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WETENSCHAPPELIJKE FILMS. 

SEDERT eenige jaren werkt in ons land de Maatschappij Multifilm onder 
directie van den heer J. C. Mol, dje het eerst bekend is geworden door 
zijn Malaria-film, een werk dat over de heele wereld bekend en beroemd 

is geworden. Daarop volgde de Leeuwenhoek-film en sedert dien tijd is de heer 
Mol onvermoeid bezig met allerlei onderwerpen uit de biologie te verfilmen en 
die films in den handel te brengen. Ze kunnen wedijveren met het beste, dat 
op dit gebied het buitenland tot stand bracht. Bovendien heeft Mol's Maat
schappij van den heer Burdet de beschikking gekregen over diens vogelfilms en 

Uit een versnelde film. — Bloeien van een zonnebloem. 

van den heer Tillema zijn Borneo-film. Zoodoende is de Maatschappij in staat 
om nu reeds een zeer groote verscheidenheid van aanschouwingsmateriaal in den 
handel te brengen. De aanschaffing ervan is niet bezwaarlijk. Een uitvoerige 
en bevredigende behandeling van een onderwerp kan verkregen worden in 
films van 50, zelfs van 30 m lengte. In den loop van eenige jaren, kan een 
inrichting die over een projectie-toestel beschikt een behoorlijke film-collectie aan
leggen. 

Voor het onderwijs in de biologie is aanschouwingsmateriaal volstrekt onont
beerlijk. Levend materiaal en liefst levend materiaal buiten, gaat natuurlijk voor. 
Doch voor herhaling en verdieping kunnen wij schemata, platen, praeparaten en 
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projectie-materiaal niet missen en speciaal voor onderwijsdoeleinden vervaardigde 
films tellen daaronder mee in de eerste plaats. Tegen de film kan dikwijls het 

verwijt geopperd worden van roeze
moes en oppervlakkigheid, maar daar
van is bij deze films geen sprake. 

In den tijd, dat de crocusjes bloeien 
is het heel gemakkelijk om in de klas 
den invloed van de temperatuur op 
het openen der bloemen te demon-
streeren. Je haalt maar een potje 
crocussen uit de kou naar binnen en 
dadelijk gaan de bloemblaadjes zich 
buitenwaarts buigen. Dat geeft nog 
slechts een ruwe waarneming en het 
vereischt heel wat vindingrijkheid om 
hier tot getalwaarden te kunnen ko
men voor tijd en temperatuur. Maar 
nu kunnen we op lederen dag van het 
jaar Mol's crocusfilm afdraaien en 
dan zien hoe bloembeweging en 
thermometerstand correspondeeren. 

De activiteit en de harmonische 
bewegingen der bloemen maken een 
geweldigen indruk. 

Ieder najaar behandelen wij de 
zonnebloem, om de leerlingen ver
trouwd te maken met de eigenschap
pen en bouw der composieten. Het 
successievelijk openen van de bloem
pjes, het te voorschijn komen van 
de stuifmeelprop, de spreiding der 
stempels zijn ook in den loop van 
enkele uren waar te nemen en de ver
schillende stadia van ontwikkeling 
zijn altijd te zien. Maar nu gaat 
onze film die ontwikkeling versnel
len en, ja, werkelijk geducht, ziet ge 
de gelederen der bloempjes zich 
openen en daaruit de meeldraden 
omhoog schieten. 

Eenige jaren geleden heb ik be
schreven hoe in de vrije natuur de gepluisde vruchthoofdjes van de Wilde Sla 

Opnamen uit een versnelde film — 
een paddestoel. 

Het opgroeien van 
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(Lactuca scariola) zich ontplooien en die ontplooiing hoewel betrekkelijk snel, 
duurde nog al geruimen tijd. Mol heeft dat verschijnsel gefilmd bij de gewone 
paardebloem en nu ziet ge niet alleen, 
hoe de vormlooze pluismassa zich 
verandert in den bekoorlijken gazen 
kogel, maar ook dat daarbij de om-
windselblaadjes en de pluistakken van 
de vrucht actief optreden. 

Natuurlijk leveren ook de ont
plooiingsbewegingen van de padden
stoelen zeer dankbare stof. De ont
wikkeling van duivelsei tot stink-
zwamstaaf is vroeger in De Levende 
Natuur al eens door Meilink behan
deld. Niet minder fraai is het op
schieten van Amanita mei het los-
scheuren en neerplooien van de 
manchet en dan is er nog een bijzon
der fraaie film van het opkomen en 
ontplooien van de Gekraagde Aard
ster, waarvan ik geen afdrukjes heb 
kunnen bemachtigen. 

En dan degeotropische bewegingen, 
het zoeken en innemen van den lood
rechten stand. Ge ziet het hier aan 
eenige lupinetakken, een vrij een
voudig geval. Veel interessanter stof 
levert de Papaver, omdat daarbij ook 
nog de knikbeweging van de knop
pen afwisseling brengen. 

Voor het verkrijgen van deze films 
heeft de heer Mol een heel bijzondere 
apparatuur moeten uitvinden. Mis
schien vertellen wij later wel eens 
van al de moeilijkheden, die hij te 
overwinnen had en nog te overwinnen 
heeft. Maar als wij de lijst der nu 
reeds voorhanden films opvragen, dan 
zult ge versteld staan, over het vele 

Opnamen uit een versnelde film. — Lupinen, horizontaal 
geplaatst, richten zich op (Geotropie). 

prachtige materiaal dat nu reeds te onzer beschikking staat. JAC P. THUSSE. 
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EEN SCHITTEREND ARBEIDSVELD VAN DE 
GLANZEND ZWARTE HOUTMIER. 

(Lasius f u l i g i n ó s u s Ltr.). 

