste stappen tot verbetering 
was een ondergrondse ruilverkaveling. Aange- 
zien de N.V. ENCI vrijwel alleen eigenaar is 
van de St. Pietersberg, kon dit. Door de ruil- 
verkaveling kreeg de kweker een beter overzicht 
over zijn bedrijf, hij had veel minder tijdverlies 
aangezien hij nu één groot perceel bewerkte en 
niet meer een kwartier behoefde te lopen om 
nog een paar kilo's in een uithoek te gaan 
plukken. Het was ook een prikkel voor hem 
om nog meer aandacht aan mestbereiding e.d. 
te besteden. Dit alles had tot gevolg dat één 
bedrijf, het grootste, de gemiddelde opbrengst 
in 1956 had opgevoerd tot 62 kg. per ton verse 
mest. 

Voor een kleine kweker, die het werk zelf 
doet met eventueel wat losse hulp, is dit een 
opbrengst die hem nog een goede boterham 
bezorgt. Wordt echter met personeel gewerkt, 
dan is, gezien de hoge lasten, ook deze op- 
brengst niet interessant meer, temeer daar bij 
de oude teeltmethode mislukkingen, ondanks 
jaren ervaring, steeds weer voorkomen. De 
kweker moet honderden tonen mest blijven 
verwerken; houdt hij daarmee op dan kan hij 
alles kwijt zijn. Dit gochelen met tienduizenden 
guldens, waarbij steeds de kans bestaat dat men 
alleen wat waardeloze oude mest overhoudt, is 
niet bevorderlijk voor een goede nachtrust. Op 
het ogenblik is men dan ook wel overtuigd, dat 
de grottenteelt in zijn oude vorm, over enkele 
jaren tot het verleden zal behoren. Alleen men- 
sen die in de grotten de meer moderne teelt- 
methode gaan toepassen zullen in de toekomst 
slagen. Die mogelijkheid bestaat; de volgende 
keer hierover meer. 

A. W. Gijtenbeek. 

(ENCI). 

Echt, 17•VI•'51, 1 S, 1 9 (leg. R. 
Geurts); Umgebung Epen, Anfang VI•'53 
(Exkursion Dr. Westhof; von de teilneh- 
menden Damen typisch •gestreifte Pyama- 
Wanze" genannt"). Nach dem einzigen Funde 
in den Niederlanden von 1850 hat diese auffal- 
lende Art offenbar seit dem extremen Sommer 
vom Tahre 1947 ihr Areal bis etwas nördlich 
von Südlimburg ausbreiten können, wie es die 
neuen Funde von 1948, 1950, 1951 und 1953 
beweisen. W2a2g2n2e2r (1956) zeigte, dass G. 
italicum Miill. nur eine Farbenvarietat von 
G. lineatum ist. 

Pentatoma rufipes L. 

Epen, 6•VIII•'52, 1 $ (leg. W. O n- 
stenk); Wolfheze, 26•VI•'55, 1 Larve 
letztes Stadium auf Pinus (vergleiche die Be- 
merkung bei C o b b e n, 1953, p. 173•174). 

Troilus luridus F. 

Wageningen, 10•VI•'52, 1 2 (leg. Tim- 
mer); Ede, 19•IX•'55, 1   ?   auf Birke. 

COREIDAE 

Gonocerus juniperi H. S. 

Diese Art wurde von Blote (in Reclai- 
re, 1950 (1951), S. 4) von Herkenbosch ver- 
zeichnet, Ende IX, 1948. Da wir selbst in dieser 
Gemeinde und im angrenzenden Gebiet jahre- 
lang regelmassig gezammelt haben, zweifelten 
wir an der Richtigkeit der Bestimmung. In 
Mittellimburg kommt G. juniperi nicht vor, 
da Juniperus dort fehlt. Wohl konnten wir 
Gonocerus acuteangulatus Gze. auf Rhamnus 
feststellen (Cobben, 1953, S. 174). Diese 
Art ist auf den ersten Bliek von G. juniperi 
zu unterscheiden. Persöhnlich haben wir uns 
überzeugen   können,   dass   das   bewusste   von 
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Dr. Blote erwahnte Exemplar zu G. acute- 
angutatus gehort. 

LYGAEIDAE 

Ortholomus punctipennis H.-S. 
Voorne (Gelande bei der biologischen Station 

Weever's Duin), Ende VII•'56. In Anzahl 
mit Larven zwischen Potentilla vernalis. Die 
9 9 waren in der Mehrzahl; einige Kopula- 

tionen wurden beobachtet. Die Art war bisher 
nur von Domburg bekannt, wo im Jahre 1951, 
2 $ und 2 9 gefangen wurden (Brakman, 
1952; zum Überfluss noch einmal als f.n.sp. 
von Gravestein 1952 erwahnt), und von 
's-Gravenzande (Arendsduin) von Meur er 
5•IX•'51 erbeutet. Ausser durch die etwas 
grosseren Masse unterscheidet die Larve von 
O. punctipennis sich durch die folgenden Merk- 
male deutlich vom letzten Stadium der allgemei- 
nen und verwandten Macroparius thymi Wlff. 
(siehe Abb. 2 bei Cobben, 1953): Kopf ohne 
6 scharf begrenzte dunkele Langsbander, na- 
mentlich an der Vorderseite dicht besetzt mit 
hellen spatelförmigen Haaren; Thorax ohne 
deutliche Langsbander; Ti 3 dunkelbraun mit 
breitem, hellem Band. 

Geocoris grylloides L. 
Wageningen, 21•VI; 1•VII; 18•VIII, 

1953, zahlreich mit Larven auf kahlen, tro- 
ckenen und bemoosten Stellen in einer Krau- 
terreichen Heuwiese, auf dem Gelande der 
Forstwirtschaftlichen Versuchstation; 3•VI, 
erste Larvenstadium. Alle Imagines brachyp- 
ter. 1st hauptsachlich aus dem Dünengebiet be- 
kannt. 

Pionosomus varius Wlff. 
Melick-Herkenbosch, 29•VIII•'54; 29• 

VIII•'55, Imagines und Larven, zwischen 
Flechten auf einer engbegrenzten Stelle des 
ausgestreckten Corynephoretum canescentis. 
Begleitende Hemipteren: Acalypta parvula Fall., 
Rhyparochromus quadratus F. (Larven); Psam- 
motettix albomarginatus Wagn., Ps. pallidiner- 
vis Dahlb. und Rhytistylus proceps Kbm. Erster 
Fundort in Limburg; hauptsachlich in den 
Dünen vorkommend. 

Aellopus atratus Gze. 
Bemelen,   10•V•'52,   1    S ,   am   Fusse  der 

senkrechten Mergelwand unter Wurzelblatt 
von Echium. War bekannt von Schin-op-Geul 
und Bemelen. 

TINGIDAE 

Acalypta platycheila Fieb. 

Naturschutzgebiet •Bennekomse Meent", 
16•VI•'56, 1 $ brachypter, unter Zwerg- 
weide, 3 9 macr. von einem Krauterreichen 
Wegrande mit Plantago, Centaurea, Chrysan- 
themum geschleppt. Idem 8•VII•'56, 4 9 
brach. Diese Art war mit Sicherkeit bisher nur 
von Maastricht und Assen bekannt. 

Acalypta marginata Wlff. 

Schaarsbergen, 21•VI•'55, 1 9 brach. 
zwischen Hieracium pilosella. 

Tingis reticulata H.-S. 

Wageningen (•Binnenveld"), 22•V•'50, 
1 9 unter Ajuga reptans. Diese Netzwanze 
war nur aus den Dünen und von Breda bekannt. 

REDUVIIDAE 

Pygolampis bidentata Gze. 

Linne, 25•V•'44, eine junge Larve unter 
Ginster auf trockenem Gelande; Herkenbosch, 
11•VIII•'47, verschiedene junge Larven 
zwischen Luzula in einer Heuwiese (im Jahre 
1947 vollkommen trocken, normal sumpfig). 
Diese überall im Ausland seltene Reduviide 
wurde bisher in unserem Lande nur bei Vorden 
und Deurne gefunden. 

NABIDAE 

Prostemma guttula F. 

Echt, 27•IX•'51, 2 9 (leg. R. G e u r t s). 
War bekannt von Maastricht und aus Zeeland 
(siehe  Brakman,   1952). 

