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exemplaar uil de kast werd gehaald om nauwkeurig bekeken te worden, dan liet dit een 
blijvenden indruk achter, die nog nawerkt. Veelvuldige omgang met andere ornithologen, 
herhaalde bezoeken van andere collectiën of waarnemingen op bevoorrechte plaatsen waar 
een bedrijvig vogelleven lieerselile, maakte, dat er op dat gebied een uitgebreide kennis ver
zameld was. Die voortdurende belangstelling in hel leven der natuur tot op hoogen ouderdom. 
dat was voor mij altijd het merkwaardigste om aan te zien. Die groote vogelkenner is nu 
heengegaan, maar wal liij op dit gebied verricht heeft, zal altijd zijn wamde behouden 
omdat zijn werk voorkwam iu een tijd, toen de kennis der natuur veel minder beoefend 
werd dan tegenwoordig. 

Vetdo, Januari 1911. L. J. VAN RHIJN. 

VAN DE DUINEN. 
(Vervolg van bis. 372). 

(Slot). 

OLGER onderscheidt nu de duinen naar hun strekking: de rechtlijnig O.-W. 
verloopende kammen noemt hij Strichdünen; de onregelmatige Noord-Zuid 
verloopende ruggen: Walldiinen ; de boogvormen: liogendnnen. Al die duinen 
zijn in hoofdzaak symmetrisch ten opzichte van de lijn 0.-\V., hoewel de 
hoofdrichting van het dal ten O. van Birnbaum VV.Z.W.—O.N.O. is. Die symmelrie 
moet veroorzaakt zijn door winden, die in een richting hadden O.-W. of W.-O. 

De omgrenzing van het gebied ligt dus aan plaatselijke omstandigheden; de grondvorm der 
afzonderlijke dniucn werd door de winden veroorzaakt. Tegenwoordig is de heerachende 
windrichting Z. W. In het Posensehe duinlandschap vindt men, dal de zuidelijke lielliugen van 
± 13" zijn gemiddeld, terwijl de Noord-hellingen 25° bereiken. De grondvlakken der duinen 
komen niel overeen met die verhouding der hellingslioeken. Slell men zich een wandelduin voor, 
ontstaan door winden uit de richting A, dan is aan dezen kimt de helling vlak en Man de zijde 
B de Mthelling steil. Waaien nu winden uil 11, dan drijven deze eerst, het zand naar den duin-
rug. Op hel groote duin ontstaat dan een kleinlje, met tegengesteld profiel. Dit nieuwe duin wordt 
steeds grooter ten koste van het oude. De horizontale projectie blijll zoolang onveranderd, 
tot de voet van de nieuwe luwzijde den ouden voet der vroegere loefzijde bereikt heeft Dan 
is het profiel juist omgedraaid en eerst daarna zal bij het verder zich verplaatsen ook de 
horizontale projectie veranderd worden en zich aanpassen aan de nieuwe winden. De duinen 
zijn dan ook afkomstig uit een vroeger, wocstijiiMchtig klimaat met Oostelijke winden. Toen 
hel tegenwoordige niet zijn vochtige Z.W. winden begon, werden de profielen omgekeerd. Maar 
de toename der vochtigheid liegunstigde do plantengroei, de duinen werden begroeid en 
werden zoo onttrokken aan den invloed van den wind. Zij bleven dus de overgangsvormen 
behouden, die wel is waar de nieuwe verlikale maar de oude horizontale projectie toonen. 
Deze laatste is veroorzaakt door oostenwinden, 

In het midden v;in hel dllinveld lieeiselieu richtingen, loodrecht slaande op die van ileu 
wind; in de randgebieden daarentegen vindt men sterker gebogen vormen, waarvan de balging 
in gelijken zin verloopt, zoodat de duinen aan sikkeldninen doen denken. Hier zijn echter de 
iiitloopers veel meer ontwikkeld dan bij de zee-sikkelduineu, zoodal aan den rand van hel 
dal de lange uitloopers geheel met de windrichting overeenkomen. 

Hetzelfde geeft ons ecu veld met rimpels Ie zien! Hel opgewervelde zand, dat meer of 
minder door de lucht vervoerd wordt, vormt de groole golven, terwijl hel langzame oprollen 
der korrels aan de loefzijde en het neervallen achter de kammen juist het wandelen der voorhanden 
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kammen kenmerkt. Dit verschuiven gaal niet overal even snel; het hangt af van het voorhanden 
materiaal, hoe meer, hoe langzamer; hoe hooger de kam dus, hoe minder deze zich verplaatst. 
We hebben hier ook met wandelduinen te doen, net als in de woestijn. Maar wanneer begint 
de verplaatsing? Eerst dan, wanneer de zandtoevoer geringer wordt. 