TOEN ik Sept. 1928 in Nijmegen kwam begon ik zoo spoedig mogelijk met 
de vervaardiging van een vertikaal kunst-mierennest, met terzijde aange
bouwde graf- en eetkamers, met een apart kamertje voor 't dooden en 

verslinden van vliegen, wormen, rupsen, enz. 't Geheel kon tegen den muur 
worden opgehangen. Natuurlijk vol ijver om zoo spoedig mogelijk een dichte 
bevolking door de gangen en kamers te zien marcheeren, zocht ik in den tuin 
naar een geschikte mierenkolonie. Er waren wel straatjes van de zwartbruine 
wegmier, en 'n enkele keer liep er een roode knoopmier op 't pad, maar die 
waren veel te klein, en ook niet in voldoende aantal te krijgen, terwijl de groote 
moeilijkheid zat in 't vinden van de koningin. Ik meende ineens uit de brand 
geholpen te zijn, toen een van m'n broers me vertelde dat ie achter in den tuin 
onder een kunstmatig stuk rotspartij 'n geregeld af en aan loopen van mooie 
zwarte mieren had ontdekt. Het rotsblok werd van achteren voorzichtig losge-
graven tot we op een dicht gewriemel van glanzende als zwartgelakte mieren 
(Lasius fuliginósus) stootten. Met handen vol werden de beestjes, met nestma
teriaal en al, in een oude trommel geladen, en, met een glasruit afgesloten, 
werd de heele zaak door een glazen buis met 't kunstnest verbonden. Na een 
week tobben waren we zoover, dat het grootste gedeelte der werksters naar 
Jiaar nieuwe woning was verhuisd. 

Dat was het begin van de misère. 
Hoe fijn 't suikerwater ook werd klaargemaakt, of je ze honing, vliegen of 

wormen te eten gaf, 't hielp allemaal niets, de „hungerstrike" was algemeen. Ze 
werden loom, en doordat 't glas dikwijls vochtig was aangeslagen, plakten ze er 
tegenaan, zonder dat ze nog voldoende kracht hadden om zich los te werken; 
kortom ze stierven diverse dooden, als gevolg van 't absoluut weigeren van alle 
voedsel. Lang vóór Kerstmis was alle leven geweken, en ik moest, na een grondige 
schoonmaak, tot 't volgend voorjaar wachten om nieuwe bewoners te vinden. 

Inderdaad een treurige eerste kennismaking met de Glanzend Zwarten. Toen 
ik in den loop van den winter'fprachtige boekje van H. Schmitz S.J. „De Ned. 
Mieren en haar Gasten" nog eens aandachtig doorlas merkte ik dat Huber al 
in 1810 ondervonden had dat fuliginósus de gevangenschap absoluut niet ver
draagt. In een ouden jaargang van Studiën (October 1918) las ik een meedeeling 
van E. Hoogeveen S. J., die de vondst van een fuliginosusnest in een acacia 
beschreef, en daarbij opmerkte dat de aanwezigheid van deze mieren in Gelder
land nog een degelijke bevestiging behoefde. Dat is eigenlijk de oorzaak geweest 
dat ik 't volgend voorjaar speciaal de aandacht schonk aan deze alleszins 
interessante mieren. 
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Al heel vroeg, toen 't nog pas even had opgehouderk met vriezen, kwam er al 
een heel enkele eens even een luchtje scheppen in de breede rotsspleet, waar we 
meenden voor den winter door onze gewelddadige uitgraverij het nest totaal ver
stoord te hebben. Later is gebleken dat niet onder dat rotsblok, maar in een twee 
meter verder staanden eik 't hoofdnest gezocht moest worden. 

In Mei hebben we hun groote straat gevonden, 't Was een onduidelijke, druk-
begane weg, die liep vanaf 't nest, dwars over een niet druk beloopen pad recht 
op het huis aan, onder langs den muur, vlak langs de drempels van twee deuren, 
'n hoek om, dan een heel eind langs de talud van 't pad, onder langs twee trapjes, 
't pad over, en dan een eind 't bosch in, alles samen ongeveer 180 passen ver. 
In 't bosch liep de weg verloren tusschen dorre bladeren en klimop. Ik weet 
zeker dat waar we 't spoor kwijt raakten geen aas lag, en ook dat de mieren niet 
de boomen in liepen. 

Aan den anderen kant van 't bosch ± 100 passen verder staat een oude holle 
Zwarte Populier, waarin ook een fuliginosusnest gevestigd was. Daarin meende 
ik een oplossing te vinden voor den weg die schijnbaar zoo geheimzinnig in 
't bosch verloren liep. Er was daar een druk gaan en komen van de werksters, 
magere die den boom in liepen, dikke, met de witte bindvliezen strakgespannen 
over hun volgezogen buikjes, die naar beneden kwamen. Twee onduidelijke 
wegen liepen door 't gras, de een in de richting van 't bosch, de andere naar 
den tuin van een onbewoonde villa naast ons. 

Aangespoord door de richting waarin de eerste liep, hebben we een proef 
genomen om te zien of er misschien verwantschap tusschen de beide nesten 
bestond. Daartoe werd een werkster uit 't rotsnest naar 't andere in de populier 
overgebracht en wat we verwacht hadden gebeurde, de werkster tusschen de 
andere mieren op den boom overgebracht werd 'n paar keer ernstig betast, liep 
'n beetje onhandig rond, om heel gauw in de holte van den boom te verdwijnen. 
Van vijandelijkheden geen sprake. Ze moet dus dezelfde nestreuk gehad hebben. 
In Augustus constateerde ik in 't populiernest gevleugelde mannetjes en wijfjes, 
in 't rotsnest niet. Tegen midden October werden de diertjes steeds loomer, ze 
kropen weg en gingen slapen, en 't werd winter en lente . . . . 1930. 

Vooral in 1930 heeft Lasius fuliginósus interessante dingen gebracht. Vroeg 
in 't voorjaar werd de heele rotspartij afgebroken. Dat moest nu eenmaal beslist 
gebeuren, en hoewel ik 't jammer vond, en bang was voor m'n kolonie glanzend 
zwarten, was ik toch blij nu eens een inspectie in 't binnenste van 't nest te 
kunnen houden. Onder de steenen bleek een groot oud stuk boomwortel te 
zitten, waarin gangen en kamers waren uitgevreten. Van 'n kartonweefsel heb ik 
weinig of niets kunnen bespeuren, dat zit waarschijnlijk twee meter verder in 
'n eik, want, zooals ik reeds zei, 't is in den loop van den zomer gebleken dat 
daarin 't hoofdnest zit, omdat onder in dien eik (nu alle steeren weg zijn kun 
men dat pas goed zien) de groote poort van 't mierenpaleis te vinden is. En hoe
wel ze door 't opruimen van hun bijnest veel volk hebben verloren, hebben ze 
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zich daar toch kunnen handhaven, maar zoo'n langen weg als den vorigen zomer 
hebben ze niet meer kunnen maken, ze moesten zich met kortere wandelingen in de 
buurt, vooral naar een paar jonge eschdoorns vol met bladluizen tevreden stellen. 