Nabis brevis Schltz. 

Tuddern, 10•VIII•'49, 1 9 ; Ede, 17•VIII 
•'54, 1   9. 

Nabis flavamatginatus Schltz. f. macroptera. 

Wageningen, 3•VII•'53, 1 9 im Über- 
strömungsgebiet; Rhenen, ,,Blauwe Kamer", 4• 
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VII•'53, 1 9; Apeldoorn, 6•VIII•'10, 1 9 
in Kollektion Laboratorium für Entomologie, 
Wageningen (leg. J. Koornneef). Die 
makroptere Form war bisher nur von Lochem 
und Ommen bekannt. 

ANTHOCORIDAE 

Anthococis sarothamni Dgl. Sc. 
Diese als sehr selten gekende Art ist in Lim- 

burg in grosseren Ginsterbestanden nicht selten. 

Tetraphleps bicuspis H.-S. 
Swalmen, 7•VII•'52 2,1 $ , Larven; 

Beek (S.-L.), 22•VIII•'55, Imagines; Wage- 
ningen (Bosbouw Proefstation), 27•VI•'56, 
1 9,1 Larve V. In allen Fallen auf alten 
Larchen. 

Acompocoris pygmaeus Fall. 
Wageningen,  13•VII•'55,  1   9   auf Pinus. 

Orius laticollis Reut. faun. nov. spec. 

Roermond, 6•IV•'53, 1 9 unter Platanen- 
rinde. Das $ dieser Art besitzt nicht das auf- 
fallend breite Pronotum, woran das 9 leicht 
zu erkennen ist. Verwehhslung mit anderen 
Orfus-Arten ist also möglich, sodass Genital- 
untersuchungen (linkes Paramerum) nötig sind. 

Orius  vicinus Rib. faun. nov. spec. 
Wageningen, 10•VIII•'39, 3 3,2 9 auf 

Linde (Sammler unbekannt; in der Sammlung 
des entomologischen Laboratoriums in Wage- 
ningen). Diese Art wird sicher noch an ver- 
schiedenen Orten in unserem Lande aufgefun- 
den werden. Es kommt darauf an, das nieder- 
landische Sammlungsmaterial von O. minutus L. 
auf das Vorhandensein von Orius vicinus zu 
untersuchen. Möglicherweise kommt dann auch 
Orius horvathi Reut. zum Vorschein, welch? 
Art durch W a g n e r im Jahre 1952(a) als neu 
für Nordwestdeutschland angegeben wurde. 
Ferner kann in unserem Lande noch Orius lae~ 
vigatus Fieb. erwartet werden. Viele Exemplare 
aus England, die als O. niger Wlff bestimmt 
waren, schienen zu O. laevigatus zu gehören 
(Britten, H. 1939). Betreffs der Unterschei- 
dungen der Arten und der Abbildungen der 
Parameren siehe R i b a u t (1923) und Guide 
(1941). 

Brachysteles parvicornis Costa. 
Boukoul, (Gem. Swalmen), 7•VII•'52, 1 

9 geschöpft in einem Moor; Roermond, 6•IV 
••'53, 1 $ unter Platanenrinde. Diese aus un- 
serem Lande nur von wenigen Fundorten be- 
kannte Art wird hauptsachlich von sumpfigen 
Grasplatzen angegeben. Sie kommt auch in 
trockneren Biotopen vor. Wir fanden sie in 
kleiner Anzahl bei Bergen (Nordlimburg), 4• 
VII•'52, auf Larche. In Frankreich (Seine & 
Oise) -wurde sie von uns zahlreich auf Coni- 
feren, besonders auf Zeder angetroffen, oft in 
Gesellschaft von Cardiastethus [asciiventris 
Garb. For ster (1955) meldet sie mit den 
Larven  von  dichten   Calluna  Strauchern. 

Dufouriellus ater Duf. 
Schalkwijk, 1•III•'53, mit den Larven 

unter Rinde eines Wiesenpfahles, (leg. H. 
Kool); Bennekom, 29•IV•'53, Imagines in 
grosser Zahl, worunter viele tote und einige 
unausgereifte Exemplare, unter loslassender 
Rinde eines Elektrizitatsphahles, praktisch alle 
Exemplare mit der Bauchseite gegen den zen- 
tralen Holzzylinder gerichtet. Das Milieu unter 
der Rinde war völlig trocken und wurde nur 
von einigen Springschwanzen und Thripsen be- 
wohnt. Verschiedene Tiere wurden zu Hause in 
eine Petrischale gebracht, worin sich ein Sand- 
boden und Rinden-Stückchen befanden. So- 
gleich fand eine Paarung statt, die etwa 8 Mi- 
nuten dauerte. (Das $ sass dabei praktisch 
median auf dem 9 ). Dufouriellus ist sicher 
nicht so selten, wie man aus den früheren 
knappen Funden schliessen sollte. Über den 
Verlauf der Generationen ist noch nichts be- 
kannt. In unseren früheren Fangen wurden so- 
wohl Larven wie Imagines im August und 
Oktober angetroffen. 

LORICULIDAE 

Loricula pselaphiformis Curt. 
Enschede, 16•VI•'55, S und 9 auf 

Stammen von alten Tannen und dazwischen 
stehenden Buchen; Ede, VI•'55, unausgereifte 
S S auf und unter loslassender Rinde eines 

Wiesenpfahles, in Gesellschaft von einer gros- 
sen Anzahl Larven und von einem grossen 
tubuliferen Thrips; S und 9 auf dem Stamm 
eines Apfelbaumes in einem vernachlassigten 
Obstgarten. 
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Myrmedobia coleoptrata Fall. 
St. Odiliënberg, 28•VI•'53, 2 $ geschöpft 

auf einem trocknen, grasigen Gelande; Wage- 
ningen, 5•VI•'53 eine grosse Menge $ $ 
geschöpft von Gras unter Buchen und Eichen. 
Den ganzen Monat Juni und anfangs Juli auf 
dem Wageninger Berge in de Umgebung der 
Forstlichen Versuchstation auf grasiger Vege- 
tation zu schöpfen, Trotz genauer Inspektion 
des eingentlichen Milieus dieser Art, namlich 
auf oder in der Nahe der Basis von Baumstam- 
men, auf Rinde, u.s.w. ist es uns nicht gelungen 
den Herd der 9 $ zu finden. Bezüglich der 
oekologischen und systematischen Begrenzung 
einiger Myrmedobia-Arten sei nach S e i d e n- 
s tücker (1950) verwiesen, der obendrein 
eine sehr lesenswerte, obschon rein hypotheti- 
sche Erklarung für die Ph'ylogenese der Lori- 
culidae gibt. 

Myrmedobia tenella Zett. 
St. Odiliënberg, 9•VIII•'53, 1 $ geschöpft 

in einem Sumpfe. 

MIRIDAE 

Myrmecoris gracilis Sahlb. 

Horn, 10•VII•'49, 1 $ (leg. H. San- 
ders); Horn, 24•VII•'55, 1 $, geschöpft 
von Grasvegetation auf feuchter Heide. 

Phytocoris intricatus Fl. 
Wageningen, Oranje Nassau's Oord, An- 

fang VI•'52 auf Larche, 3 S und 1 9 aus 
Larven gezüchtet. Dritter Fund für die Nie- 
derlande. 

Phytocoris reuteri Saund. 
Roermond, 14•VIII•'50, 1 ? auf Weiss- 

dorn; Melick-Herkenbosch, 22•VII•'55, 1 $ 
auf Birke in feuchter Heide. 

Phytocoris singeri E. Wagn. 
Die von uns im Jahre 1950 als Ph. nowickyi 

Fieb. erwahnten Tiere aus Mittellimburg wurden 
von Wagner (1954) zu Paratypoiden einer 
neuen Art erhoben, die er Ph. singeri nannte. 
Sie lebt bei uns auf Rumex conglomeratus. 
Im Jahre 1952 fanden wir sie gleichfalls bei 
Briis sous Forges und Arpajon (Seine & Oise). 
Ferner ist sie im gleichen Jahre noch bekannt 

geworden von Aschaffenburg. Der echte Ph. 
novickyi ist bis jetzt nur aus Ost-Europa und 
Asien bekannt. 

