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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 
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zeestroomingen of was het louter toeval dat in de drie genoemde gevallen de schalen in 
deze maand aan het strand werden aangetroffen? 

III. In welk(e) boek(en) kan ik iets naders omtrent deze inktvischsoort te weten komen? 
J . A. VAN L E E U W E N J R . 

S. orbignyana leeft inderdaad in de Noordzee, is reeds in oudere werken van de Engelsche 
kust vermeld. 

Tesch in: Bijdrage tot de Kennis der Zuidelijke Noordzee III Cephalopoda, Jaarb. 
Rijksinst. Onderzoek d. Zee zegt: „Deze (= S. orbignyana) komt langs de Zuidkust van 
Engeland en in hot Kanaal voor". 

Kort geleden ontving ik van de Franscho kust ten Z. van Calais een 14 tal mooie ex. door 
Van der Sleen aldaar in Juli 1924 verzameld. 

De Nederlandsche vindplaatsen zijn door Dr. Heinsius in Natura 15 Juni 1921, pag. 87 
opgesomd. Hij geeft verder ook enkele kenmerken in vergelijking met S. officinalis en 
S. elegans. 

Vervolgens heb ik als vindplaatsen genotoord de mededeelingen van: 
Brouwer (vgl. De Lev. Natuur XXVI p. 27); den Duik idem p. 79; Polenaar idem p. 64. 
Deze drie worden in Dr. Heinsius' artikeltje ook reeds genoemd. Ten slotte heeft Dr. 

Kruizinga er nog een mededeeling over gedaan: zie Tijdschr. Ned. Dierk. Ver. (2) XIV. 
19T6, Afl. 2 versl. verg. pag. LX—LXI. 

Naar aanleiding van vraag 2. Uit de data, die bij de bovengenoemde vindplaatsopgaven 
zijn vermeld, blijkt reeds, dat ook in andere maanden van het jaar S. orbignyana werd 
aangetroffen. Alleen zijn de zomermaanden gunstiger, oenerzijds omdat dan een grooter 
aantal belangstellenden onze Noordzcokust bezoekt en de kans om opgemerkt te worden 
voor do scholpen veel stijgt, en in de 2dö plaats omdat met kalmer weer de zeer broze 
schalen vaker gaaf zullen aanspoelen dar» zulks gedurende het winterseizoen het geval 
zal zijn. > - - • — " ___ 

De levende dieren zijn natuurlijk „voliézee" dieren en verdwalen zelden in de kustwateren 
1 (mij is geen enkele geval bekend van/^n S. orbignyana levend of pas dood gevangen dicht 
Jonder onze kust). / , 

En mocht het waar wozen, c&t'de soort in hoofdzaak het Kanaal bewoont, dan zijn de 
lier aangespoelde schelpen te danken aan de strooming die — zooals bekend — zich uit 
iet Kanaal door het Nauw van Calais noordwaarts beweegt. 

T. VAN BENTHFM JUTTING. 

De Reigerkolonies van België. — Aan „Lo Gerfaut", het belgische ornithologische tijd
schrift, ontleen ik de volgende opgaven. 

In igi3 waren in België 3 Reigerkolonies bekend, die zich alle 3 in het laaggelegen, 
westelijk deel van het rijk bevonden, t.w.: ie. een kolonie van circa 50 nesten te Vlissoghem 
bij Ostende, 20. een kolonie van 75 a 90 nesten te Beirendrecht, benoorden Antwerpen, 
3e. een groote kolonie van 250 a 300 nesten op de hooge beuken van hot park te Merckem, 
tusschen Dixmuiden on Yperon. 

Sedert den oorlog is hierin veel verandering gekomen. De kolonie van Vlissoghem is 
opgeruimd. Het park te Merckem werd einde 1914 en in 1915 door het belgisch artillerievuur 
verwoest, waardoor de kolonie zich verplaatste naar een eendenkooi in de buurt. Hier 
nestelden de vogels vanaf 1916 ten getale van circa 200 paar, maar het zoute water dat 
men voor de inundatie, als verdedigingsmiddel togen de Duitschors, had moeten binnen
laten, deed de boomen afsterven, waardoor den Reigers allengs alle steunpunten voor 
nestbouw gingen ontbreken, zoodat in ig22 slechts 1 paar er in slaagde een nest te voltooien, 
hetgeen echter bij den eersten den besten storm uitwoei. Alleen de kolonie van Beirendrecht 
bleef in tact, breidde zich uit en wordt tegenwoordig beschermd; in het voorjaar van 1920 
telde men er 214 nesten. " . 

Dit is momenteel de belangrijkste kolonie van België, echter niet de eenige, want het 
bleek dat men in 1913 een (40) kolonie over het hoofd had gezien. Deze bevond zich te 
Mcetkorke, in een eendenkooi noordwestelijk van Brugge. Hier nestelen sedert een aantal 
jaren (vooral sedert den oorlog) ook Aalscholvers in gezelschap van de Reigers; beide 