Op 16 April werd er in den tuin naast ons een dikke spar omgezaagd, want 
'thuis had een bewoner gekregen, die den heerlijken botaniseertuin (er groeide van 
alles) in 'n heel nette grasperkjes- en grintpaadjestuin omgeschapen had. Toen 
de boom viel bleek hij een zeer groot fuliginosus-nest te bevatten. 

Tot m'n groote vreugde werd ik er onmiddellijk bij geroepen. Op tien meter 
afstand kon ik de prachtig blinkende mieren al in de zon zien glimmen. Op 
't eerste gezicht zag je haast alleen maar de druk wriemelende sprieten en 
pooten; 'twas opvallend hoe die door hun geblink domineerden. Eerst gezocht 

of de koningin misschien te vinden 
was, maar dat was een onbegonnen 
werk in dien wriemelenden hoop, vooral 
omdat ze ook in grootte maar weinig 
van een gewone werkster verschilt. 
Wel waren er heel veel mooi zacht-
behaarde larven, en 'n heel enkele 
pop. Voor zoover ze door den schok 
niet dooreen geschud waren, lagen ze 
het meest in de kamertjes vlak tegen 
het levend hout van den boom aan, en 
wel, zoo ongeveer tenminste, naar de 
verschillende grootten gesorteerd. Voor
dat ik 't bijna in z'n geheel uit de 
holte gevallen kartonnest meenam, 

Nest van de Glanzendzwarte Houtmler In een spar. maakte ik bijgaande foto. Waarop 
zoowel de diepe holte in den boom 

als 't veelhokkig kartonnest zeer goed uitkomen. Het kartonnest werd daarna 
zeer voorzichtig, al kostte me dat een paar mierenzuurhanden, op eenige dunne 
takken in een oude kist gelegd en vlak bij 't andere nest in de zwarte populier 
gedeponeerd. In den loop van den namiddag verhuisden de meeste werksters met 
de larven naar de binnenkamers van dgn populier. Dat dit zonder strijd ging is 
wel een duidelijk bewijs dat er tusschen de beide nesten een zeer vriendschappe
lijke verhouding bestond, 'n Paar dagen na de catastrophe in de mierenkolonie 
zijn de weinige werksters die nog in 't kartonnest rondslenterden met zwavel
damp gedood, en 't nest in z'n geheel opgezonden naar 't schoolmuseum van 
het R. K. Gymnasium te Eindhoven. De aard van 't karton, dat de houtmieren 
bereiden is microscopisch onderzocht. Hierbij bleken de horizontaal liggende 
deelen, de bodems en de zolders der kamers dus, uit aaneengeplakte kleine 
houtsplintertjes te bestaan, terwijl aan de verticale wanden nog duidelijk de over
langsche vezels van het hout te zien waren. 
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't Blijkt dus dat bij 't maken van een nest, fuliginósus de kamers uit 't hout 
uitknaagt, maar omdat de bodems dan uit kopsch hout komen te bestaan, wat 
niet sterk genoeg is, (de wandjes zijn niet dikker dan briefkaartkarton) kleven 
ze het heel fijn verdeelde zaagsel, dat onder in 't nest bij hoopen voorhanden 
is, met speeksel aan elkaar, en maken zoo bodems tusschen de opstaande wanden. 

De kleur van 't karton schijnt van het hout af te hangen waarvan 't wordt 
gemaakt, want was het in een acacia grijs van kleur, hier in den spar was het 
zeer donker bruin, bij zwart af. 

Een andere merkwaardigheid van dit nest was z'n buitengewone grootte. Het 
was zelfs iets grooter dan het acacianest dat E. Hoogeveen S. J. in 1918 beschreef, 
en waarvan E. Wasmann zeide dat het afmetingen- had als zelden waargenomen. 
De middellijn van onzen spar was op de plaats waar hij was doorgezaagd (30 cM. 
boven den grond) 60 cM., terwijl de middellijn van 't nest op diezelfde plaats 
37 cM. was. De grootste hoogte van het kegelvormig gebouwde nest was 1,45 M. 

Op een paar meter afstand van den gesneuvelden boom is later in den zomer 
een nieuw nest van dezelfde mieren gevonden, waarbij begin Augustus zeer veel 
mannetjes en wijfjes werden aangetroffen. 

Ongeveer op denzelfden tijd dat het zoojuist beschreven nest in den spar werd 
verwoest, ontdekte ik een nieuw fuliginosusnest in een dikken beuk vlak langs 
het pad. 't Lag zoowat midden tusschen het nest in den eik bij de rots en 't verwoeste 
sparnest en op ±170 passen afstand van beiden. Veel kleine ingangen waren 
rondom den stam gegraven in de richting van den wortel. Er werd geregeld versch 
zaagsel naar buiten gedragen, en bij 't oplettend gadeslaan van dit bedrijvig 
werk bleek het nest niet alleen Lasius fuliginósus, maar ook Lasius umbratus, 
(Gele weidemier) te herbergen. De glanzend zwarten werden bij 't uitdragen van 
zaagsel ijverig door hun gele collega's geholpen, 'n Paar weken later slaagden 
we er in vanuit dit nest zeer duidelijk 'n mierenstraat te volgen, die eerst leidde 
naar den voet van een jongen eik, dan naar een berk, van waaruit ze zich splitste 
in drie takken, die omhoog liepen in 'n boschje jonge eschdoorns, waar vrij 
groote kudden bladluizen geregeld werden belikt en betast. Hier konden we ook 
verschillende keeren de interessante bladluiswachters waarnemen, die heel op hun 
eentje de kudden bewaakten. Uit versch zaagsel aan den voet van berk en eik 
bleek dat daar, minstens in aanleg, bijnesten aanwezig waren. Wat op deze wegen 
opviel was, dat de gele weidemier, die van aard toch een onderaardsche vee
fokker is, wat uit z'n gele kleur trouwens duidelijk blijkt, hier met z'n zwarte 
huisgenooten mee op pad te vinden was. Deze Lasius umbratus hebben we zelfs 
in de eschdoorntjes bij de bladluizen aangetroffen. Ten overvloede zij hier mee
gedeeld dat ik behalve de nesten in onzen tuin nog twee andere heb aangetroffen, 
nl. een tamelijk klein fuliginosusnest onder een steen in 't zgn. Jonkerbosch, 
21/2 K.M. hiervandaan, en een vrij groot dito aan 't Maas-Waalkanaal, op 2 K.M., 
terwijl ik van den Eerw. Heer Albert Raignier S. J. vernam, dat hij in de heide 
achter de H. Land-stichting eveneens twee fuliginosusnesten had aangetroffen. 
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Zoo is dus, als de aanwezigheid dezer mieren in Gelderland nog niet vaststond, 
deze nu toch zeker voldoende bewezen. Van hem vernam ik nog eenige ver
klarende bijzonderheden die de aanwezigheid van een zoo uitgebreid arbeidsveld 
der glanzend zwarte houtmier in onzen tuin begrijpelijk maken. De jonge 
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koninginnen dezer mieren gebruiken nl. diverse methoden bij 't stichten van een 
nieuwen staat. De aanwezigheid van verscheidene dochterkolonies rondom 't oor
spronkelijke nest, wijst er op dat deze door splitsing zi]n ontstaan. Deze splitsing 
is het gevolg van de bij dit soort mieren meestal voorkomende „adelphogame" 
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bevruchting (in of in de buurt van 't nest). De bevruchte koningin is niet in 
staat door eigen kracht een nieuwe staat te stichten, en daarom zal ze zich vaak 
met eenige werksters van 't oudernest afscheiden, om een eigen huishouding te 
beginnen. Heeft er een bruidsvlucht plaats, dan zal een in de lucht bevruchte 
koningin toch nooit ver van het ouderlijk nest verwijderd raken, en dus heel 
gemakkelijk bij 'n bladluiskudde terecht komen, waar ze werksters van haar 
eigen stam vindt en daarmee kan ze dan een nieuwe stichting beginnen. 