Beschreibung des letzten Larvestadiums von 
Phytocoris singeri Ed. Wagner. 

Langlich, gelbgrün mit weisser Zeichnung, 
zerstreut mit langen aufgerichteten Haaren. 
Kopf hinter den Augen, Pronotum an den Sei- 
ten und Flügeltaschen schmal braun gesaumt. 
Thorax seitlich mit sparlich rotbrauner Flecken- 
zeichnung. 

Rostrum bis zu den Hintercoxen reichend, 
distal schwarz. 

Fühler weiss, Glied 1 distal und proximal 
braun; Glied 2 in der Mitte braunlich geringt, 
proximal braun. Glied 3 und 4 weissbraunlich. 
Im Gegensatz zur Imago sind auch die drei 
letzten Glieder mit langen, hellen Borsten be- 
setzt. Auf den dunklen Ringen sind die Borsten 
ebenso dunkel. 

Femora 1 und 2 mit braunen Flecken; Femora 
3 torbraun gefleckt, am Ende braunlich. Tibien 
weiss mit 3 Ringen. Tarsglied 1 braun, Glied 
2 proximal und distal braun. 

Dorsaldrüsxmündung zwischen Tergit 3 und 
4 anwesend. 

Unterschiede mit Phytocoris ulmi L.: 
Siehe die Messungen, Abbildungen in W a g- 

ner 1954. Larve V von P, ulmi ulmi ist ganz 
tabakbraun, dicht mit langen, schwarzen Haa- 
ren besetzt. Femora dunkel mit weissen Stellen. 

Das Biotop von Phytocoris singeri: 
Die Art lebt in Bruchland zwischen einer 

üppigen Vegetation, am liebsten an schattigen 
Stellen. Beobachtungen deuten darauf hin, dass 
sie mit Rumex conglomeratus Murray assoziiert 
ist. Regelmassig fanden wir in dem Sumpfgebiet 
in St. Odiliënberg einzelne Larven am Fusse 
der Stengel dieser Pflanzen, im Blüten-Stadium, 
wahrend dann und wann auch ein Volltier von 
den rotbraunen Fruchtstanden gekatschert 
wurde. Jedoch wurde sporadisch die Larve 
im gleichen Gebiete auf Quercus gefunden, 
oder tief im Sumpfe zwischen Equisetum auf 
Comarum palustre. 

An allen Fundorten, sowohl in Mittellim- 
burg, wie in Arpajon (Seine-Oise) war Rumex 
conglomeratus vorhanden, zwischen Krautern 
und  ziemlich  hochwüchsigen  Gramineen. 
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P. singed P. ulmi 
E. Wagn L. 

4,7 5,5 
0,83 1,04 
0,78 0,94 
2,34 2,96 
0,94 1,09 
1,90 2,34 
1,40 1,72 
0,90 1,09 
5,14 6,24 
1,56 1,77 
1,3 1,6 
3,48 4,21 
0,62 0,73 
3: 10 1 :3 

Dass Phyt. singeri zoophaag sein sollte, ist, 
im Hinblick auf die Beobachtungen an Phyto- 
coris ulmi L., Ph. varipes Boh und Ph. intricatus 
Flor.  von  Kullenberg   1946  fraglich. 

Messungen in mm. Larve Stadium V 

Durchschnitts-gesamtlange 
Kopfbreite nebst Augen 
Kopflange 
Schnabellange 
Antennnenglieder  1 

2 
3 
4 

Gesamtlange  Fühler 
Thoraxlange 
Durchschnitts-thoraxbreite 
Hintertibie 
Hinterfuss 
Verhaltnis Tarsenglieder 1 

(von der Seite gesehen) 

Miris striatus L. 

Schaarsbergen, VI-'54, 1 9 (leg. P. Loof); 
idem, 21•VI•'55, 1 9 von hohen Grasern 
unter Birke; idem, 15•VI•'56, 4 9,1 Larve 
Stad. V auf Betuia pendula; Oud Reemst, Hoge 
Veluwe, 21•VI•'56, in Anzahl, $ und 9 
auf altem Eichenschalholz. Gravestein 
(mündliche Mitteilung) fing sie im Juni 1956 
an verschiedenen Orten in Limburg. Das letzte 
Larvenstadium wurde von Kullenberg 
(1946, Taf. 3, Fig. 2) abgebildet. 

Dichrooscytus intermedius Reut. 

Wageningen (im Garten des Hauses Hinkel- 
oord),   13•VII•'55,  auf Picea pungens. 

Polymevus nigritus Fall. 

St. Odiliënberg, 27•VI•'53, 1 $ zusam- 
men mit einer Anzahl von P. holosericeus Hhn. 
auf Galium palustre. Zweiter Fundort in den 
Niederlanden, 

Teratocoris antennatus Boh. 

Diese Art ist nicht so selten wie früher an- 
genommen wurde. Sie lebt bei mittlerer Tem- 
peratur zwischen  hohen Grasern verborgen in 

Sumpfgebieten (abgeschnittene meandrische 
Arme der Roer und der Swalm, auf dichtbe- 
wachsenen Ufern des Heelsumer Baches, der 
Grift und an den Randern von Wasseransamm- 
lungen in den Überschwemmungswiesen des 
Rheins. Auf Voorne (Strandhaak), 25•VII• 
'56 in Anzahl zwischen Schilf auf dem Schlick, 
wobei auch ein 9 von T. saundersi angetroffen 
wurde. Die Unterschiede und Übcreinstimmun- 
gen der Lebensweise beider Arten sind ausführ- 
lich von Kullenberg (1946, p. 175•183) 
behandelt. Hierbei muss aber mit der Möglich- 
keit gerechnet werden, dass sich unter dem 
Material, das Kullenberg als T. saundersi 
auffasste, auch die im Jahre 1952 beschriebene 
T. lineatus E. Wagn. befunden hat. 

Orthotylus tenellus Fall. 

Veenendaal, 9•VII•'54, 1 $ ; Wagenin- 
gen, 25•VI•'55, 1 9 mit Larven auf Acer 
pseudoplatanus, der mit Aphididae und Lar- 
ven von Eurhadina loewii Then, und Typhlo- 
cyba spec, dicht besetzt war. Als wichtigste 
Nahrungspflanzen gibt Kullenberg (1946, 
S. 244•245) an: Quercus, Fraxinus und Cory- 
lus. 

Orthotylus nassatus F. 

Heerlen, 17•VIII•'49, 1 9 ; St. Odiliën- 
berg, 8•VIII•'50, 1 $ ; Roermond, 13•VIII 
•'53, 1 9; Wageningen (Arboretum), 20• 
VIII•'53, 1 9 ; Melick-Herkenbosch, 12•VIII 
•'56, in grosser Zahl $ £ und 9 9 auf Quer- 
cus. 

Strongylocoris leucocephalus L. 

Grebbeberg, 23•V•'53, 1 $ geschöpft von 
Corynephorus; Bennekom, 25•VI•'55, 1 $ 
auf Rotklee. Wahrend 5. luridus Fall, ausge- 
sprochen xerophil ist, und nur im Corynepho- 
retum auf Jasione gefunden wurde, stellt S. 
leucocephalus offenbar weniger strenge An- 
sprüche. Obschon die Art mitunter im selben 
Biotop wie die erste vorkommt, wurden auch 
unsere ersten Fange an feuchteren Orten ge- 
macht, worin stets Leguminosen vorhanden 
waren. Nach Kullenberg (1946, p. 257• 
259) gehören Leguminosen zu den wichtigsten 
Nahrungs- und Eiablagepflanzen. Wagner 
1952, S. 100) gibt für Deutschland als Nah- 
rungspflanze an Campanula-Arten. 
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Halticus apterus L. 

Wageningen (Binnenveld) VII•'53, '54, 
'55. In pflanzenreichen Wiesen, kurz nach dem 
Krieg noch Pfeifengraswiese, durch Entwas- 
serung und Düngung in Arrhenaterum elatio- 
rum-Wiese verandert. Die Art wurde haupt- 
sachlich zwischen Glechoma gefunden. K u 1- 
lenberg (1946, S. 260•261) gibt nament- 
lich Leguminosen als Nahrungspflanzen an. 

