
122 DE LEVENDE NATUUR. 

Waterrat 13 Maart 1 Rijswijk (Kooi); Goudplevier 1 Maart 30 + 50 Eierland, 2 Maart 3 idem, 
4 Mrt. idem, 5 Mrt. 20 idem 6 Maart 40 idem, S1 Maart 500 idem, 10 Maart 75 + 50 + 200 + 300 
idem, 12 Maart 1 1 + 4 0 Waal en Burg, 19 Maart 75 + 40 + 3 Lage Veld, 27 Maart 
700 Eierland, 29 Maart 50 + 500 idem, 31 Maart 1200 idem (Bou); 20 Maart 100 polder 
bij Monster (Wal); 7 en 27 Maart geen enkele, de Beer (Beus, Kooi, Tin); Scholekster 
25 Maart 1 beige-kleurig ex. (ad.) met keelband. Hoek van Holland (Wal): Kluut 1 Maart 
1, den Hoorn (Bou) 7 Maart geen, de Beer (Kooi, Tin) 18 Maart 2, Roggesloot (Bou) 
2 + 1 Slikken Eendracht (Bou); 27 Maart 16, de Beer (Beus, Tin); Paarse Strandloper 
4 Maart 26 Noordpier Hoek van Holland, 2 0 + 1 4 bij 's Gravenzande (Kooi); 25 Maart 
40 Terheyde (Wal 7 's Gravenzande (Zi); Kleine Strandloper 11 Maart 8 op Zuiderstrand 
(Wal); 25 Maart 1 tussen Steenlopers en paarse strandlopers Terheyde (Wal); Grutto 
19 Maart 3 aan 't Kil, Eierland (Bou); 24 Maart troep van 25 stuks. Polder Monster 
(Wal); 31 Maart veel paren tusschen Den Haag en Leiden (Tin); Kleine Mantelmeeuw 
27 Maart 1 intermedaire, de Beer (Beus, Tin); Velduil 25 Maart 1, de Muis (Bou); 
Kramsvogel 19 Maart 3 Eierland, heeft niet overwinterd op Texel (Bou); Koperwiek 
25 Maart 1, de Mui, heeft niet overwinterd op Texel (Bou); Tapuit 18 Maart 2 cfd' 
Jachtduin Monster (Wal); Roodborsttapuit 17 Maart 1 Watertoren (Zi); Tjijtjaj 18 Maart 
1 Ockenburg (Wal) 1 Rijksdorp (Wal); Boompieper 25 Maart 2, de Mui (Bou); Gele 
kwikstaart 31 Maart 1 Eierland (Bou). 

Het oudst bekende insect. — In het Verslag over het jaar 1926 van het Geologisch Bureau 
voor het Nederlandsche mijngebied te Heerlen vinden wij van M. P. Pruvosteen beschrijving 

,1 van een indruk van een insectenvleugel, door 
..•:. ^ ^ ^ > ^ E ^ - - ^ I ~ ^ ^ ^ r - ^ ^' Jong"1305 gevonden op een diepte van 

; ^ > — r J l I + r - - ^ 5 ^ S s ~ 3 ^ meter bij Gulpen. Uit de ligging blijkt, dat dit de 
'•..'.•... — - ^ - - - ^ / ^ ^ oudst bekende insecten vleugel is, terwijl de begeleidende 

' • • . . r ^ - ^ ^ ^ / ^ / / < ^ — ^ / fossielen er op wijzen, dal het arme dier in zee is 
' - ''/./£- verongelukt, zooals dat met zooveel insecten gebeurt. 

Pruvost heeft hem gedoopt Ampeliptera limburgica en 
gebracht tot de familie der Hapalopteridae, die wel tot 

de Perloidae worden gerekend. De vleugel ziet er primitief uit. Het mijnbouwkundig en 
geologisch onderzoek van Zuid-Limburg heeft hierdoor, als reeds zoo Tjikwijls, weer een 
onschatbare dienst bewezen aan de wetenschap der Palaeontologie. Een paar krasjes in 
een stukje steen. Je moet ze maar zien en begrijpen. T. 

Een geval van auto-chirurgie bij mijn papegaai (roodschouder-amazone) zal u wellicht 
interesseeren. 

Ongeveer in 1923 had de papegaai een gezwel aan den linkervleugel ter hoogte van 
het schoudergewricht, hetwelk uit de veeren kwam puilen. De verbinding scheen tamelijk 
los te zijn, zoodat de vogel het op een gegeven oogenblik zelf met den snavel geampu
teerd had. Hoewel eenigszins verzwakt door bloedverlies, was papje hiervan spoedig weer 
hersteld. Het gezwel was langwerpig van vorm (± 5 c.M. lang) en bestond uit een hoom-
achtige vettige massa, zoodat het zeker ontstaan zal zijn door abnormalen groei van 
stoffen, die bij de vorming van nieuwe veeren een rol spelen. Onder de veeren, maar 
nog hooger aan den schouder was enkel nog een klein knobbeltje te zien. Dit is weer 
uitgegroeid tot een nieuw gezwel (knobbelvormig). Eind April van dit jaar was het zoo 
groot geworden, dat de papegaai er last van kreeg. Het gezwel zat nu vaster, zoodat 
eenvoudig doorbijten onmogelijk was. Wederom ging hij echter met zijn snavel aan het 
werk en hakte er stukken uit. Nu werd het dier er echter ziek bij. Verloor dagelijks veel 
bloed. De iris zag bleekgeel. Darmfunctie gestoord. Geen eetlust. Bij opname van eenig 
voedsel braking. Dronk nu en dan water. Sliep veel. Nu en dan hakte hij echter met 
frisschen moed in de gemaakte wond, welke geheel gangraeneus geworden was. Wij 
dachten er hard overjhet dier maar af te laten maken. Na veertien dagen was er eenige 
verbetering te bespeuren. De eetlust kwam terug. De wond droogde geheel in, zoodat 
uiterlijk althans niets meer te zien is. De vogel is weer frölich und frisch, zoodat hij 
dikwijls weggezet moet worden vanwege het bekende geschreeuw. De papegaai is voor 