Om de aanwezigheid van het gemengde nest te verklaren, moet men weten 
dat Lasius fuliginósus een tijdelijk-sociaal-hyperparasiet is. De jonge koningin 
laat zich nl. soms adopteeren door werksters der gele weidemier. (Lasius umbratus 
of mixtus). Op den duur ontstaat er dan een één-soortige kolonie, doordat, als 
er tenminste geen gele koningin aanwezig blijft, de gele werksters langzamerhand 
uitsterven, en alle jonge mieren ;glanzend zwarten zijn. Waarschijnlijk is dit laatste 
geval het eenige tot nu toe geobserveerde. Vandaar de naam „tijdelijk-sociaal". 
Het woord „hyper" is aan den naam toegevoegd om aan te geven dat een 
koningin der gele weidemier op haar beurt weer door een fuliginosus-kolonie 
moet worden geadopteerd, om een nieuwen staat te kunnen stichten, waarbij dan 
door het geleidelijk afsterven der zwarten, de kolonie éénsoortig geel wordt In 
het hier beschreven nest is wel een fuliginosus-koningin aanwezig, dat is door 
't verschijnen van gevleugelde wijfjes in den zomer duidelijk gebleken. Jammer 
genoeg heb ik niet kunnen constateeren of er misschien ook een umbratus- of 
mixtus-koningin aanwezig is, 't zij dan in 't hoofdnest, of in een van de bijnesten, 
maar misschien brengt 1931 nieuwe aanwijzingen. 

Nijmegen, Nov. 1930. LEOPOLD VERHAGEN. 

ZOMER- EN WINTERSLAAP DER VISSCHEN. 

HET is algemeen bekend, dat de visschen in de tropen een zomerslaap hebben, d.i. 
een lethargische toestand, een soort schijndood, zooals men in de koude streken 
de winterslaap kent, die hen voor ondergang behoedt. Dat die zomerslaap ook in 
onze zone wel voorkomt is eerst in latere jaren bekend geworden 

In den langdurigen warmen drogen zomer van 1911 droogde de vijver van het slot 
Marchet in de Champagne bij Reims, toebehoorend aan den vorst van Monaco, geheel uit. 
De modderachtige bodem werd een harde vaste korst met spleten. Men meende, dat de 
karpers, vorens, zeelten en baarzen in dien vijver alle gestorven waren. Toen in den 
herfst overvloedig regen viel en de vijver zich weder met water vulde, zag men met 
verbazing, dat die visschen weer uit den bodem te voorschijn waren gekomen en even 
dartel rondzwommen als vroeger. Zij hadden dus in een toestand van zomerslaap verkeerd, 
zooals men zulks op de sawahs in onze koloniën geregeld waarneemt. Als de uitgedroogde 
sawah onder water wordt gezet gaat de inlander met een soort aalkubbe gewapend de 
visschen vangen, die daar weken Tang in lethargischen toestand in de uitgedroogde aarde 
hebben vertoefd. Hij zet de kubbe loodrecht op de modder en haalt met de hand de visschen 
te voorschijn, die in die modder spartelen. 

Aan de Belgische grens heb ik een soortgelijke waarneming gedaan. Ik hengelde in een 
vierkanten vijver, die omzoomd was door een wal van ongeveer drie meters hoogte. Aan 
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een der hoeken van dien vijver was een duiker, die onder een hoek 45° het overtollige 
water deed afvloeien naar een aangrenzenden polder. 

Ik ving daar eenige groote vorens, brasems en baarzen, die eenige jaren oud moesten 
zijn. Groot was mijn verbazing toen ik van den eigenaar vernam, dat ik niet in een vijver, 
maar op een weide had gehengeld, die gedurende eenige maanden van dien warmen 
zomer droog was geweest, waarin koeien gegraasd hadden. Er was in de greppels geen 
druppel water overgebleven waarin die visschen hadden kunnen leven, terwijl zij ook 
onmogelijk door dien duiker naar boven hadden kunnen zwemmen. 

De eenige verklaring die ik er voor heb kunnen vinden was deze, dat die visschen 
eenige maanden in zomerslaap verkeerd hadden in de uitgedroogde greppels van de 
weide. — Of dergelijke waarnemingen hier te lande meer zijn gedaan, heb ik nooit kun
nen nagaan. — De lichaamswarmte der visschen wordt hoofdzakelijk geregeld door de 
temperatuur van het water waarin zij zwemmen, beweging en stofwisseling hebben daarop 
betrekkelijk weinig invloed. — In den winter, als het water dreigt te bevriezen, daalt hun 
lichaamstemperatuur aanmerkelijk en treedt de winterslaap in. — Hoe meer de temp. 
het nulpunt nadert, des te dieper wordt de lethargie. — Het ligt voor de hand dat te 
hooge temp. van het water en uitdroging een soortgelijke uitwerking moeten hebben, 
zoodat de zomerslaap moet intreden, die de visschen voor den ondergang kan behoeden. — 
Die hooge temp. en de uitdroging van onze polderwateren, komen in onze zomers weinig 
voor, waardoor het verklaard wordt, dat van den zomerslaap der visschen in ons klimaat 
weinig bekend is. 

