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De Harkwesp. —• Uw mededeeling omtrent Bembex bracht mij er toe een plaats op te 
zoeken, waar deze wesp in Aug. 1915 in groote getale voorkwam on waar ik haar omstreeks 
1920 ook nog heb waargenomen, nl. tegen de hellingen van duintjes tusschen Oud-Naarden 
en Huizen. Hoewel de plaatselijke toestand in het geheel niet veranderd was, ontbraken 
de nesten thans geheel. Uw waarneming, die op het verdwijnen van deze merkwaardige 
wesp wijzen, worden dus door de mijne bevestigd. 

Amsterdam, 13 Aug. '24. M. PINKHOF. 

Het Friesch Natuurhistorisch Museum. — Deze stichting is thans ook onder weg en wij 
hopen, dat het haar even goed moge gaan als Natura Docet in Denekamp. De Vereeniging 
werd opgericht op 19 Maart 1923, aanvankelijk met 40 leden, wolk aantal bij het einde 
van het eerste Vereenigingsjaar was gestegen tot 103. Do kern van de verzamelingen wordt 
gevormd door do particuliere verzameling van den heer G. BOSCH. Van verschillende zijden 
kwamen geschonken in, voornamelijk opgezette vogels, vogelhuiden en eieren, wat in 
zoo'n eierzoekersland dan ook wel te verwachten was, Intusschen hopen wij, dat de Friezen 
in hun Museum ook eens spoedig voor den dag komen met hun rijke insectenwereld. De 
heer VAN DER LIJN schonk een mooie verzameling keien en ook werd een begin gemaakt 
met een Friesch herbarium. Doch hot allernoodzakelijkste ontbreekt; de Vereeniging kan 
nog niet beschikken over voldoende localiteiten en kasten om haar eigendommen te bergen 
on ten toon te stollen. Er is een kansje dat dit echter ook in orde zal komen als ik tenminste 
de volgende zinsnede uit het verslag goed begrijp: „Ten aanzien van de localitcitskwestie 
zij nog vermeld, dat aan den Raad der gemeente Leeuwarden geadresseerd werd tot afstand 
(gratis) van een ruimte groot genoeg en geschikt voor expositielokaal. Dit adres word aan 
Burgemeester en Wethouders in handen gesteld, die dit nog niet uitbrachten omdat blijkens 
informatie, zij willen trachten iets voor ons te doen en thans geen kans zien, om met een 
voorstel voor den dag te komen." 

Mij dunkt, alles kon nog wel wat vlotter. De Friezen zijn terecht trotsch op zichzelf 
en op hun eigen land. Het groote Friesch Museum bevat kostbare schatten uit het verleden 
en getuigt op velerlei wijze van de offervaardigheid van Friezen van allerlei slag. Dit mag 
ons zeker de hoop doen koesteren dat ook voor een Friesch Natuurhistorisch Museum 
spoedig de noodige middelen bijeengebracht zullen worden. En wie van de overige Neder
landers daar een handje bij wil helpen doet zeker een goed werk. Voor de zeilers ligt Leeuwar
den wel een klein beetje opzij, maar ze weten hot toch wel te vinden. De Secretaris der 
Vereeniging is do heer G. BOSCH te Leeuwarden. T. 

De Zeewatermieren op Ameland.— Van 4 tot n Juli was ik in pension te Nes op Ameland. 
Het doel van mijn verblijf aldaar, was nader kennis te maken met do rijke vogelworeld 
onzer Waddeneilanden. Ik zwierf dan ook alle dagen rond langs het Noordzeestrand, in 
het mooie, soms woeste duinlandschap, in de dennonboschjes of in de lage weiden langs 
den Waddenkant. Juist aan den Waddenkant, die het minst door de badgasten wordt 
bezocht, deed ik de meeste ontdekkingen. Daar zag ik in slinken en putten de mooie berg
eenden met tal van kiekens; daar maakte ik voor het eerst in Friesland kennis met de 
nachtzwaluw of geitenmelker. Een paartje zat op een rasterwerk in den zonneschijn en 
was waarschijnlijk in slaap gevallen. Ik kon ze tenminste tot op geringen afstand naderen 
en ze op mijn gemak bekijken. Om minder in het oog te vallen zaten ze plat op en in de 
lengte van het latwerk. 

Teruggekeerd van zoo'n wandeling kwam het gesprek op de talrijke mierenhoopen in 
die lage landen. De hotelhouder, de heer Hofker, vertelde mij verschillende bijzonderheden 
van die nesten, die jaarlijks een keer of zes en soms geruimon tijd onder zeewater staan. 
In sommige lage gedeelten zijn die hoopen zoo talrijk, dat het land voor hooioogst onge
schikt is on het dus alleen geweid kan worden. De grasgroei is slecht en de huurwaarde 
daaraan evenredig. De waard overhandigde mij een entomologisch bericht no. 106, deel V 
van 1 Maart 1919 en daarin las ik voor het eerst iets van die „zeewatermieren" van Ame
land in een artikel van H. Schmitz & S. J. van Sittard. Mijne belangstelling was opgewekt 
on de heer Hofker bracht mij naar een stukje weide van zijn grootvader, waar ik gerust 
die hoopen mocht onderzoeken. Dit kampje land, ongeveer 20 Are groot, was voor drie 
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kwart gedeelte bedekt met miorennesten van grooton omvang. Ik telde er in een minimum 
tijd 180 groote hoopen, waartusschen veel kleine in aanbouw waren. E r weidden twee 
koeien; de grasstand was slecht. 