Dat er Oostenwinden spoedig na het zich terugtrekken van het landijs geheerscht moeten 
hebben, en dat deze droog waren, dat hier toen een sleppenklimaat moet geheerscht hebben, 
dat alles hebben onderzoekingen op ander gebied reeds geleerd. Vooral het vinden van 
fossielen van steppendieren o.a. bij Thiede en Westeregeln in Brunswijk, waarop Nehring reeds 
wees, toonen dit aan. Zoo wordt door Solger hier een nieuw bewijs geleverd, dat tijdens hot 
waaien der zoogenaamde ijswinden in een tamelijk smalle zone langs hot zich terugtrekkende 
landijs de bodem bij de tamelijk lage temperatuur zoo uitgedroogd werd, dat aldaar geen 
planten konden groeien. Het woestijnzand werd hier opgehoopt, het stof werd door de 
Oostenwinden verder meegevoerd naar het W. en Z. W., waar loss afgezet werd. 

Evenals tegenwoordig het randgebied van de groote woestijnen het karakter van steppe 
draagt, dus geen wouden heeft en voornamelijk grasvlakten vertoont, zoo schijnt het ook 
geweest te zijn in de randgebieden voor de woostijnzóno aan den ijsrand. Deze steppe hoeft 
zich gedurende den ijstijd, wellicht vaak onderbroken gedurende de interglacialo tijden, waar
schijnlijk over geheel Midden Europa uitgestrekt en heeft een groote beteekenis voor de ont
wikkeling van den mensch gehad. Do, menschen toch waren geen woudbewoners. Ze hebben 
geleefd aan den rand tegen de steppe: al onze korensoorten zijn steppenplanten. Met het 
afsmelten van het ijs drong het woud noordwaarts, de menschen eveneens in die richting 
drijvende, totdat de Oostzee bereikt word. Toon moest hij overgaan tot het bestrijden van 
het wond en aldus werd volgens enkelen de Oostzeekust het uitgangspunt van do ontwikkeling 
iter Indo-Germanen ! 

*Duincnbouw«. Hieronder heeft, men te verslaan: I, hol verkrijgen van een regelmatig, 
niet afgebroken voorduin; 2, het vast leggen van wandelduinen. 

Wij, Nederlanders, zijn wol in do eerste plaats ervan overtuigd, welke waarde dit heeft 
voor het land. Het meest bekende werk voor meerdere studie is wel van Paul Gerhardt: 
llaiidbuch des deutschen Diinenhaus. 

Voor het vastleggen van het duin gaal. men dit bedekken en men onderscheidt liggende 
en staande bedekkingen. Ze hebben beide slechts voor goed waarde, als ze uit lovende planten 
gemaakt worden. De slaande bedekking, d.i. het oprichten van een soort scherm of windvang, 
is tegenwoordig het meest gebruikelijk ; de liggende bedekking wordt gebruikt, om do slaande 
te helpen; langzamerhand kan men dit aan de planten, die er groeien dan zelf overlaten. De 
staande wordt gemaakt door voorwerpen, meest in rijen, in den bodem te plaatsen. Die uit 
doode stoffen bestaan, hebben slechts een tijdelijk karakter. Meest maakt men ze niet hooger 
dan 0.7 M. en men plant steeds eenige rijen achter elkaar. De aanplantingen zijn verschillend 
al naar de soort, van duinen. 

Voor het vastleggen wordt tegenwoordig steeds gebruik gemaakt van zandgras aanplantingen 
Hiervoor komt in do eerste plaats in aanmerking de bokende helm, verder strandrogge 
(Elymus arenaria); Bies-Tarwe gras (Triticum junceum) en Zandzegge (Carox arenaria). De 
planten worden van andere plaatsen gehaald; het uitzetten geschiedt het best in den tijd, dat 
de plant rust, dus van September tot Mei. De planten moeten als windscherm werken. Meest 
zet men de rijen loodrecht op de windrichting: heeft de wind er veel kracht, dan worden 
deze rijen verbonden door rijen, die evenwijdig met de windrichting loopen. 