Toch heb ik in mijn jeugd, als hengelaar in den polder, meermalen waargenomen, dat 
de zeelt in het begin van den herfst na een warme Augustusmaand, in de modder kruipt 
en daar in slaperigen toestand vertoeft. — In ondiepe slooten zag ik dikwijls zulk een 
slaperige zeelt onder een dun laagje modder, zoodat ik aan den vorm kon vaststellen, 
dat er een visch onder lag. 

Met mijn hengel kon ik den visch een weinig optillen, zonder dat hij wegzwom, — 
De reflexprikkelbaarheid was dus zeer verminderd, een beginnende warmtelethargie. — 
Waarschijnlijk zal die zomerslaap geleidelijk door afkoeling van het water in den winter
slaap overgaan. — De zeelt zal dan vermoedelijk vooraf dieper in den modder kruipen. — 
Warmbloedige dieren, die in den winterslaap verkeeren, kruipen ook dieper in hun hol, 
als de koude heviger wordt. Hun reflexen zijn dus niet geheel opgeheven, waardoor zij 
zich bij tijds redden kunnen. Als de mensch, die door de koude bevangen wordt, zijn 
reflexprikkelbaarheid maar behield, dan zou hij niet zoo gemakkelijk doodvriezen. 

Alle salamandervisschen, de longvisschen en andere zoetwatervisschen in de tropen 
hebben een zomerslaap — zij graven zich in de modder in en ademen met hun bek 
en neusgaten lucht in, die in de tongblaas wordt opgenomen. Door de haarvaten wordt 
de zuurstof uit de longblaas aan het bloed afgegeven. 

Als de modder verder gaat indrogen tot een harde korst, dan zouden die visschen geheel 
uitdrogen en zoodoende afsterven, wanneer hun huid niet in staat was een dikke slijmlaag 
af te scheiden, die hen geheel bekleedt en zich aan den bek naar binnen omstulpt. Door 
de spleten in dien modderkorst kan gewoonlijk nog genoeg lucht indringen om de adem
haling te onderhouden. De behoefte aan zuurstof is in dien zomerslaap minimaal, de stof
wisseling staat bijna stil. Het schijnt ook, dat zij in staat zijn door de bloedrijke vinnen, 
vooral door den staartvin, zuurstof op te nemen uit de lucht die door de spleten binnen 
dringt. Dit is ook wel noodig, want de kieuwen kunnen niet functioneeren, tengevolge 
van den druk, dien de harde modder op den kop uitoefent. 

De inlanders graven die visschen op voor consumtie. Men heeft deze dieren ook wel 
in een dikken kluit aarde verzonden naar aquaria, waar zij dan in het bassin, wanneer het 
water op de vereischte temp. wordt gebracht, langzaam uit hun zomerslaap ontwaken en 
jaren lang in leven worden gehouden. 

Tijdens den winter- en zomerslaap teren de visschen op het zoogenaamde bruine vet, dat 
is een vetrijk klierweefsel met veel bloedvaten, dat zich voornamelijk achter den kop bevindt, 
maar ook verder in de buikolte te vinden is. Bij den mensch en andere zoogdieren vindt 
men het bruine vet voornamelijk rond den schoudergordel, maar ook in de nierstreek en 
in de bekkenholte. Dit bruine vet scheidt een levenssap af en wordt daarom het winter-
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slaaporgaan der visschen genoemd. Zeer zeker zal het orgaan ook tijdens den zomerslaap 
het zacht flikkerende levenslampje doen branden. Het gele vet wordt het eerst verbruikt 
en dan komt het vet van dit klierachtig orgaan aan de beurt voor verbranding, terwijl 
het klierweefsel overblijft. 

Vignes heeft aangetoond dat men bij winterslapers het bruine vet slechts ten deele mag 
wegnemen, anders gaan zij ten gronde onder verschijnselen van groote uitputting. De 
afscheiding van lipoiden door het bruine vet maakt de dieren minder gevoelig voor de 
inwerking van verschillende stofwisselings producten. Een te sterke aceton- en koolzuur 
vergiftiging van het bloed tijdens den lethargischen toestand wordt daardoor tegengegaan. 
Ook het eiwitverbruik en de omzetting van koolhydraten en vetten wordt daardoor geremd. 
Het is mij niet bekend of er over de functie van bet bruine vet gedurende den maanden-
langen zomerslaap der visschen in de tropen reeds onderzoekingen zijn gedaan. 

Forel heeft aangetoond dat tijdens den zomerslaap de lichaamstemperatuur aanzienlijk 
lager wordt. Dr- L. VAN DER HOEVEN. 

BIJDRAGEN TOT DE KENNIS VAN DE DRENTSCHE 
MOLLUSKENFAUNA. 

I. HET MANT1NGER BOSCH. 

DE flora van de bosschen zooals het Mantinger bosch er een is, is o.a. in dit 
tijdschrift door Dr. W. Beyerinck (1922, 1930) reeds uitvoerig besproken. Het is 
blijkbaar een rest van een grooter boschcomplex, dat vroeger het plaatselijke 
brongebied, waar vier beekjes ontspringen, geheel of ten deele bedekt heeft. 

Men vindt er een vegetatie die buitengewoon welig is, al moet de soortenrijkdom voor 
zuidelijker bosschen onderdoen. Dat hier floristisch vele verrassingen zijn te voorschijn 
gekomen, hebben Beyerinck's artikelen reeds verteld; maar ook uit malakologisch oogpunt 
blijkt hier nog veel te vinden te zijn. Beyerinck en ik verzamelden 27 en 29 Juli 1930 
in twee van de drie perceelen van het Mantinger bosch. Het eerste (1) heet de Zuiderlagen 
(tegenover het derde, dat door ons nog niet werd bezocht de z.g. Noorderlagen), het 
tweede (11) is slechts een klein perceel, van 1 door een wei gescheiden; dit werd boven
dien nog op 21 September 1930 bezocht. 

