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golvende heuvelrug wordt circa loodrecht doorsneden door den ouden zandweg naar 
Hoogeveen. Bij het opknappen van dien weg werden aan weerszijden greppels gegraven 

die juist in de grondmoraine kwamen (kenbaar 
aan hot groot aantal keien en keitjes en aan 
het in de omgeving voorkomen van zeer groote 
erratische blokken). Aan den kant van zoo'n 
greppel nu, ongeveer halfweg den doorsneden 
rug (bij „Kruishaar"), zag ik de hoekige steen 
zitten en na eenig krabben met m'n zakmes 
kwam hij los en vertoonde een nagenoeg zuiver 
vlakke zijde, die na verwijdering van de leem 
bleek een prachtig gepolijste „Schliff" te zijn. 
De grootste lengte van het gepolijste vlak van 
deze vaalgele, grauwgeaderde kwartsiet bedraagt 
15,5 c.M., het gewicht is 21li Kilo. 

Nog een verschijnsel, dat bij vele „Schliffen," 
maar meestal niet zoo opvallend, is te zien, 
vertoont deze steen duidelijk, n.l, dat de linker-
rand van het gepolijste vlak (op de foto, de 
van ons afgekeerde rand) een afronding ver
toont, terwijl de rechterrand, (voorrand op de 
foto) veel scherper, althans plotselinger afge
broken is. Schematisch in een doorsnede, ver
ticaal op het gepolijste vlak van links naar 

rechts als in Fig. 3 aangegeven. Nu meen ik dat dit meermalen door mij waargenomen 
verschijnsel te verklaren is als volgt: Bij een 
éénzijdige beweging óf van de steen van 
rechts naar links (Fig. 3) óf van het overschui-
vende ijsdek van links naar rechts, en ont
moeting van kleiner steengruis, ev. rotsbodem, 
zal steeds bij a de eerste en grootste weerstand 
ondervonden worden, waardoor op den duur 
grootere afslijting zichtbaar wordt. Of deze ver
klaring, die ik hier slechts in overweging wil geven, de juiste is, woet ik niet en geef 
haar graag voor een betere. 

Wijster, 26 Juli 1924. W. BEIJERINCK. 

Fig. 2. Vlakgeschuurde en gepolijste zwer
veling uit de grondmoraine van Wijster, (eig. 
W. Beyerinck), 2/9 na t . gr. 

S i l i r n n vau 1'verschuiving. 

VARIA. 

IN oude aantookonbookjos vind ik nog allerlei faunistische en biologische waarnemingen 
genoteerd, die misschien ook voor anderen van belang zijn en waarvan ik hier een 
kleine bloemlezing aanbied. Ik zal ze volgens de groote groepen rangschikken, dan 
kan ieder met een oogopslag zien, of er iets bij is, dat hem interesseert. 

I Vogels. Eerst van een fitis. Aan den straatweg van Breda naar Ter Heide zijn hier 
en daar nogal moerassige plekken met riet en biezen, zoodat rietgors, karekiet en riet
zanger er zich's zomers op hun gemak voelen. In een verlaten steenbakkerij aan de Murk, 
dicht bij een moerasje, hoorde ik in 't vroege voorjaar oen fitis, die na de eerste vier tonen 
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van zijn gewone wijsje het „karre, karre, karre" van de karekiet inlaschte en daarna 
zijn lied met de smeltende toontjes eindigde. De rietbewoners waren nog niet aangekomen, 
het is dus wol zeer waarschijnlijk, dat dezelfde fitis daar minstens het vorige jaar ook had 
gewoond en toen het karekietmotief had afgeluisterd en aangeleerd. Een mededeeling 
van Thijsse over een door hem beluisterde kunstvaardige fitis herinnerde mij aan mijn 
vroegere waarneming. 