Het einddoel van den bouw is evenwel het bebosschen. Door de heftige, zouthoudende 
winden worden de planten heen en weer geschud, tegen elkaar geslagen, zandkorrels en 
ijskristallen beschadigen de planten. De wintervorst is vooral aan de kust zeer voelbaar. Als 
men verder bedenkt, hoe weinig voedende stoffen er in den bodem aanwezig zijn, dan zal het 
duidelijk worden, dat er maar weinig boomen zijn, die er zullen kunnen blijven leven, en hoe 
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vaak de proefnemingen zullen mislukken. Aan de Oostzee wordt het meest gebruikt Piuus 
montana, die In ons land weinig voorkomt. Ze kan hol volhouden, maar de groei is zeer lang

zaam: in 10 jaar wordt haai' hoogte soms slechts 50 c.M. In vochtiger stroken plant men 
meest zwarte Elzen (Alnus glulinosa) aan. Hoe gaal nu zoo'n bebossching in zijn werk? Dit 
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geschiedt pas, nadat het duinzand vastgelegd is. Men maakt dan kleine gaten, die men vult 
met een meststof, meestal leem of wadden- of haf f klei; men mengt deze mot het zand en maakt de 
gaten er mee dicht. Dit geschiedt in den herfst. In het voorjaar worden de kleine plantjes er 
in geplant. De plaatsen, die er voor geschikt gemaakt zijn, heeft men door middel van 
stokjes aangeduid. 

De bouw van voordninen heeft ten doel, de verwoestingen door de zee en den wind 
tegen te gaan. Het hoogwater mag den voet slechts zelden bereiken. Verder is noodlg, dat 
het duin zoo recht mogelijk komt te loopen of zeer zachte buigingen vertoont, opdat er zoo 
weinig mogelijk aangrijpingspunten voor de golven en den wind zijn. Noodig is ook, dat do kam 
overal ongeveer oven hoog ligt. Hoe men dan te werk gaat, toont bijgaande teekening. 

Men begint in het voorjaar op de plaats, waar de toekomstige kam zal komen te liggen, 
twee rijen takken op 2 M. afstand van elkaar, in den grond te maken (toestand I). Na 
weken zijn die wind- on zandvangers onder het zand bedolven (toestand II); op de ruggetjes 
richt men weer 2 rijen op, die aan het eind van den zomer weer in het zand zitten (toestand 
IV). Nu volgt in den herfst van het zelfde jaar de overgang van de doode tot de levende 
bedekking; men plant bijv. helm aan (toestand V). Wanneer de planten goed beginnen te 
groeien, houden ze steeds meer hot zand vast, waardoor het duin hooger wordt. Men breidt 
tevens de aanplanting naar de zee- en naar de landzijde uit (toestand VI). In gunstige om
standigheden is dan in de herfst van het tweede jaar een voorduin ontstaan, zooals toestand 
VII aangeeft. Men heeft dit nu slechts nog te verzorgen en onderhouden. 

Bij het onderhoud moet alles, wat maar geleden heeft, zoo snel mogelijk verbeterd worden. 
Door den bouw van een voorduin is de eerste schrede gedaan voor het vastleggen van de 
binnenduinen. De zandtoevoer houdt nu op. Als daar nu achter stuif- of wandolduinen 
liggen, dan ontstaat er een effen strook, die zoover door den wind van zand beroofd is, dat 
hot natte zand aan de oppervlakte gekomen is. De planten veroveren deze strook spoedig en 
men kan hier in do luwte na korten tijd lot bebossching overgaan. Van hot wandelduin 
worden eerst de spitse toppen en de scherpe kammen verwijderd. Dan worden de zandvlakten 
bedekt, meest met dood goed, om het volgende voorjaar met jonge dennen beplant te worden. 

Bij den aanleg van wegen, noodig voor het verkeer en voor het vervoer van bouwstoffen, 
moeten zoowel de weg zelf als de kanten ervan bevestigd worden, bijv. met leem. Verder is het 
raadzaam, dat ze niet in de richting van den heerschenden wind loopen, en dan meest met bochten. 

Het bebosschen heeft niet ten doel, de duinen tol houtleveranciers te maken, maar het 
bosch moot alloen dienen tot bescherming. 

Assen. G. J. A. MULDER. 

VAN EENIGE MERKWAARDIGE KEVERLARVEN. 

UPSEN kweeken doet haast ieder natuurvriend, maar keverlarven kweeken, 
daartoe komt men niet licht. Vele leven verborgen on zijn ook vaak onaanzien
lijk; het laatste doet wel de deur toe. «Het oog wil ook wat hebbon,« zegt 
een spreekwoord. 

Naast schoonheid van vormen en vreemde sculptuur is het. immers den 
natuurvriend vooral om de biologie te doen en daarom vind ik dat de kever-

larven wel een weinig stiefmoederlijk behandeld worden. Do kevers worden bij duizenden 
verzameld, maar wie verteld ooit eens wat van z'n keverkweekjes ? Dat er genoeg 
biologisch merkwaardig zijn, daarvan mogen de drie volgende schetsjes getuigen. 

De Redactie van D. L. N. ontving eens een drietal logge, dikke keverlarven, donkerblauw 