In beide deelen werden de volgende landraollusken gevonden: 
1. Vitrina pellucida Müll. Deze soort was verreweg de algemeenste, overal kroop hij 

op de natte hulstbladeren, die in de stukken met veel hulst een dikke laag op de bodem 
vormden, rond. De exemplaren waren nog niet volwassen, zooals trouwens in deze tijd 
van het jaar te verwachten is. Het grootste exemplaar in Juli mat 4 mm., de meesten 
waren toen ongeveer 2,5 mm.; in September echter was het meerendeel gemiddeld 4 mm., 
en behoorden kleinere tot de uitzonderingen. 

2. Retinella pura Aid. (Hyalinia pura Aid.) Het vrij groote aantal exemplaren, dat van 
deze soort werd aangetroffen behoorde tot de variëteit nitidosa Fér., die in tegenstelling 
met het type bruingeel is gekleurd. Deze variëteit lijkt daardoor bij oppervlakkige be
schouwing op R. radiatula Aid., maar is iets hooger, terwijl de laatste winding minder 
breed is. Het beslissende determinatiekenmerk is echter de bij vijftigvoudige vergrooting 
zichtbare netvormige structuur van R. pura. 

3. /?É,^«e//ararf/a/M/a.4/d.(HyaIiniahammonisStröm.)wasinhetMantingerboschalgemeen. 
4- Vitrea crystallina Müll. was niet talrijk; wij verzamelden 27 Vil '30 eenige exem

plaren aan de rand van een grazige weg langs perceel I, en 21 IX '30 vier exemplaren 
in het dorre hulstblad van 11. 

5. Euconulus fulvus Müll., met Vitrina pellucida de algemeenste slak, kroop overal 
rond over het natte doode hulstblad en zat veel op doode takken en stammen. 

6. Zonitoides nitidus Müll. is zeer zeldzaam in het Mantinger bosch te noemen. 
Beyerinck vond in Augustus van dit jaar één exemplaar met Zonitoides excavatus Bean. 
(zie verder) samen in perceel 1; en 21 IX '30 troffen we ook één exemplaar aan in II. 
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7. Punctum pygmaeum Drap. werd met Euconulus fulvus verzameld, maar in minder 
groote getale. 

8. Ooniodiscus rotundattts Müll. (Patuia rotundata Müll.) was in I niet zeldzaam, 
waar hij behalve als begeleider van Zonitoides excavatus Bean (zie verder) ook nog ge
noemd moet worden, omdat het in een gedeelte, waar enkele oude beuken staan, de 
eenige slak was, die wij, maar dan ook in groote getale, op het dorre beukenblad ver
zamelden. In II daarentegen vonden we (21 IX '30) slechts twee exemplaren van deze soort. 

9. Cepaea nemoralis L. (Helix nemoralis L.) was niet algemeen; in II vonden we 
twee leege huisjes blijkbaar door vogels aangepikt. Het waren volwassen exemplaren 
van de kleurvarieteit rubella Picard; de bandeeringsformules waren 1(23)(45) en 00100. 
In I werden twee jonge exemplaren gevangen. Aan de rand ervan langs een grazige 
weg later nog twee jonge exemplaren, eveneens van de variëteit rubella, met de ban-
deering 00100. 

10. Cochlicopa lubrica Müll. werd in tien exemplaren verzameld. 
11. Vertigo substriata Jeffr. was in I zoowel als in II algemeen. Op de regenachtige 

middag van 29 Vil '30 kroop hij overal 
rond op de natte hulstbladeren en was 
hij gemakkelijk te verzamelen; 21IX '30 
echter vonden we met groote moeite 
nog slechts één exemplaar; de soort 
had zich toen blijkbaar reeds dieper 
teruggetroken voor de winter. Vertigo 
substriata Jeffr., die tot nog toe voor 
zoover mij bekend alleen in de Noord-
wijkerhout. Loosduinen (zie Sunier 1926) 
en bij Arnhem (zie W.S.S. van Benthem 
Jutting) gevonden is, blijkt dus in 
Nederland meer voor te komen. Dr. 
Beyerinck vond hem later nog bij 
Emmen (10 V11I '30) en bij Oosterwolde 
(25 VIII '30) eveneens op hulstblad. 

12. CollumellaedentulaDrap.kwam 
in I en in II voor, echter niet in groote 
getale. 

13. Acanthinula aculeata Müll. was 
in wat grooter aantal dan de vorige 
soort aanwezig; in II algemeener dan inl. 

14. Succinea oblonga Drap. Van 
deze soort, die ik trouwens vaker in 
weinig exemplaren bij elkaar aantrof, 

werden slechts drie exemplaren gevangen, waarvan één in perceel I, de andere twee in II. 
De lijst van soorten die in beide perceelen werden gevonden is hiermee voltallig, en 

telt dus 14 slakken; het lijkt mij echter zeer onwaarschijnlijk, dat de volgende soorten 
werkelijk allen tot dat deel van het Mantinger bosch beperkt zouden blijken, waarin zij 
tot nu toe alleen werden gevonden. 

In de Zuiderlagen dan werden nog verzameld: 
15. Agriotimax agrestis L Enkele exemplaren onder boomstammen aan de rand van I 

met Vitrea crystallina, Zonitoides excavatus en Succinea oblonga. 
16. Zonitoides excavatus Bean. Van deze merkwaardige soort was tot nu toe uit 

Nederland alleen de vindplaats Anloo (Dr.) bekend, waar hij in 1916 door Mejuffrouw 
J. Scholten in een kreupelbosch werd verzameld. (J. Scholten 1919 p. 69). J. W. Taylor 
(1906-'14 p. 472) noemt ook nog Rhoon als Nederiandsche vindplaats, maar volgens 
Schepman (zie J. Scholten l.c.) berustte deze opgave op een determinatiefout of een 
etikettenverwisseling. 