Oncotylus viridiflavus Gz. 

Wageningen (Binnenveld) VIII•'54. In 
sehr grossen Mengen mit Larven auf Centaurea 
an Entwasserungsgraben. Die Wanzen konzen- 
trieren sich namentlich auf die jungen sich ge- 
rade öffnenden Blumenknospen. Ein 2 wurde 
bei der Eiablage in einen dicken Centaurea- 
Stengel beobachtet. Mit dem Rostrum wurde 
erst eine geeignete Stelle für die Eiablage auf- 
gesucht. Ohne dass das Tier sich entfernte, 
wurde der Legebohrer senkrecht auf die von 
den Stiletten angebohrte Stelle gesetzt und in 
den Stengel gebohrt. Das Einsenken des Lege- 
bohrers und das Absetzen eines Eies dauerte 
einige Minuten. Darauf wurde der Legebohrer 
aus dem Stengel zurückgezogen. Ohne dass das 
Tier seine Stellung anderte, wurde der Stengel 
mit den Stiletten etwas oberhalb der vorigen 
Stelle aufs Neue angebohrt, und auch hier wurde 
wieder ein Ei gelegt. Auf diese Weise wurden 
4 Eier hintereinander abgelegt, ohne dass das 
Tier seinen Standort anderte. Bei der letzten 
Eiablage musse das Tier sich hoch auf den Bei- 
nen erheben und den Hinterleib weit nach vorn 
krümmen, um mit dem Legebohrer noch gerade 
die mit den Mundteilen angebohrte Stelle er- 
reichen zu können. Dass viele Miriden erst die 
Eiablagestelle mit ihren Stiletten anbohren, 
wurde von K u 11 e n b e r g (1946, S. 403-409) 
beschrieben. Beschreibung und Abbildung 
der Larve V in Cobben (1953, S. 194• 
196). 

Macrotylus solitarius M.-D. 

Asselt, 7•VII•'52, 1 $ , 1 $ auf Stachys 
sylvaticus. Alle bisherigen Funde beschranken 
sich auf Limburg. Blote (1954) gibt die Art 
von dem Cannerbos an und schreibt: ,,Bis jetzt in 
den Niederlanden nur bei Bemelen angetroffen". 
W^ie sich aus dem Kommentar bei vielen seiner 

Funde ergibt, hat Dr. Blote versaumt die 
Fortsetzungen von Reclaires Liste einzu- 
sehen. M. solitarius war bereits von Geulhem, 
Maasniel und Swalmen erwahnt. 

Hallodapus rufescens Burm. 

Katwijk, Dünen, 25•VII•'27, 1 $ , leg. P. 
A. M. Scholte, in der Sammlung des Mu- 
seums Leiden. Der einzige in unserer Literatur 
erwahnte Fund ist von Gravestein, 1952 
(Otterloo, 1•IX•'51). In der Diskussion, die 
sich an diesen Fund anschluss, bemerkte Herr 
Blote, dass er sich erinnerte, dass Pater 
Scholte diese Art s.Z. in unserem Lande 
gefangen hatte. Da er keine naheren Einzel- 
heiten angeben konnte und jede Mitteilung 
hierüber in unseren Literatur fehlt, wurde an 
eine mögliche Verwechslung mit Pachycoleus 
rufescens Sahlb. gedacht, welche Art Pater 
Scholte s.Z. ebenfalls als neu für unser 
Land entdeckt hatte. 

Plesiodema pinetellum Zett. 

Schaarsbergen, 15•VI•'56, 1 2 auf Pinus. 
Fünfter Fundort. 

Psallus 

Ps. obscurellus Fall. Wageningen, 13•VII• 
'55, 5 3,6$ auf Pinus; Melick-Herkenbosch, 
22•VII•'55, 1   $   auf Pinus. 

Ps. quercus Kbm. Renkum, VI•'52. 
Ps. alnicola Dgl. Sc. Melick-Herkenbosch 

und Tuddern, VIII•'47, •'52. In Anzahl auf 
sehr alten Alnus glutinosa in Sumpfgelande 
(Fundorte  von  Oxycarenus  modestus). 

Ps. albicinctus Kbn. Wageningen, V und 
VI•'53, auf Eiche. 

Ps. luridus Reut. Roermond, 6•VII•'55; 
Wageningen, 12•VII•'55. Stets auf Larix 
und zusammen mit Ps. vitellinus Schltz. 

Ps. salicellus M.-D. Wageningen (im Gar- 
ten ,,Hinkeloord"), VIII•'54 und •'55. In 
Anzahl auf Rosenstrauchern, nicht auf Corylus 
in der Nahe, der normal als Nahrungspflanze 
in Betracht kommt. 

Atractotomus parvulus Reut. 

Melick-Herkenbosch, 28•VII•'48, 1 2 
auf  Pinus.  Fünfter Fundort. 
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Campylomma annulicornis Sign. 

Boukoul (Gem. Swalmen), 12•VIII•'53, 
2   9   auf Salix alba. Vierter Fundort. 

Asciodema  obsoletum  Fieb. 

Melick-Herkenbosch, 22•VII•'55; Horn, 
VIII•'55; in kleiner Anzahl mit Larven auf 
Sarothamnus, zusammen met den Wanzen Or~ 
thotylus virescens Dgl. Sc, O. concolor Kbm., 
Deraeovoris ruber L., D. cordiger Hhn, Hetero- 
toma meriopterum Scop., Picromerus bidens L., 
Larven von Piezodorus lituratus F., Nabis 
ericetorum Schltz., Anthocoris sarothamni Dgl. 
Sc, Dictyonota [uliginosa Cost., und den Lar- 
ven der für unser Land neuen Zikaden: Eus- 
celis ohawsi W. Wagn., Agallia antoniae Mei. 
und der bereits eher bekannten Batrachomorphus 
prasinus F., Gargara genistae F. und der Psyl- 
lide Arytaina genistae L. Namentlich die gra- 
nen Orthotylus-Alten kamen in grossen Indivi- 
duenmengen vor und es befanden sich zahl- 
reiche noch nicht ausgefarbte, milchweisse Ima- 
gines im Klopfnetz. Das ebenfalls hellgefarbte 
Asciodema viel hierunter wenig auf. Diese Art 
war nur von  Epen und  Spaubeek bekannt. 

NOTONECTIDAE 

Notonecta lutea Mlill. 

Vlodrop, 1•VIII•'54, 1 $ sich auf einem 
etwas über der Wasseroberflache hervorragen- 
dem Pfahl sonnend. Das zur Unterscheidung 
von andren Arten benutzte gelbe Scutellum 
kann bei getöteten Exemplaren, die einige Zeit 
in feuchter Umgebung gelegen haben, völlig 
schwarz werden (siehe hierüber auch Wag- 
ner, 1949). Die in unserem Lande gefangenen 
Exemplare von N, lutea mussen aufs neue stu- 
diert werden. Es besteht eine geringe Möglich- 
keit, dass hierunter eine zweite Art verborgen 
ist, die nach Angabe von Stehlik (1952) 
aus der Tschechoslowakei und von R e m a n e 
(1954) und W e b e r (1957) jetzt auch aus 
Nordwestdeutschland bekannt geworden ist. 
Es betrifft N. reuteri Hungerf., die ihr Verbrei- 
tungsgebiet in Nord-Europa (Finnland, Nord- 
Russland, Sibirien, u.s.w.) hat, und die mit 
einer Subspecies in Frankreich vertreten ist 
(die Merkmale findet man bei S t i c h e 1, 1955, 
S. 87). 
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FORAMINIFERA  FROM  THE  CRETACEOUS  OF 
SOUTHERN LIMBURG, XXXII. 

ON SOME AGGLUTINATED FORAMINIFERA. 
by J. HOFKER 

The   TEXTULARIA-FAUJASI-series  in  the 
Maestrichtian Tuff chalk and Paleocene 

of Holland. 

