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8. Dennen van 40 tot 70 jaar in het duin staande op geringe hoogte (van 50 — 100 cM.) 
boven het phreatisch oppervlak vertoonen een grooteren aanwas dan die, welke op minstens 
3 M. groeien. 

Op geringe hoogte gaat de j aarlij ksche diktegroei meer op en neer met de verandering 
van den grondwaterstand, op grootere hoogte is er een duidelijk verband tusschen regenval 
en dikte-groei. 

9. Verlaging van het phreatisch oppervlak had bij de door ons onderzochte dennen geen 
invloed meer, wanneer deze op 3 M. of hooger groeien. Tot op een hoogte van 1.50 M. 
is een vermindering van den groei, hoewel geen afsterven, te constateeren geweest. 

10. Eiken schijnen op pl.m. 3 M. nog wel van het grondwater te profiteeren, herstellen 
zich echter na verlaging van den grondwaterstand vrij spoedig. 

i r . In het algemeen hebben zware oude boomen op geringe hoogte boven het grond
water groeiende het meest van verlaging van den grondwaterstand te lijden. 

12. Het gevolg van verlaging van het grondwater voor de bebossching is, dat de duin
valleien na de verlaging in vrijwel dezelfde omstandigheden verkeeren als te voren reeds 
het overige duinterrein. Het zal dus bezwaarlijk zijn aldaar loofhout bosschen te cultiveeren. 

13. Ds dennencultuur in de duinvalleien wordt door wateronttrekking wel eenigszins 
benadeeld, echter niet onmogelijk gemaakt. Op dennen, 3 M. of hooger boven het grond
water groeiende, heeft grondwateronttrekking geen invloed; het meest uitgestrekte bosch-
gebied in het duin zal daardoor geen invloed van de wateronttrekking door waterleidingen 
ondervinden. 

14. Waterleidingen in het duin geven aanleiding tot grondwaterverlaging. De irate 
van verlaging is afhankelijk van de wijze van onttrekking, geologische structuur, hoeveel
heid onttrokken water en afstand van de prise d'eau. 

15. In uitgestrekte duingebieden is de onttrekking reeds zoo aanzienlijk, dat het 
grondwater geen invloed meer heeft op de wilde vegetatie, die zich dus reeds geheel ge
wijzigd heeft. 

17. De invloed van de wateronttrekking door waterleidingen op de vegetatie bepaalt 
zich tot de lagere duingedeelten. In deze terreinen zijn op vele plaatsen de groeiplaats-
omstandighcden voor den van ouds aanwezigen plantengroei zoodanig achteruitgegaan, 
dat in meer of minder snel tempo eene geheele wijziging in de vegetatie daarvan het gevolg is. 

Het hierboven beschreven „Uittreksel uit het groote rapport" is samengesteld door 
Dr. J. W. C. Goethart, Dr. P. Tesch, E. Hesselink en M. D. Dyt 1. i. Een Fransche bewer
king is eveneens opgenomen. De betrokken Mededeeling (Deell, afl. III)is voor den prijs 
van f 1.15 fr. p.p. te verkrijgen bij de firma Versluys en Scherjon te Utrecht. 

's-Gravenhage. Ir. J. E. CARRIÈRE. 

EEN MOOIE VONDST. 

HET was 7 Augustus 1924, dat een „bruinvisch" tegen een golfbreker bij het z.g. 
stille strand ten Zuiden van Scheveningen aanzwom en versuft aanspoelde, waarop 
het dier door messteken en dergelijke handelingen zijn dierbaar leven had moe
ten laten. 

Vervolgens was het op last van de politie begraven om later naar de vuilnisbelt gebracht 
te worden, om in rook op te gaan. 

Welnu, toen het bericht me 8 Augustus aanwoei, ben ik 's morgens naar de politietent 
op het stille strand gegaan; en werkelijk zoo'n dier was daar begraven. 
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Fig Kop van Tuimelaar. Achter den mondhoek het 
)g, boven op den kop spuitgat en vetbult. 

Na eenige vragen van de politie, werd me toegestaan het beest op te graven, wat me met 
de hulp van een werkman inderdaad mocht gelukken. 

Het dier bleek bij opgraving te zijn, geen bruinvisch maar een familielid van deze, n.1. 
een tuimelaar Tursiops tursio, duidelijk 
was de bult op den kop te herkennen, 
zoodat de determinatie geen moeilijk
heden gaf (Zie D. L. N. Dec. 1923, een 
stukje van den heer A. B. van Deinse). 

De lengte van het dier was 162 cM., 
dus was het een jong exemplaar en wel 
een wijfje. 

Van de tanden was er één aan het 
doorbreken, de rest was nog door het 
tandvlcesch bedekt. 

Nadat ik onder veel bekijks en ge
vraag den kop en de vinnen van het 
lichaam afgesneden had, dat zelf op 
een wagen geladen werd om verbrand 
te worden, begaf ik me al sjouwende 
in één van de kletterbuien uit de 
stralende dagen van den pseudozomer 
1924 naar huis, om mijn buit eens 
goed nader te bekijken. 

Toen ik den kop wat afgespotcn had, ontdekte ik op den bovenkaak onder den bult een 
rij gaatjes aan iedere zijde. 

Ik aan 't tellen 1, 2, 3, 4, 5, 6, dus hadden we hier de gaatjes, waar voor de geboorte 
de tastbaren gezeten hadden, op de foto zijn ze wel waar te nemen. 

De stukken huid heb ik op formaline 
4 % bewaard, daar het bleek, dat dit 

'een zeldzaam pracparaat was, waar 
Nederland er misschien niet één van 
bezat. 