De musch weet zich uitstekend naar veranderde omstandigheden te schikken. Ik woonde 
in Breda in de Ginnekenstraat tegenover de kerk en kon het musschengedoe op het kerk
pleintje van mijn raam uit goed waarnemen. Nu is het nestmateriaal in een stad meestal 
schaarsch, wat de enkele boerenwagens op marktdag aan hooi of strootjes op straat ver
liezen is niet de moeite waard. Ik zag nu herhaaldelijk, dat de musschon do bastvezels 
van een linde uit een aangrenzende tuin als bouwstof gebruikten. Ge herinnert u, dat 
de taaie binnenbast, vooral van afgestorven lindetakken, door rotting en droogte lang
zamerhand van de brozere buitenbast loslaat, en in lange sterke vezels gescheurd kan 
worden. Van de doode takken, waar de musschen hun bouwstof haalden, hingen lange 
slordige vezelslierten naar beneden en verrieden zoo het musschenwerk. Ik was aange
naam verrast, toon ik 't vorig jaar in Utrecht in den tuin van de Rijks H. B. S. weer 
musschen bij hot afschillen van doode lindetakken betrapte. 

De bonte specht op een voederplaats te lokken, is een gelukje, dat ons hier niet eiken winter 
te beurt valt. In dezen winter van 1921 kwam een prachtexemplaar de snoer van ape-
nootjes bezoeken, die we een meter of 3 van het woonkamerraam aan een eikje haddon 
opgehangen. Het was een onvergetelijke aanblik, zoo vlak onder je oogen die prachtige 
vogel mot zijn sterken snavel aan het werk te zien, on we stonden er met ons vieren in roer-
looze aandacht naar te kijken. Voor de kinderen was het een „gebeurtenis" in hun leven 
en als ik nu nog vraag aan de oudste — hij is 9 — „weet je nog van de bonte specht?" 
dan beginnen z'n oogen te stralen. 

II . Twee ringslangen in copula namen we in 't voorjaar 1920 waar aan een slootkant 
onder Maartensdijk. Het wijfje was een flink exemplaar van een 80 c.M. lang; het mannetje 
was veel korter dan zi^en niet half zoo dik. Pas toen we naderden en de slangen op de vlucht 
sloegen, zagen we, dat het wijfje een groote, grauwe pad in den bek had; ze liet hem los 
maar do pad viel in de sloot, zoodat we naar zijn gezondheidstoestand geen nader onder
zoek konden instellen, 

III Vlsschen. In de Septemberaflovering van dit jaar (1923) wordt van onze modder
kruipers gesproken. In den drogen zomer van 1911 was de Lei, een aardig beekje, dat 
bij Ginneken in de Mark uitmondt, bijna geheel opgedroogd. Op de plaats van vroegere 
kolkjes waren echter hier en daar kleine poeltjes overgebleven en die wemelden van visch. 
Ik vond er 3 soorten in; de zoo merkwaardig gebouwde rivierdonderpad en onze beide soorten 
modderkruipers. Van elke soort nam ik een paar exemplaren mee naar huis. De rivier
donderpad, die naar ik meende, alleen in koel stroomend water leeft, heeft het eenige 
maanden in mijn aquarium uitgehouden. 

De pos of het posje is oen verwant van de baars en zeker niet minder roofzuchtig dan 
deze. Als jongens vingen we dit vischje geregeld met den hengel in het Damsterdiep 
(Groningen) en we hadden er een hevige antipathie tegen; waarom, weet ik niet. Die 
afkeer bleek zelfs uit den verachtelijken naam: „schele pots", die we ervoor hadden. Kleine 
voorntjes en baarsjes konden zich wel een plaatsje in de braadpan veroveren, maar de 
schele word met een minachtend gebaar weer ver in het water geslingerd. Misschien is 
er iemand, die meer van de pos weet en ook onze geringschatting kan verklaren. 

IV. Insecten, a) Schorpioenvliegen zijn geen vliegen en ze lijken ook heelemaal niet 
op schorpioenen. Het zijn geen vliegen, omdat ze vier vleugels hebben on geen schorpioenen 
omdat ze met zes pooten de wereld door moeten. Maar — ze lijken veel op vliegen en 
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de mannetjes hebben aan het achterlijf oen opwaarts gekromd aanhangsel, dat wel wat 
aan de laatste segmenten van een schorpioen herinnert. Verder zitten do Panorpa's 
evenals sommige vliegen graag togen boomstammen, meestal met den kop naar beneden 
en schijnen daar op voorbijvliegende insecten te loeren. Het is een orde, die zeer arm 
aan soorten is; met een half dozijn inlandsche houdt het wel op. Dr. C. Willemse heeft 
ze in het Tijdschrift voor Entomologie monographisch bewerkt. 