Zonitoides excavatus is hét meest uit Engeland bekend, waar hij ook in Schotland en 
Ierland op vele plaatsen voorkomt. Van het vaste land van Europa zijn buiten Nederland 

Boven: Zonitoides nitidus Müll. 
Fig. I Dwlngeloo 24 VII '30. 
Fig. 2 Mantinger bosch Vlll '30 leg. Dr. W. Beyerinck 

Onder: Zonitoides excavatus Bean. 
Fig. 3 Mantinger bosch 27/29 Vil 'SO, 
Fig. 4 Mantinger bosch Vlll '30 leg. Dr. W. Beyerinck 
Vergrooting 5 72 X-



MOLLUSKENFAUNA VAN HET MANTINGER BOSCH. 325 

echter slechts Esschen in België (J. Colbeau 1865 p. 38) en Flensburg in Holstein (zie 
Westerlund 1886 p 40) bekend. 1) 

Het lijkt mij onwaarschijnlijk dat de soort uit Engeland in Drente geïmporteerd zou 
zijn, omdat men hem dan toch niet in de eerste plaats op twee onderling ver verwijderde, 
afgelegen plekken zou verwachten. Bovendien zijn beide vindplaatsen resten van oude 
bosschen: het bovengenoemde kreupelbosch bij Anloo maakt naar alle waarschijnlijkheid 
deel uit van de oude Anloër.strubben. 

Karakterplanten van de vindplaats in het Mantinger bosch zijn Pteridium aquilinum 
en Rubus. 

Taylor (1906—'14 p. 136) zegt onder Food and Habits o.a. het volgende: 
„Zonitoides excavatus is a local and sometimes an abundant species, often living in 

„company with Helix rotundata. (Goniodiscus rotundatus was ook de soort, die wij het 
„meest met Z. excavatus samen aantroffen). It is a species with no especial predilection 
„for a limestone soil, while in the north of England it is most plentiful in the Coal 
„Measures. It hides beneath dead and decaying leaves and fallen timber in woods or 
„hedgerows, and though a truly geophilous species, has been observed climbing the 
„stems of „Bracken" (Pteris aquilina; and even living among Iris in moist hollows in 
„company with Z. nitidus. (Deze soort werd slechts éénmaal met Z. excavatus waarge-
„nomen in het Mantinger bosch). 

„In Ireland, Mr. R. Welch has observed that . . . . its habitat is almost invariabily in 
„or on the margins of the ancient woods, or in the damp little glens, mostly near the 
„coast, with their old native scrub, often the only remnant in a district of the primitive 
„forests of Ireland, destroyed since Elizabethan times when the country was largely forest. 
„It is never found in new woods or in cultivated areas unless they adjoin some old rough 
„ground of primitive woodland." 

Op de vochtige dalen bij de kust na komt de beschrijving van de omgeving, waarin 
Z. excavatus in Engeland pleegt te leven zeer goed overeen met de toestand in het 
Mantinger bosch. De meeste exemplaren troffen wij op dor eiken blad, op doode Pteri-
diumtakken en op meer of minder dikke boomstammen aan. Aan de boschrand werd hij 
samen met Vitrea crystallina, Agriolimax agrestis en Succinea oblonga verzameld; een 
leeg huisje kwam hier bij het visschen uit een slootje tevoorschijn. 

Z. excavatus onderscheidt zich van Z. nitidus door een wijdere navel, (fig. II, IV) een 
wat hoogere bollere winding (fig. I, lil) iets lichtere kleur (vooral bij levende exemplaren) 
en sterkere radiale strepen op de bovenzijde. 

17. Arion subfuscus Drap. bleek in Drente een gewone verschijning, vooral op padde
stoelen, en werd in de Zuiderlagen in enkele exemplaren gevangen evenals: 

18. Arion intermedius Norm. 
19. Vertigo pusilla Müll. begeleidde V. substriata in I en was zelfs talrijker dan deze 

soort: wij verzamelden 15 exemplaren van V. pusilla tegen 7 V. substriata. Merkwaardig 
is dat wij op het groote aantal (ongeveer 25) in dezelfde condities verzamelde V. sub
striata in 11 niet één V. pusilla aantroffen. Sunier (1926) merkte ook op dat in Meer en 
Bosch bij Loosduinen V. substriata meestal door V. pusilla werd begeleid; de vondst van 
Druyvesteyn in het park Sonsbeek bij Arnhem, opgenomen in de lijst van Mej. van Benthem 
Jutting (1927) meldt tenslotte ook V. pusilla onder de begeleidende slakkensoorten. 

In perceel 11 werden nog de volgende landslakken aangetroffen, die niet in 1 werden 
verzameld; 

20. Polita alliaria Mill. (Hyalinia alliaria Mill.). Van deze soort werden verscheidene 
exemplaren tusschen het zoo slakkenrijke dorre hulstblad gevonden. 

21. Retinella nitidula Drap. iuv. (Hyalinia nitidula Drap.). Twee exemplaren, die wij 
op 21 IX '30 in perceel 11 verzamelden breng ik onder voorbehoud tol deze soort. Zij 

') J. W. Taylor (1906—'14 p. 472) noemt ook nog: .Denmark Quite common in Jutland and on the 
islands (Steenberg, Nachbl. Deutsch. Mal. Ges., 1913 p. 137). Afgezien van het feit dat p. 137 ongetwijfeld 
p. 127 moet zijn, daar op p. 137 artikelen van anderen dan Steenberg over andere dingen dan de Deensche 
fauna staan, moet deze aanhaling nog op een vergissing berusten, aangezien Steenberg Z. excavatus in zijn 
Verzeichnis der Landschnecken Danemarks (1913) niet noemt. 
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wijken n.l. van de jonge typische R. nitidula af door een nauwere umbilicus en doordat 
de onderkant niet mat en licht gekleurd is, doch glanzend bruin. Het grootste exemplaar 
meet 6,5 mm. in doorsnee, en heeft vier windingen. Van Polita alliaria wijkt hij af door 
een donkerder bruine kleur en hoogere winding, een minder platte onderkant en zich 
sneller verbreedende omgangen. De bovenkant is ook iets minder glanzend door stralende 
strepen, die echter weer minder duidelijk zijn dan bij Zonitoides nitidus Müll. 

22. Acanthinula lamellata Jeffr. Van deze tot nog toe uit Nederland niet bekende 
soort werd op 29 VII '30 een levend volwassen exemplaar gevonden, later, op 21 IX '30 
nog een jong exemplaar; beide tusschen de natte hulstbladeren in perceel II. Het lijkt 
mij echter niet onmogelijk dat A. lamellata al eerder met Euconulus fulvus en Punctum 
pygmaeum zou zijn verzameld, aangezien hij op deze twee soorten in volwassen resp. 
jonge staat zeer veel gelijkt; onder de loupe is hij echter onmiddellijk van beide door 
de lamelvormige ribben te onderscheiden (zie fig. 5, 6). Ik laat een korte diagnose van 
de soort volgen, die ik vnl. naar Jeffreys (1862 p. 175), opstelde. 