Die tastbaren staan in één rij aan 
lederen kant; die rij is zwak S-vormig 
gebogen, de afzonderlijke haren staan 
niet even dicht op elkaar, 3 en 4 staan 
verder van elkaar als 4 en 5. 

Ondanks de vele moeite, die ik er 
voor deed, mocht het me niet gelukken 
de bckkenrudimenten van het dier te 
vinden, om uit te snijden. Deze rudi
menten, die bij de 22 dicht onder de 
buikhuid, bij de dV vlak onder de wer
velkolom onder de rugvin liggen, schij
nen bij de 22 van plaats te varieeren, 
ik vond b.v. 28 Juni 1924 de bekken-

rudimenten vrij dicht achter de borstvin liggen bij een 2 bruinvisch. 
Was ik niet zoo vlug ter plaatse geweest, dan zou dit vrij zeldzame beest, de 25e aan

spoeling voor zoover bekend, den weg van zoovele opgegaan zijn, en er zou, behalve het 
verhaal, niets meer van de aanspoeling bekend geworden zijn. 

Daarom houd ik me zeer aanbevolen voor bericht van alle, ook schijnbaar onbelangrijke, 

Fig. 2. Kop van Tuimelaar. Waar te nemen: snorharen, 
tong met rafels en tanden bedekt met tandvleesch. 
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vondsten op walvischgebied, (hier werd gedacht, dat het een bruinvisch was), altijd is er nog 
wel wat belangrijks aan te ontdekken. 

9 Sept. 1924. Den Haag, Theresiastraat 152. F. P. KOUMANS, 
Biol. cand. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Boekbespreking. — N. de Koning. Buitenleven. Een leiddraad voor Hollandsche jongens 

die van de natuur houden, niet bang zijn voor regen en wind, en niet graag binnenzitten. 
— Deel II van het „Padvindersboek". —Amsterdam, Centraal Magazijn Nederl. Padv. Ver. 

In de inleiding spreekt de schrijver de hoop uit, dat door dit boek de lezers eenig begrip 
zullen krijgen van dat wat buiten in het veld gebeurt, dat zij belang zullen gaan stellen in 
het buitenleven en dat zij er meer van zullen willen weten, om er ook anderen van te ver
tellen. In verband met het laatste zijn aan het eind van elk hoofdstuk literatuurlijsten 
opgenomen. 

In het eerste hoofdstuk wordt in het kort het ontstaan der aarde en meer in 't bijzonder 
van Nederland nagegaan. Dan komt een bespreking van de woeste gronden in Nederland 
en de wijzen van ontginning. Het derde hoofdstuk handelt over het bosch. Behalve een 
uitgebreid overzicht van de verschillende boomen worden o.a. de invloed van het bosch 
op het klimaat, de behandeling van het bosch en boschbranden besproken. Hierop volgt 
een beschrijving van het landbouw- en veeteeltbedrijf. Het vijfde hoofdstuk bevat een 
beschrijving van de dierenwereld in bosch en hei. Naast zoogdieren, reptilen, amphibieën 
en insecten worden vooral de vogels uitgebreid behandeld en tevens de vogelbescherming. 

Ruim 500 foto's en cliché's van de Ned. Heide Mij., het Staatsboschbedrijf, de Vereeni
ging tot bescherming van vogels en teekeningen van Barendregt en de Bruyn geven het 
behandelde in beeld. Jammer dat er enkele teekeningen van de Bruijn zijn, die beslist 
beneden het peil van dit boek blijven. 

Voor de jongens die zich aangetrokken voelen tot de Natuur zal dit bock ongetwijfeld 
een waardevol bezit zijn. Maar hoeveel zijn er niet, die liever voetbal-en bokswedstrijd-
verslagen lezen? Moge dit boek ook door vele opvoeders gelezen worden, opdat deze de 
jongeren zullen voorgaan in „belangstelling voor het landleven en in liefde en eerbied voor 
de natuur." T. J. B. 

Kampeerartikelen, ook voor niet-kampeerders. — Onze kampeerende natuurliefhebbers 
kennen al lang de onvolprezen N. T. K. C. (Ned. Touristcn Kampeer Club) met haar licht
gewicht en kleinvolumen materiaal. Daarbij is er heel wat, dat ook niet kampeerende natuur
liefhebbers op excursie goed te pas kan komen; maar de Club leverde alleen aan haar leden 
en dus was er geen aanleiding, hier die artikelen te noemen. 

Sedert een paar maanden zijn echter vrijwel al deze artikelen ook te krijgen bij de fa. 
Carl Denig, Heerengracht 167, Amsterdam. Enkele volgen: Wateremmer van zwaar canvas, 
inhoud 10 Liter. Zeer geschikt voor het halen van zeewater. Als het canvas eenmaal nat is, 
laat het niet meer door. / 2.60 

Wateremmer, inhoud 4 Liter. / T.75. 
Canvasbak, opvouwbaar, ^ 35 cM. middellijn. Zeer geschikt voor het uitzoeken buiten 

van in het schepnet gevangen dieren en zonder moeite in een buitenzak van een rugzak 
mee te nemen. / 1.60. 

Kampmes met stevig lemmet, geschikt voor het uitsnijden van planten, en voor allerlei 
verder gebruik. In leeren scheeele, die aan een gordel kan worden gedragen. / 2.15. 

Kaarten-étui van oliezijde met drukknoopsluiting en draagkoord. Formaat ruim 14 X 24 
cM. Stafkaartbladen, Slees wij k-kaarten e.d. kan men hierin meenemen en in de hevigste 
stortbuien raadplegen zonder dat ze nat en vuil worden. De lichtgele zijde is zeer door
zichtig en laat zelfs de tamelijk flauwe tint van de Stafkaartblaelen in schetsdruk voldoende 