In the year 1861 (1862) Reuss described 
several species of Textularia from the Maes- 
trichtian tuff chalk: Text, conulus Reuss, T. 
globif era and T. faujasi Reuss. From these 
three species T. globifera is a Giimbelina, pos- 
sibly; T. conulus was described by Reuss 
for a species from the Planer Mergel (Turo- 
nian) and is quite different from any species 
found in the Maestrichtian tuff chalk; Reuss 
(1860) mentions this species also from the 
Uppersenonian of Hilgenberg, Hamm, Edel- 
bachgraben, Gosau. So it would seem that this 
species is found from the Lower Upper Creta- 
ceous through the whole Upper Cretaceous; but 
this is not known from any bentonic form of 
Foraminifera; specimens from the Upper Creta- 
ceous, Maestrichtian, differ from those of the 
Turonian, not only in minor features. There are 
no specimens in the Maestrichtian chalk tuff 
identical with the first description by Reuss, 
nor with his first figures. The third species, new 
in 1861 (1862) is Textularia faujasi Reuss, 
given by him as common in the chalk tuff. 
Reuss'   description   runs: 

,,Gemein. Sie ahnelt der Text, baudouiana 
d'Orb., unterscheidet sich aber leicht durch den 
elliptischen Querschnitt und die breit gerun- 
deten Seitenrander. Das 1-1,22 mm lange Ge- 
hause ist verkehrt-keilformig, unten zugespitzt, 
oben abgestützt, nicht sehr stark zusammenge- 
drückt, mit besonders im oberen Theile breit- 
gerundeten Randern und ziemlich breit-ellipti- 
schem Querschnitt. Jederseits 10-12 fast quere 
Kammern, deren untere sehr klein, mit sehr 
schmalen, meist bogenförmigen Randern; die 
letz'ten Kammern auf der oberen Flache wenig 
gewölbt. Die Mündung eine enge verlangerte 
Spalte. Die Schalen mit sehr feinen Rauhig- 
keiten." 

This description is suitable for the most com- 
mon form of textularid species, especially those 
from the Lower Md, of which level Reuss 
apparently had most of his material. 

In  the  year   1931   Hofker   described  and 

figured several Textularidae from the Maes- 
trichtian chalk tuff; he tried with an analysis 
of the three species described by Reuss, to 
identify the types found in his material, he gave 
a detailed study of what he believed to have 
been identified by Reuss as Textularia 
conulus, and believed that the three species of 
Reuss as found in the Maestrichtian tuff 
chalk were three generations of one single spe- 
cies. Moreover he found a larger, longer species 
which might be a Gaudryina, Hofker laid 
stress on the fact that two forms seemed to 
exist in his Textularia conulus, one with flat- 
tened end-chambers, the other with more infla- 
ted end-chambers. 

In 1949 Hofker described more in details 
the form, given in 1931 as Gaudryina spec; he 
identified that species with Reuss' Textularia 
faujasi, since Reuss' figure gives a form with 
more chambers than found in H o f k e r 's co- 
nulus. H o f k e r 's descriptions are much more 
detailed, but the determination is wrong. 

In 1950 Visser mentions from the Maes- 
trichtian tuff chalk Textularia agglutinans d ' 
O r b i g n y. Textularia conulus Reuss, 
Textularia cf. foeda Reuss, Textularia sub- 
conica Franke, and Textularia sp.; moreover 
Gaudryina laevigata Franke and Gaudryina 
rugosa d ' O r b i g n y. 

Gaudryina rugosa d'Orbignyisa typical 
species from the Campanian, never refound in 
the Upper Maestrichtian. The figures given by 
Visser show a small form which has been 
described by Cushman (1937) as faujasi 
(Reuss). Gaudryina laevigata Franke is 
a common form from the lower Upper Creta- 
ceous, never refound in the Maestrichtian. 

Textularia agglutinans is a form which has 
been used for many forms, from Cretaceous to 
Recent; but none of the species found in the 
Maestrichtian tuff chalk agree with the original 
description by d ' O r b i g n y. As already sug- 
gested, Text, conulus Reuss cannot be found 
in the Maestrichtian tuff chalk; so Reuss, 
Hofker and Visser must have been wrong 
in their interpretation. Textularia foeda Reuss 
has been interpretated by Cushman (1937) 
as a Gaudryina; it is found only in the Lower 
Upper Cretaceous both in Europe and America; 
it is not the species found for 'the first time in the 
Cr 4 of Holland and Belgium, and disappearing 
in the Lower Mb. It is the long slender form 
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Fig. 1.    Gaudryina (Textularia) [aujasi (Reus s). Form under   b,   probably   the   Aa-generation,   with   rounded 
margin, a, broad side; b, narrow side; c, apertural face; d, initial face; all X 27; e, initial part cleared up in oil, 

X 54. 
Fig. 2.    Gaudryina (Textularia) faujasi (Reuss). Form  under a, probably the Ai-generation, with acute margin. 
a,   broad   side;   b,   narrow   side;   c,   apertural   face;   d,  initial  face;  all   X   27;  e,   initial  part  cleared  up  in  oil, 

X 54. 
Fig. 3.    Same form as in Fig.  1,   all   indications   (he   same. 

Fig. 4.    Gaudryina (Textularia) {aujasi (Reuss). Form under   c,   probably   the   B-generation,   with   triangular 
initial part;  distinctly  this  part  shows  a  narrower  flat side   and  more  rounded   sides,   a,  broad  side;   b,   sharp 
narrow side; c, more flattened narrow side; d, apertural side; e, initial face; all  X  27; f, initial part cleared up 

in oil, X 54. 
Fig.   1•4  from  a  hard  ground   (holes)   somewhat  3  m  above   the   base   of   the   Md   in   the   quarry   Curfs,   near 

Houthem. 
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Fig. 5. Bermudezina bentonensiformis nov. spec, a, broad 
side, with the biserial part and the acute edge of the 
triserial part; b, narrow side of the biserial part and flat 
side of the triangular part; c, initial face with the areal 
aperture; d, initial face with the triangular pyramidal 
end; all X 40. Specimen from a hole in the hard ground 
about 3 m above the base of the Md, quarry Curfs, 

near Houthem. 

Fig. 6. Tcxtularia plummerac (Laliclcer). X 40, 
from the Tuffeau de Ciply, quarry Liénard, near Ciply, 
South Western Belgium; a, broad side; b, apertural face. 

described by Hof ker as Gaudryina sp. in 
1931 and Text, faujasi in the publication of 
1949. It must obtain a new name, and is men- 
tioned here as Textularia agglutissima Hof- 
ker.  (Natuurhist. Maandbl.  1957, p.  149). 

Textularia subconica Franke in the publi- 
cation of Visser is a form •with rounded 
periphery and flattened end-chambers, not 
uncommon in the material, especially in the 
Lower Md; the conical form, as described by 
Franke must be a form of Marssonella oxy- 
cona, not uncommon in the Maestrichtian, but 
not at all identical with the Textularia trochus 
of Brady, as given by Franke. In any 
case, that name cannot be applied for a form 
with sharp angles, and so the determination by 
Visser is a wrong one. 

So V i s s e r ' s Monograph does not help us 
out of the difficulty. Her Gaudryina laevigata 
Franke is not the species of Franke, but 
is unknown to the author from the numerous 
samples from Mc-Md studied. 

When we consider the species with biserial 
end-stage of the Lower Md, the level in which 
such species are most abundant, we find at 
least three forms. 

a. A form beginning with a single prolocu- 
lus, directly followed by the biserial arrange- 
ment of chambers. The periphery is somewhat 
lobulated especially at the apertural end, and 
the sutures much depressed, distinct. The peri- 
phery sharp, not rounded. The apertural face 
elongate, more or less oval, and the aperture a 
crescent-shaped slit at the suture. Wall finely 
agglutinate. Length 1,2•1,5 mm, greatest 
breadth at the apertural end 0,8•1,0 mm; 
thickness 0,5•0,6 mm.   (Fig. 2). 

b. A form beginning with a single prolo- 
culus, directly followed by the biserial arran- 
gement of the chambers. Test not so triangular 
in shape as the forgoing species, last-formed 
part with nearly parallel sides. Periphery 
slightly lobulated, sutures distinct and depres- 
sed. Periphery rounded so that transverse sec- 
tion may even be nearly circular. Apertural face 
nearly circular, aperture a narrow crescent at 
the suture. Wall finely agglutinate. Proloculus 
often very large and then clearly distinguish- 
able from the test itself. Last chambers some- 
what more inflated. Length about 2 mm, largest 
breadth at the apertural end about 1 mm, thick- 
ness 0,75•1 mm. (Fig. 1, 3). 

c. A form which begins with a triserial 
stage, or at least with a initial part which dis- 
tinctly shows a triangular transverse section. 
This section is very peculiar, since it shows a 
flattened side, whereas at the opposite side the 
periphery is strongly rounded. Most specimens 
slightly twisted or curved, with the flattened 
side in the curve. The arrangement of the bise- 
rial chambers is not different from that of the 
other two forms described. The sutures are 
distinctly depressed. The apertural face shows 
a strongly rounded side and a more flattened 
side, as if the whole 'test has been attached 
with this flattened side. The aperture is a dis- 
tinct crescent. The walls are finely agglutinate. 
Length about 0,8•1 mm; largest breadth at 
the apertural end 0,6•0,7 mm; thickness up 
to 0,4•0,7 mm. (Fig. 4). 