Schelp pyramidevormig, dun, glanzend, geelachtig hoornkleurig, met regelmatige plooien 
volgens de groeilijnen bezet (de embryonale winding is echter 
glad zie fig. 5) met daaraan evenwijdige, doch veel fijnere 
plooitjes in de tusschenruimten. Zes windingen cylindrisch en 
compact, langzamerhand in grootte toenemend; winding nogal 
samengedrukt en stomp; sutuur diep. Mond halve-maanvormig, 
buitenste lip dun, even teruggeslagen over de columella, navel 
nauw maar zeer diep. Hoogte 2 mm., breedte 2,3 mm. 

Van Euconulus fulvus onderscheidt hij zich behalve door de 
plooien van het periostracum, door
dat de winding trapvormiger is, 
door de lichter gele kleur, en de 
aanwezigheid van een duidelijk 
zichtbare navel. Deze is echter 
nauwer dan bij Punctum pygmaeum. 

Het Drentsche exemplaar heeft 
51/2 omgang en is 2 mm. breed. 

Buiten Nederland komt deze 
soort voor in Engeland (in het zuiden echter slechts op enkele plaatsen), Schotland en 
Ierland (zie Ellis 1926 p 164), in Denemarken, waar hij in Jutland vrij algemeen, op de 
eilanden zeldzamer is (zie Steenberg 1913 p. 128); in Noorwegen tot 64°, Zuid Zweden 
tot580; langs de Duitsche Noord- en Oostzeekust en in Oost Pruisen (zie Geyer, 1913 p. 113). 

In Denemarken komt hij voor in bosschen en wel voornamelijk in beukenbosschen 
onder dor blad. Jeffreys (l.c.) geeft op: „Among dead leaves (especially those of holly)", 
hetgeen dus ook op onze Nederiandsche vindplaats van toepassing is. 

Het lijkt mij evenals bij Zonitoides excavatus zeer waarschijnlijk, dat er nog meer 
vindplaatsen van Acanthinula lamellata in het malacologisch nog zoo slecht bekende 
noordoosten van ons land te vinden zullen zijn, juist omdat de omgevende soorten 
dezelfde zijn als in de Deensche beukenbosschen, en het mij waarschijnlijk lijkt dat deze 
heele slakkenassociatie op meer plaatsen gevonden zal worden1). 

In dit verband noem ik nog een opmerking van Steenberg (1911 p. 163). die zegt dat 
Vertigo substriata in Jutland bijna altijd met A. lamellata samen wordt aangetroffen. 

Hiermee is de lijst der tot nu toe uit het Mantinger bosch bekende Mollusca compleet; 
dat er echter nog vele gegevens aan ontbreken zou ik niet durven ontkennen, integen
deel geloof ik dat er zeker nog belangrijke aanvullingen te maken zijn. 

Tot dit inzicht ben ik onder anderen gekomen door het feit, dat het materiaal, dat wij 
op 21 September in perceel II verzamelden zoo totaal anders was dan dat uit Juli, terwijl 

Fig. 5. Acanthinula lamellata 
Jeffr., jong exempt., Mantinger 

bosch (II) 21-IX-'30. 
Vergrooting 35 X-

Fig. 6. Acanthinula lamellata 
Jeffr., volwassen exempt., naar 

Steenberg (1911). 
Vergrooting 4 X-

l) Uit Singraven bij Denekamp kreeg Ik van Dr. D. Mac Gillavry de volgende soorten, die daar door hem 
op 19 en 20 Mei 1918 verzameld waren: Retinella pura Aid. var. nitidosa Fér.; R. radiatula Aid.; Euconulus 
fulvus Müll.; Punctum pygmaeum Drap.; Goniodiscus rotundatus Müll.; Columella edentula Drap.; Acanthinula 
aculeata Müll.: zulke plekken verdienen een nader onderzoek. 
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men m i. met de mogelijkheid van vestiging van nieuwe en verdwijnen van oude soorten 
in dit geval geen rekening hoeft te houden. 

Zoo vonden we op 21 IX '30 vier soorten t.w.; Retinella nitidula Drap. (?), Vitrea 
crystallina Müll., Goniodiscus rotundatus Müll. en Zonitoides nitidus Müll, die we daar 
in Juli niet hadden aangetroffen; terwijl wij het eene exemplaar van Vertigo substriata 
Jeffr. op 21 Sept waarschijnlijk niet hadden gevonden, wanneer we niet, omdat we in 
Juli een vijfentwintigtal exemplaren in dit boschje hadden aangetroffen, speciaal op deze 
soort hadden gelet. 

Zoo is het verzamelen van slakken in hooge mate afhankelijk van de omstandigheden, 
en er kan ook niet genoeg op gewezen worden, dal het niet voorkomen van een soort 
slechts na uiterst grondig onderzoek verondersteld mag worden. 

Gelukkig is reeds een deel van het Mantinger bosch in beschermende handen en laat 
het zich aanzien dat ook de overige stukken althans voorloopig intact zullen blijven, 
zoodat verder onderzoek onder de oorspronkelijke omstandigheden mogelijk is, waarbij 
echter ook een vergelijking met de helaas meer en meer verdwijnende omgevende bosch-
resten niet zal mogen ontbreken. 
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DE GALLEN VAN NEDERLAND. 
AANVULLENDE LIJST. (Vervolg van biz. 298). 

Q u e r c u s , (elk). 
(Alleen Qu. Robur en sessiliflora, zomer- en wintereik. Hierna (biz. 331) Q. cerris, de 

Mos- of Turksche elk.) 

Andricus albopunctatus, Schlchtd. $$. 
Tot 7 mM. groot, cylindrisch kegelvormig galletje in eikenknoppen. Eerst sappig, later 

verdrogend. Groen of roodachtig met witachtige lengte vlekken. — W. 1.2. 

Andricus autumnalis, Htg. $$. — Agame vorm van And. quercus ramuli. L. 
Knopgalletje tot 5 mM. lang, eivormig toegespitst Bij rijpheid met lengtegroeven- — W. 1.3. 

Andricus callidoma, Htg. 99. — Agame vorm van A. cirraius, Adl. 
Langgesteeld eiken-knopgalletje, nauwelijks 2 mM. lang. Aan de punt soms met een 

bosje haren. Groen of geel. — W. 2.3. 


