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Aan de Pieren. — Hedenmiddag zeilende buiten de pieren van Umuiden, zagen wij o.a. 
een achttal kluiten, een dozijn ganzen, een prachtig volwassen, visschende Jan van Gent en 
de eerste sterntjes. Ook vlogen telkens roodkeelduikors langs. 

Haarlem. VAN DER SLEEN. 

Een goed voorbeeld. — In sommige kringen hoort men tegenwoordig wel eens beweren, 
dat Zuid-Limburg »naar de maan« gaat. Men meent dan, dat het natuurschoon er met onder
gang bedreigd wordt door de exploitatio van steenkolonmijnen, bruinkooldolverijen en mergel-
groeven. Daar is wel iets van waar; do bruinkolenindustrie vernietigt hel landschap ongeveer 
op de zelfde manier als het turfgraven op het hoogveen en zeer zeker moeten wij betreuren, 
wat er mot de Brunssumsche heide gebeurt. Maar er zijn lichtpunten. Diezelfde industrieën 
brengen oen groot aantal mannen naar Zuid-Limburg, die naast hun matorieele bezigheid ook 
nog gelegenheid vinden om werkzaam te zijn in belang van wetenschap en schoonheid on 
waar ze samenwerking zoeken met het wakkere Natuurhistorisch Genootschap in Limburg 
komt er nog veel goeds tot stand. Zoo vermeldt het Maandblad van het Genootschap van 
Januari j.1. dat de Nederlandsche Maatschappij tot Exploitatie van Mergel- on Kalksteengroeven, 
die haar bedrijf uitoefent te Meerssen, aan hot Museum te Maastricht allo fossielen heeft toe
gezegd, welke op haar terreinen gevonden worden. Reeds een groot aantal mooie fossielen 
zijn in het museum aangekomen, 't Is te hopen, zegt het Maandblad, dat de verschillende 
mergel- en kalkondernemingon, welke op hot oogenblik den Znid-Limburgschen krijtgrond 
exploiteeron, het goede voorbeeld dezer Maatschappij navolgen. Zoodoende zullen echt Lim-
burgsche Natuurhistorische voorwerpen voor Limburg, waar ze dan toch feitelijk thuis behooren, 
bewaatd blijven. 

Wij zouden er willen bijvoegen, dat het ook zijn nut kan hebten, indien het Museum zijn 
talrijke doubletten, dio bet op deze manier stellig zal ontvangen voor een matig prijsje beschik
baar zou willen stellen voor onderwijsinrichtingen, en school verzamelingen door geheel Neder
land. De belangstelling in Zuid-Limburg zou daar stellig door verhoogd worden en misschien 
komt heel Nederland nog wel eens te pas aan de verwezenlijking van hot oen of ander grootsch 
plan voor het behoud van natuurschoon in dit min of moer aparte stukje van ons koninkrijk. 

.TAG. P. T H . 

Duinvorming aan het Marsdiep. — Mededeeling No. 2 van de Rapporten en Medodeelingon 
van het Rijksbureau voor drinkwatervoorziening bevat een zeer belangrijk opstel van den 
heer Dr. J. Vorsluis M. I. over duinvorming aan het Marsdiep. Hij geeft daarin oen goed 
gedocumenteerd overzicht van hot ontstaan der verschillende duinreeksen in don Zuid-Westhoek 
van Texel. Het komt er op neer, dat de zandbanken, die in het Marsdiep ontstaan, steeds 
dichter bij den Noordelijken oevor komen te liggen en tenslotte samonsinelten mot het breede 
Zuiderstrand. Dan vormt zich een duinreeks, die in het Westen samenhangt mot de andere 
duinen en naar het Oosten aanvankelijk oen baai afsnoert, die langzamerhand dichtslibt en 
eindelijk geheel wordt afgesloten. Dit proces is nog steeds aan den gang en verloopt vrij snel, 
zoodat plekken, waar vijftig jaar geloden het zeegat nog meer dan 10 Meter diep was, thans 
in begaanbaren grond zyn veranderd. Zeer mooi is in deze nieuwe valleien do opeenvolging te 
bestudeeren vau de planten en dieren die er zich komen vestigen. Alleen is liet jammer, dat 
dit studievold ligt onder het vuur van het krijgshaftig Nieuwediep. Maar op Zondag is 't 
er veilig. JAC. P. TII. 

Dreigende Insectenplaag. — De Inspecteur van hot Staatsboschboheer verzoekt ons er de 
aandacht op te vestigen, dat, nu in den laatston tjjd in Nederland over groote uitgestrekt-
heden naaldhoutbosch is geveld, meer dan ooit het gevaar dreigt, dat verschillende soorten 
van schadelijke insecten, die onder de schors van geveld hout en van in don grond achter
gebleven stompen en dikke wortels eene uitstekende broedplaats vinden, met name de Den-
nonscheerder en do groote on kleine Dennensnuittor, in groote mate zullen vermeerderen en 
dat dientengevolge aan de aangrenzende deiinenbosschen zeer ernstige schade zal worden 
toegebracht. 

Teneinde deze dreigende plaag zooveel mogelijk af te wenden, is het o. a. van groot 
belang, dat het gevelde hout steeds zoodra mogelijk wordt ontschorst en de stompen, welko 
oen uitstekende brandstof vormen, worden gerooid. 

Wie nadere bijzonderheden wenscht lo weten omtrent de wijze waarop deze zoo schadelijke 
insecten kunnen worden testroden, vrage de brochures »De Dennenscheerder* en »De groote 
on kleine Dennensnuittor* aan bij do Inspectie van het Staatsboschteheer te Utrecht, dio op 
franco aanvrage gratis worden toegezonden. 