The latter species seems to have been des- 
cribed and figured by Cushman as Gau- 
dryina faufasi (Reuss). (1937, 39, pi. 5, 17• 
20).   Species   a)    is   the   one,   mentioned   by 
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V i s s e r as T. subconica; species b) is her T. 
conulus, and T. faujasi of the description of 
Reuss (1862). To the author it seems that 
these species form a single one, 'with three 
distinct generations, from which b) seems to 
be the A2-form. The Gaucfryma-like form may 
be the micropheric one. In any case it must be 
named Textularia or Gaudryina faujasi 
(Reuss), since it is the most common form. 
Reuss' other two mentioned names probably 
from Lower Md are, as already stated, quite 
different forms. 

There are several other species in the Maes- 
trichtian tuff chalk with biserial end-stage 
and agglutination. There is ,,Dorothia pupa 
(Reuss)" with very fine whitish agglutina- 
tion in the Cr 4, and the Lower Mb; it is 
identical with Dorothia bulletta (Carsey) 
from the Navarro. Then there is the elongate 
species with rough agglutination, Textularia 
agglutissima H o f k e r, found in the Cr 4 and 
Lower Mb also; there is Marssonella oxycona 
(Reuss) in a form which slightly differs from 
the typical form of the Campanian and Lower 
Maestrichtian, and may be identical or closely 
allied to Marssonella indentata (Cushman 
and Jar vis) from the Velasco; it occurs in 
the Cr 4 and Lower Mb. Then 'there is a typi- 
cal Spiroplectammina with a short series of 
coiled initial chambers and very sharp angles; 
the species seems to be identical with that des- 
cribed byBrotzen (1948) as Spiroplectam- 
minia laevis (Roemer). It might be allied to 
Sp, jacvisi (Cushman) from the Lizard 
Springs  Formation. 

All these forms seem to have a limited range 
in the Maestrichtian tuff chalk; they here can 
be used as time-markers. 

Gaudryina faujasi also is found in the layers 
above the Md, viz., when present, in the Lower 
Paleocene, and in the Tuffeau de Ciply. In the 
Calcaire de Mons (marine Montian) it seems 
to extinguish though it is found here also; in the 
Lower Paleocene a second species appears which 
seems to be a Textularia throughout in all its 
generations, with a much more slender shape: 
Textularia plummetae (Lalicker) (Fig. 6), 
also known from the Paleocene of the Gulf 
Coastal Region of America. It was found in 
the Tuffeau de Ciply and the tropical Calcaire 
de Mons near Mons, Belgium, and in the 
similar formations in Southern Limburg   (drill- 

holes of Bunde, drill-holes and mine-shafts 
around Geleen, etc.). 

There is a possibility that Textularia mid- 
wayana L a 1 i c k e r is identical with Textularia 
(Gaudryina) faujasi Reuss, as formed in 
the Lower Paleocene. 

In the Lower Mb, in a very restricted zone, 
numerous specimens of Gaudryina supracretacea 
H o f k e r occur; it also is found, but more 
rarely, in the Cr 4; it never occurs in the Mc 
or Md. Since it is common in the uppermost 
layers of the Hemmoor-Basbeck Cretaceous in 
Germany, as well as in the Pseudotextularia 
zone in Maasbiihl I and in Denmark, it seems 
to be a typical marker for this uppermost 
Maestrichtian. It may be closely allied to Gau- 
dryina soldadoensis Cushman and R e n z 
from the Soldado-Formation of Trinidad, and 
also is found in the Danian of Denmark. 

When the supposition of three generations 
in Gaudryina faufasi is right, this would sug- 
gest that several forms of what has been called 
Textularia derived IromGaudryina, since the B- 
generation in many known cases maintains as 
even possible the more primitive form. That 
has been already suggested by several authors. 
This supposition is stressed by the fact that in 
the Mb, where the species seems to begin, at 
least in Holland and Belgium, only two gene- 
rations occur, the Gauafn/ina-generation and the 
Tejcfu/aria-generation with acute margin, the 
A |-generation; in the Mc and Md up to into the 
Me, all three generations are found commonly, 
and the Ao-generation, the Textularia-ioim 
with rounded margin, more and more domina- 
tes; in the Lower Paleocene and the Montian 
up into the Calcaire de Mons (where the spe- 
cies becomes more and more rare) the A2- 
generation is the only generation found, so that 
here the species has become a real Textularia 
(and  is  apogamic  before  extinction). 

Quite similar changes in the reproduction- 
scheme have been stated in several other Fora- 
minifera already, as in Bolivina incrassata 
(Hofker, 1957b, p. 242, fig. 302). 
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BERMUDEZINA   BENTONENSIFORMIS 
nov. spec.   (Fig. 5). 

In some samples of the Lower Md, and 
furthermore rarely in the whole Md, a small 
GaudryinaAike species was detected with cha- 
racters which very much resemble those of 
Gaudryina bentonensis (Carman) but differs 
by the terminal aperture in full-grown speci- 
mens and also resembles Bermudezina but for 
the aperture which is not protruding into a 
short neck and not rounded but elongate. Yet 
the author believes that this remarkable species 
forms one of the oldest species of Bermudezina. 

Description. Test 0,48•1,45 mm, consisting 
in a distinct triangular part and an elongate 
biserial one. Sutures of the triangular part in- 
distinct, those of the biserial part depressed. 
Biserial part never broader than the triangular 
one. Test finely agglutinate, somewhat rough. 
End-chamber with terminal aperture, transver- 
sely placed in the direction of the biseriality 
of the test, a narrow slit, in some cases with 
a very slight lip. Breadth of test in the largest 
specimens 0,37 mm, thickness of test 0,27 mm. 
The triangular part at its apertural end slightly 
broader than the biserial part. 

The species has been figured by Visser 
(A. M. Visser, Leidse Geol. Med., vol. 16, 
p. 220, pi. 1, fig. 9) as Plectina ruthenica 
(Reuss). She mentions it from the Ma into 
the Md. But the specimens in the Ma and the 
Mb, resembling outwardly the species descri- 
bed here, in reality are Orbignyna [rankei 
(Brotzen); the specimen figured by Vis- 
ser was found in the Lower Md, and the 
biserial arrangement of the chambers, together 
with its triangular initial part in the figure, is 

nothing but the new species mentioned here. 
Plectina does not have a triangular part, and 
Orbignyna does not have a biserial part. More- 
over Plectina ruthenica is found only in the 
Campanian. 

The new species has also been figured by 
Cushman (1937 Lab. for For. Res., spec. 
Publ. 7, pi. 6, fig. 21) under the name of 
Gaudryina bentonensis (Carman) from the 
Benton, Upper Cretaceous(?) of Wyoming. 
The terminal slit-like aperture, not mentioned 
in the description of G. bentonensis, is clearly 
figured in his fig. 21b. 

Identical specimens were described by 
Cushman and R e n z from the Lizard 
Springs Formation of Trinidad (Cushman 
Lab. For. Res., spec. Publ. 18, 1946) as Gau- 
dryina bentonensis (Carman) p. 21, pi. 2, 
fig. 19. The Lizard Springs Formation contains 
many species which are also found in the M- 
complex of Southern Limburg (several Agglu- 
tinantia, many Lagenidae, Bulimina stokesi, 
several Gyroidinoides, Allomorphina halli, many 
pelagic forms, several Gavelinellidae). The 
Lizard Springs formation nowadays is conside- 
red to be of Dano-Paleocene age. 