Dien morgen bepaalde ik mij tot het openen van twee hoopen, na mij eerst overtuigd 
te hebben dat die gele weidemieren wel buiten hunne nesten kwamen. Ik zag er zelfs mieren 
met eieren sloepen. De eerste hoop werd met een stevig mes door twee elkaar kruisende 
verticale sneden in vieren gedeeld en daarna kwart na kwart onderzocht. De kolonie bleek 
alloen gehuisvest m de mulle aarde tusschen de wortelvezelen van het gras. Daar krioelde 
het van mieren, die onmiddellijk t rachtten de eieren en larven te redden. In don dieperen 
hardon grond werd geen levend wezen gevonden, ofschoon er voel gangen en kamers waren. 
Van do tweede hoop werd een schijf afgesneden on weer waren de bewoners alleen in het 
mulle gedeelte te vinden. Veel toegangen naar de diepte worden gevonden, maar geen mie
ren. Ik zag er alleen twee kleine bruine spinnen. De gele weidemier (Lasius flavus) waarmoe 
wij hier te doen hebben, is bekend door hare zeer pijnlijke beton. Opmerkelijk was het 
daarom, dat ik niets daarvan gevoeld heb, ofschoon tientallen op handen en armen rond
liepen. Van bladluizen heb ik in de woningen geen spoor ontdekt . 

Gewapend met sterke schop hervat te ik den volgendon morgen bij feilen zonneschijn 
mijne onderzoekingen. Verschillende nesten werden blootgelegd en altijd hetzelfde resul
taa t . Mieren, larven eieren vlak onder hot gras en diep in den harden grond niets dan 
gangen en holen. Eens telde ik 23 toegangen tot de diepte en vele waren zoo wijd, da t 
een penneschacht er gemakkelijk in verdween, Hoe die dieren het klaarspelen om bij 
inundatie het zeewater uit die diepe verblijven te keeren is mij een raadsel. 

Tot mijne verbazing stak ik twee hoopen aan, die alleen bewoond werden door de dof-
zwarte tuinniienn (Lasius nigor) en telkens te midden vari kolonies gele mieren, die op niet 
meer dan een meter afstand vandaar gehuisvest waren. Ten slotte werd een flink aantal 
mieren, larven en eieren met de mulle aarde in een flesch gedaan, die verzonden is naar 
den Directeur van hot Rijksmuseum voor natuurlijke historie te Leiden. Mij werd dank 
gebracht voor dit materiaal, daar nog niet aanwezig.. 

Mijne onderzoekingen brachten mij tot de volgende conclusies, die nog al wat verschillen 
met de beweringen van den heer Van Deinse, genoemd in het artikel van den heer Schmit. 

1. De gele weidemier op Ameland zoekt bij voorkeur de lage graslanden, die eenige 
malen por jaar overstroomd worden door het zeewater, tot woonplaats uit. 

2. Wordt zulk land ingepolderd en blijft inundatie dus uit , dan verdwijnt deze. Zoo 
beweren tenminste de Amelander boeren. 

3. De gele mier leeft in het warme seizoen vlak onder de oppervlakte tusschen de 
wortelvezelen in den muilen grond. 

4. De gele weidemier komt wol buiten de woning. 
5. Als deze mier een middel kent om het zoute water buiten de woning te houden, 

weet de dofzwarte tuinmier dit middel ook toe te passen. 
6. Bladluizen, waaraan do slechte groei van het gras op de mierenhoopen wol geweten 

wordt, werden in dezen tijd nergens gevonden. 
Aan wien de oplossing van dit natuurgeheim? 
Workum. J E L L E BOONSTRA. 

Zeldzame Inktvisch. — 26 Juli '24 vond ik een licht roze getinte schaal van de bij ons 
zeldzame Sepia orbignyana op hot Schoveningscho strand. Hot nagenoeg gave exemplaar 
was van een duidelijk lange punt (rostrum) voorzien en dus zeker niet afkomstig van de 
weinig van eerstgenoemde soort verschillende (wat de schaal betreft) Sepia elegans. Het 
vorig jaar trof ik ook in Jul i een schaal van Sepia orbignyana op het s t rand aan. Beide 
exemplaren heb ik nog in m'n bezit; zo zijn ieder i 1 dM. lang. Een vriend van me vond 
enkele jaren terug ook weer in de maand Juli hier aan het s t rand een dergelijk exemplaar. 

Wellicht wilt gij. Redactie, enkele vragen van ondergoteekende, naar aanleiding van 
het bovenstaande, beantwoorden? Bij voorbaat m'n dank. 

I. Komt de Sepia orbignyana in de Noordzee voor, en indien dit het geval is, op welke 
plaatsen ? 

I I . Is hot aanspoelen van de schalen van deze soort in Jul i te danken aan bepaalde 