Voor één dezer soorten vraag ik uw aandacht, en wel voor de vleugelloozo winter-
schorpioenvlieg, Boreus hiemalis. Ik vond dit merkwaardige diertje in den winter een 
paar jaar geleden onder Bilthoven. Op een open plok in gemengd bosch (berk, beuk, jenever-
bes, eik en grove den) wandelde het tusschen laag haarmos. Natuurlijk kon ik dat vreemde 
zwartachtige beestje zonder vleugels niet aanstonds thuisbrengen, maar werd door den 
snuitvormig verlengden kop aan Panorpa herinnerd. Hiermee hadden we voor dit zeld
zame dier, dat nog maar op een paar plaatsen in ons land gesignaleerd was, een nieuwe 
vindplaats ontdekt. Als de mos-vrienden er op hun wintorexcursies eens op willen letten, 
zullen we zeker nog van meer vindplaatsen hooren. Mijn exemplaren bevinden zich in 
de collectie van Dr. Willemse. 

b) Ook de orde der Gaasvleugoligen of Neuroptera is in dit tijdschrift nog niet vaak 
behandeld. Algemeen om hun schoonheid bewonderd worden de goudoogjes (Chrysopa 
vulgaris) met hun prachtige, bijna lichtend groene vleugels en om hun nuttigheid bemind 
zijn de larven, die ons zoo vlijtig meehelpen in den strijd tegen de bladluizen. Minder 
algemeen bekend zijn eieren van de gaasvliog, ze zijn min of meer peervormig en staan 
op steeltjes. Een tijd geleden ontving ik een rozenblad met zulke gesteelde eieren, de 
vriendelijke zendster verzocht me, haar mee te deelen, wat dat voor alleraardigste padde-
stoeltjes waren! 

Dezen zomer had ik een verwant van de goudoogjes, een klein bruin gaasvliegje 
(Hemerobius) van een m.M. of 7 ter nadere beschouwing even in een vangbuis gedaan. 
Terwijl ik het dier met de loupe bekeek, zag ik iets heel bijzonders. Het naar boven loopen 
tegen den stellen glaswand, scheen hem moeite te kosten en nu haalde hij heel handig de 
laatste voetleden even door den mond. Op de plaats tusschen do klaiiwtjos van het laatste 
lid zag ik nu duidelijk een helder vochtdruppeltfe, dat er eerst niet was, ongeveer zoo groot 
als een normaal hechtlapje. Als ik dat maar ^«s gezien had, zou ik aan de juistheid van 
mijn waarneming getwijfeld hebben, of aan toeval gedacht, maar ik zag hem achtereen
volgens 4 van zijn voeten aldus bewerken. Toen had hij do kurk bereikt on hield zich 
rustig. Ik moet dus wel aannemen, dat die bevochtiging opzettelijk geschiedde en hoop, 
dat ik de bedoeling daarvan juist heb geraden. 

Bilthoven. B. E. BOUWMAN. 

DE POTHOOFDPLANTEN VAN DE VUIL
VERBRANDING. 

O
M Amsterdam zijn tegenwoordig verschillende mooie advontievo terreintjes: bijv. 
de zandvlakte aan 't verlengde van de van der Helststraat, waarover J. H.Gisolf 
in D. L. N. van December '23 schreef, de losplaatsen van de groote stoom-
vaartlijnen on dan verder nog op verschillende plokken o.a. achter de Vuilver

branding naast 't Oostzancr kanaal. Daar zijn heel wat mooie planten te vinden vooral 
in den herfst. 

Als je er aankomt in dien tijd treft dadelijk 't groote aantal graanhalmen; de granen 