BOEKBESPREKING, 

Libellentabel door Jan Beukema. Uitgave van de 
Nederl. Jeudbond voor Natuurstudie. Uitgeverij 
N.J.N., Ambonstraat IB, Groningen, 1957. 

De uitgeverij van de N.J.N, is wel zeer actief. Na 
de vele reeds verschenen tabellen over verschillende 
onderwerpen verschijnt nu de derde druk van de 
Libellentabel. In vergelijking met de vorige druk, die 
door Kees Lems werd verzorgd, zijn vele wijzingen 
aangebracht. Ik kan ze niet allemaal opnoemen. Zo 
zijn er meer kenmerken voor de geslachten en soorten 
opgenomen om de betrouwbaarheid van de determi- 
naties te verhogen. Het aantal figuren is bijna ver- 
dubbeld en vele figuren zijn verduidelijkt. 

Voor beginners is het prettig, dat een afzonderlijk 
hoofdstuk is gewijd aan de beschrijving van de uit- 
wendige kenmerken. Men is dan direct thuis in de 
terminologie. Het hoofdstuk over het leven van de 
libellen is herschreven. Wij kunnen de jeugdige biolo- 
gen van harte gelukwensen met deze uitgave. 

K. 

Gallenboek door Prof. Dr. W. M. D o c t e r s 
van   Leeuwen. Tweede druk, 1957. 

Dit werk is eveneens een uitgave van het zeer 
actieve  bestuur  van  de  K.N.N.V.,  die   dit  werk  met 
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finantiële steun van een viertal stichtingen heeft kun- 
nen uitgeven. Met dit werk is het mogelijk alle gallen, 
die gevonden worden op planten, die in Nederland 
voorkomen, op een eenvoudige wijze te determineren. 
Het geheel is geïllustreerd met 302 zeer goede teke- 
ningen, die aan duidelijkheid niets te wensen over- 
laten, van de hand van de bekwame tekenaar Han 
Alta. De door dieren veroorzaakte gallen werden 
bewerkt door Prof. v. Leeuwen, de door planten 
veroorzaakte gallen door den Heer J. Gremmen. De 
nomenclatuur van de dieren, die helaas nog al eens 
aan wisseling onderhevig is, is nu up to date. In 
tegenstelling met de eerste druk in 1946, waarover de 
schrijver zelf ook niet geheel tevreden was, en waar 
937 gallen werden beschreven, •bevat dit werk de 
beschrijvingen van niet minder dan 1257 gallen. Het 
is niet uitgesloten, dat in de toekomst nog meerdere 
gallensoorten gevonden kunnen worden, maar deze 
moeten dan ter zijner tijd in een derde editie opge- 
nomen worden. De twaalf inleidende hoofdstukken, 
die te samen 89 pagina's vormen, behandelen de 
verschillende aspecten van de galvorming en vormen 
een zeer goede en duidelijke inleiding voor hen die 
dit vraagstuk verder wensen te bestuderen. Na de 
inleiding komen de beschrijvingen van de gallen, 
merendeels verdeeld naar de planten waarop zij voor- 
komen en ook merendeels afgebeeld, alles in alpha- 
betische volgorde. Wanneer men derhalve de naam 
van de plant weet, is het opzoeken van de daarop 
voorkomende gal, aan de hand van de beschrijvingen, 
niet moeilijk meer. Het geheel eindigt met een register 
van de Nederlandse plantennamen, gallennamen en 
een alphabetisch overzicht van de genus- en species- 
namen van de vele galvormers. Op p. 328 is een 
literatuurlijst, die, hoewel niet compleet, toch de voor- 
naamste buitenlandse en Nederlandse literatuur op- 
noemt. 

Het boek is gedrukt op goed, glanzend papier, 
waarop de tekeningen zeer goed uitkomen en is ge- 
bonden  in  een  smakelijk bandje. 

Met het schrijven van dit werk hebben de auteurs 
een zeer nuttig werk verricht. Men mag de K.N.N.V. 
gelukwensen met deze zeer mooie uitgave. De prijs 
bedraagt in de boekhandel • 9,25, voor leden der 
vereniging en leden der Ned. Ent. Ver. • 8,•, franco 
huis. W. 

Geneeskruiden door H. Kleijn.Uitg. W. J. Thieme, 
Zutphen 1957. 166 blz. Prijs • 5,50. 

Men kan in ons land zeker niet klagen over be- 
langstelling in geneeskruiden. In 1955 verscheen het 
tweedelig werk •Geneeskruiden" van de hand van 
W. E. Daems. Het hier te bespreken boekje heeft 
zeker niet de pretentie het werk van Daems te even- 
aren. In dit laatste werk is de apotheker Daems aan 
het woord, die naast de beschrijving van de plant, 
haar geschiedenis en plaats in de folklore nog talrijke 
zaken geeft, die hij geput heeft uit zijn apothekers- 
arsenaal, zoals b.v. een hoofdstuk over de bereiding 
van plantaardige geneesmiddelen. Deze laatste bij- 
zonderheden moet men niet zoeken in het boek van 
Kleijn. De schrijver geeft een overzicht van de planten, 
die in ons land in het wild voorkomen en voor ge- 
neeskundige  doeleinden  gebruikt worden  of waaraan 

men in het verleden een geneeskundige kracht toe- 
schreef. Bij elke plant vindt men de geschiedenis, de 
plaats in de folklore, de volksnamen en haar bete- 
kenis voor de mens. Iedereen kent dergelijke planten, 
maar vaak alleen in de volksnaam en daarom is het 
zo prettig, dat ook de volksnamen in het uitvoerig 
register zijn opgenomen. De mooi gekleurde platen 
en de talrijke andere afbeeldingen zullen de lezer 
zeker welkom zijn. 

Aan de bespreking van de planten gaat vooraf een 
kleine biografie van de schrijvers uit vroeger eeuwen, 
die in dit boek genoemd worden. Ik verwacht, dat dit 
boekje niet alleen bij de plantenliefhebbers maar ook 
bij de folkloristen zijn weg zal vinden. K. 

Fvüchte des Meeres door R. D e m o 11 (Verstandliche 
Wissenschaft, Band 64). 40 afb., VII, 142 bldz. 
Springer-Verlag,  Berlin   1957.  Prijs  DM. 7,80. 

Wie een boekje in zakformaat schrijft over de 
levende wezens, die de zee bevolken en van betekenis 
zijn voor de mens, moet zich beperken. Doet men dat 
niet, dan wordt het een dorre opsomming met hier en 
daar enkele bijzonderheden. De schrijver heeft deze 
klip weten te omzeilen en heeft een keuze gedaan uit 
de rijke voorraadschuur, die de zee is. Daardoor is 
het mogelijk geworden een boeiend en interessant ver- 
haal te geven. De zee treedt op als juwelier: koralen 
en parels. Wij zien deze dingen ontstaan en leren 
tevens iets over de geschiedenis en ook over de na- 
maakproducten. Dan treedt de zee weer op als apothe- 
ker. Ongeveer vijf eeuwen geleden visten de Portu- 
gezen de bruinwicren uit de Sargossozee op als middel 
tegen scheurbuik en hetzelfde deden de Indianen, 
maar nu als middel tegen de krop. En wat blijkt 
achteraf? Dat die bruinwieren zowel vitamine C als 
jodium bevatten. Het spreekt van zelf dat de zee als 
voedsel-leverancier steeds het belangrijkste is geweest 
voor de mens, maar wij weten nog voor geen tiende 
wat dat betekent voor onze rijk bevolkte aarde. Wat 
de schrijver ook aanpakt, het krijgt kleur en leven. 

K. 

De Nederlandse trekvlinders, door B. J. L e m p k e, 
uitgegeven door de Kon. Ned. Nat. Ver., (prijs 
voor leden en leden van de N.E.V. • 3,50, in de 
boekhandel • 4,50),  1957. 

In dit werk wordt behandeld het vraagstuk van het 
trekken van vlinders, waargenomen bij 56 soorten 
Nederlandse vlinders. Het trekken van vlinders van 
Zuidelijke landen naar het Noorden en omgekeerd is 
een verschijnsel, dat reeds langen tijd bekend is. Door 
Lempke wordt dit vraagstuk uitvoerig behandeld, na- 
dat gedurende 17 jaar een aantal personen waarne- 
mingen verricht hebben, welke gegevens hij hier ver- 
werkt. Het trekken is iets anders dan de trek bekend 
bij vogels. Bij deze keert het individu als regel weer 
terug na zijn overwintering in Zuidelijke landen. Bij 
vlinders is maar één geval bekend, waarbij dit ook 
het geval is. Het is een in Noord-Amerika en Canada 
voorkomende soort (Danaus plexippus), die overwintert 
in het gebied om de Golf van Mexio. Van de Neder- 
landse trekvlinders is geen enkel geval bekend. 

Williams geeft dan ook een andere definiie van de 
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trekken van vlinders, die als volgt luidt: •Het trekken 
is een periodieke ononderbroken beweging, min ot 
meer in één richting, waarbij het dier zelf meewerkt. 
en in een richting, waarop het invloed uitoefent, het- 
geen tot gevolg heeft, dat het verdwijnt van het terrein, 
waar het zich te voren ophield". 

Het boek is geïllustreerd met 53, zeer goede pen- 
tekeningen, waaraan de diverse soorten gemakkelijk 
zijn te herkennen en die werden vervaardigd door 
den Heer G. Bank jr., ook een vlinderverzamelaar, en 
allen getekend naar originele  exemplaren. 

De inleiding behandelt de vlindertrek als zodanig, 
dp oorzaak van de trek, de retourvluchten, het waar- 
nemen van de trek en nog enige andere onderwerpen, 
die hier mee samen hangen. Dit overzicht is zeer be- 
langrijk en interessant en tevens nodig voor een goed 
begrip van dit merkwaardig verschijnsel. Daarna volgt 
een opsomming (p. 23) van alle in ons land bekende 
trekvlinders, onderverdeeld in 7 groepen, de regel- 
matige en onregelmatige trekkers, de soorten die door 
immigratie onze fauna komen verrijken, de soorten 
die in een deel van het land inheems, in een ander 
deel trekker  zijn  en  zo  nog  enige  groepen. 

Bij iedere soort is een korte beschrijving met teke- 
ning en uitvoerige opgave van de gedane waarnemin- 
gen in ons land en de reden aangegeven, waarom de 
soort tot de trekkers moet worden gerekend. Een 6-tal 
Micro-vlinders worden ook besproken. Een literatuur- 
lijst sluit het werk af, terwijl nog enige blanco vellen 
zijn ingelast voor aantekeningen. Het geheel is ge- 
bonden in een keurig bandje. Alles bijeengenomen een 
zeer verdienstelijk werk, van blijvende waarde. Als 
enige aanmerking zou ik willen laten gelden het ont- 
breken van een alphabetischt index voor het makke- 
lijke opzoeken van de naam voor hen die graag willen 
weten of een bepaalde soort tot de trekkers behoort 
of niet. "• 

Als stomme dieren praten, door Maurice Burton D.Sc. 
met illustraties van Jane Burton, vertaald door 
H. Kleyn. Thieme & Cie, Zutfen  1956. • 3,90. 

Een aardig boekje, dat ons het gedrag van dood- 
gewone dieren beter wil leren begrijpen. Onder pra- 
ten wordt uiteraard verstaan, het met elkaar in contact 
treden, het op elkaar reageren. Voor ons mensen is 
het dikwijls moeilijk, ons voor te stellen, dat dit nog 
anders kan gebeuren dan door gebruik te maken van 
de gezicht- of gehoorzin. Ogen en oren zijn immers 
onze sterkste zintuigen. Maar de meeste zoogdieren 
gebruiken op de eerste plaats hun neus. Voor vele 
diersoorten vormen de lichaamshoudingen van soort- 
genoten dikwijls al een signaal, waarop zij op een be- 
paalde wijze móéten reageren. Bij andere worden 
reacties opgewekt door geuren of geluiden van hun 
partners, of door een kleurpatroon, of een beweging. 
De reactie is aangeboren en behoeft niet geleerd te 
worden. Zulke vermogens worden instincten genoemd, 
zonder dat wij  goed weten hoe zij tot stand komen. 

Helaas is het in eenvoudige werkjes geen gebruik, 
auteurs te noemen of gegevens te verstrekken uit de 
literatuur. Daardoor is het voor een critische lezer 
niet mogelijk gevoelens van twijfel weg te werken, 
die opkomen bij het lezen van al te sterk lijkende 
verhalen. 

Jammer genoeg is het werk van Burton heel erg 
slecht vertaald. Het spijt me voor de sympathieke 
voorzitter van de afdeling Amsterdam van de K.N. 
N.V., maar hij beheerst de Nederlandse taal onvol- 
doende en heeft ook te weinig fantasie, om de rijke 
inhoud van het boekje boeiend te kunnen weergeven. 
Zijn zinnen hangen als droog zand aan elkaar, de 
schikking van de bijzinnen is te sterk op de Engelse 
tekst ingesteld, (waar ik overigens helaas geen kennis 
van heb kunnen nemen) en de plaatsing van leestekens 
is veelal zeer hinderlijk. Ik moet volstaan met het 
noemen van enkele woorden, zoals: pikvolgorde, 
kampioenvolgorde, roofvogelalarmsein, kartonpatroon, 
gevarensein. Reuken i.p.v. geuren, voor i.p.v. alvorens, 
ten hoogste i.p.v. hoogstens. Fouten als uitwijden, 
solidair (i.p.v. solitair), kalven (i.p.v. kalveren) zou- 
den wij graag op rekening van het drukfouten- 
duiveltje willen schrijven. Maar wij moeten ernstig 
bezwaar maken, als het gezicht, het gehoor, enz. tot 
de vijf zintuigen worden gerekend. En het is fisio- 
logisch volkomen mis de impuls langs een zenuw 
zonder meer te beschrijven als een elektrische stroom. 

Het boekje is instruktief geïllustreerd en in een 
smakelijk  bandje   uitgegeven. v.  N. 

Die Waider der Erde, door J. Weck (Verstandliche 
Wissenschaft, Band 67) 64 afb. VII, 152 blz. 
Uitg. Springer-Verlag, Berlin 1957. Prijs DM 7,30. 

Dit boekje  bevat  de volgende  afdelingen: 
A. Die Waldregionen. Het eerste hoofdstuk van 

dit gedeelte geeft een statistisch overzicht van de 
woudgebieden van de aarde. Er zijn twee grote gordels: 
een Noordelijke gordel zich uitstrekkende van Alaska 
tot Kamschratka (naaldhout) en een gordel, gelegen 
tussen de keerkringen (loofhout). Het Zuidelijk half- 
rond mist een dergelijke gordel. Slechts 30% van het 
totale woudgebied wordt geëxploiteerd. Vanzelfspre- 
kend vindt men in dit hoofdstuk meer gegevens 
over de afzonderlijke landen. Het tweede hoofdstuk 
behandelt de verschillende natuurlijke bostypen. Ik 
herinner er aan, dat reeds eerder in deze serie een 
werk is verschenen over het tropisch regenwoud 
(Band 56), dat ook in dit maandblad besproken is 
(1956, blz. 134). Het derde hoofdstuk geeft de ken- 
merken van een Naturwald en een Kulturwald. 

B. Produktionskraft und Produktion der Wald- 
regionen. 

C. Waldverwüstung und Waldaufbau. Dit is zeker 
niet het minst belangrijke gedeelte van dit werk, 
waarin de schrijver op het einde een lans breekt voor 
•Leitlinien einer überregionalen Forst- und Holzwirt- 
schaftspolitik". 

Dit overzicht van de inhoud zal zeker voldoende 
zijn om ons te overtuigen van de belangrijkheid van 
dit werk. De schrijver geeft nog twee aanhangsels: 
Anhang 1, Bcstimmungsschlüssel für die Entwicke- 
lungsstufen von Baumbestanden, en Anhang 2, Ueber- 
sicht zu den im Text erwahnten Baumarten. Wie nu 
gauw iets wil weten over een bepaalde boom • de 
volksnaam, waar de boom voorkomt, onder welke 
omstandigheden hij kan groeien, de economische be- 
tekenis • hoeft de tabel van aanhangsel 2 maar te 
raadplegen. K. 
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