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ik aan een geheimzinnige ziekte, maar later merkte ik, dat musschen de schuldigen waren, 
Heel vroeg, in Januari al, begon het „vandalisme" waarin de Deutzia 't ontgelden moest, ter
wijl de andere heesters gespaard bleven, weet ik niet; misschien een kwestie van smaak (in 
letterlijken zin!). 

Later in 't voorjaar kregen de gele primula's en de gele crocusjes een beurt. Andere kleuren 
kwamen niet in aanmerking. Gewoonlijk was het voldoende bescherming, als een paar zwarte 
draden gespannen werden. De voorjaarszonnebloemen, die ook nog al in trek waren, kregen 
een gaasomhulling. 

Deze lente voor 't eerst ontdekte ik een andere hebbelijkheid. De bloemtrossen van m'n 
porceleinbloempjes (Saxifraga umbrosa) verdwenen bij tientallen, eerst zonder dat ik erg in 
den dader had. Op een morgen betrapte ik een mannetjes-musch. Hij beet een stengel door 
en vloog met zijn ruikertje weg. Een attentie voor vrouwlief op 't nest? A. J. DE BOER, 

Dubbele aren. Toen wij dezer dagen in de schoone omgeving van Lochem (bij 't gehuchtje 
Zwiep) rondzwierven wees een vriendelijke landbouwer ons een roggeakker, waar op een be
perkte oppervlakte minstens tien halmen stonden, die dubbele aren droegen. Ook een enkele 
drietallige en zelfs een viertallige aar wist onze gids ons aan te wijzen. Wc zagen nooit eerder 
een dergelijke massaproductie van deze afwijkingen. Een onzer lezers misschien wel? 

A. J. DE BOER. 
Krans wieren. Wie kan mij helpen aan: 
i . opgaven van groeiplaatsen van Characeeën in Nederland? 
2 . herbarium materiaal van Nederlandsche kranswieren? 
Porto wordt desgewenscht vergoed en een wederdienst gaarne bewezen! 
Deventer, Hoogehoudstr. 93. A. J. DE BOER. 

De Veldspitsmuis. Naar aanleiding van het artikeltje van den heer L. J. Pot in het Februari
nummer 1934 van D. L, N , getiteld „Een Muis" wilde ik gaarne nog eens wijzen op het belang 

van deze vangst. Hoewel ik niet in de gelegenheid was den schedel zelf te 
determineeren, houd ik het er toch voor dat het hier inderdaad de veld
spitsmuis (Crocidura leucodon Hermann) betreft. Deze werd tot nu toe 
alleen vermeld voor Zuidelijk Z.-Limburg en is ook als zoodanig opgegeven 
in mijn „Determinatietabel der resten van Insecteneters in Uileballen" in 
het Februarinummer 1933 van D. L. N. Het is dus wel merkwaardg dat 
nu in Eindhoven een Crocidura leucodon H. werd gevangen. De vraag is, 
is deze soort bezig zich naar het Westen te verbreiden, dan wel is de veld
spitsmuis vroeger op andere plaatsen in ons land aan de aandacht van zoo-
logen ontsnapt? 

Ik zou daarom graag iedereen willen opwekken eens speciaal te letten op 
dit insectenetertje en eventuecle vangsten of vondsten in uileballen (de roof
vogels verzamelen veel beter dan wij!) met duidelijke aangifte van de vind
plaats op te zenden naar het Zoologisch Museum, Plantage Middcnlaan ie 
Amsterdam. Zeer in het kort wil ik hier nog de voornaamste kenmerken 
even opsommen: Tanden geheel wit (geen roode punten!). Punten van den 
3den en 4den bovenkaakstand (2de en 3de unicuspidc) niet in één lijn met 
de punt van den 2den bovenkaakstand (istc unicuspide) en de voorste punt 
van den grooten isten snijtand. De 2de en 3de unicuspide (I3 en c in fig. 

II) veel kleiner dan de iste unicuspide (I2 in fig. II) . Ter vergelijking geeft fig. I het voorste 
deel van het gebit van de huisspitsmuis (Crocidura russuia H.) die er makkelijk mee verward 
wordt. Voor nauwkeurige determinatie verwijs ik echter naar de genoemde tabel. Helpt gij mee 
het vcldspitsmuizenraadsel op te lossen? 

Amsterdam, Febr. '34. A. C. V. VAN BEMMEL. 

Doode en levende inhoud van uileproppen. 1. Dr. A. J. M. Garjeanne te Venlo zond 
mij in Mei 1932 een partij braakballen door zijn leerlingen verzameld in de bosschen bij 't Kas
teel Hillenraat te Swalmen, en tusschen Reuver en Swalmen (Midden-Limburg). Uilesoort 
is niet bekend. 

2. In een kast van 't Zoölogisch Museum, alhier, stond een groote stopflesch met uileproppen 
verzameld in den kerktoren te Nuland (N.O. v. 's Hertogenbosch) in 1918. 

3. In April 1933 verraste de heer D. C. Geyskes, destijds te Berlicum (bij 's Hertogenbosch) 
mij met een zending braakballen van den kerkuil. De in de tabel vermelde resten komen uit 
een partij proppen verzameld in de schoorsteen van een schuurtje, en daar er tot October toe 
nog gestookt was en ze begin April werden geraapt, is het wel zeker, dat de prooidieren ge
durende den winter door den uil zijn buitgemaakt, 't Viel mij op, dat één bal een vijftal sche-
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deltjes van zeer jonge veldmuizen bevatten, waaruit ik concludeer dat dit nest reeds in Maart 
geworpen moet zijn. 

4. In Mei 1934 zond de heer G, J. Peters (Bètouwe-correspondent van het Handelsblad 
op mijn verzoek een partij uileproppen uit den toren van Kerk-Avezaath (gem, Zoelen bij Tiel). 

De inhoud dezer vier zendingen is als volgt: 
Swalmen Nuland Berlicum Kerk-

van kerkuil kerkuil Avezaath 
boschgrond kerkuil 

Gewone (bosch-)spitsmuis (Sorex araneus L.). , 24 205 110 142 
Dwergspitsmuis (Sorex minutus L.) 3 3 4 3 
Huisspitsmuis (Crocidura russuia Herm.) . . . . 7 19 35 1 
Waterspitsmuis (Neomys fodiens Schreb,) . .' , 3 3 4 2 
Gewone veldmuis (Microtus arvalis Pali.) . . . 116 45 50 68 
Aardmuis (Microtus agrestis de Sel.) 95 8 3 5 
Ondergrondsche woelmuis (Pitymys subterraneus 15 2 2 o 

de Sel,) 
Rosse woelmuis (Clethrionomys glareolus Schreb.) 12 8 2 1 
Woelrat of waterrat (Arvicola spec.) 1 3 o 1 
Boschmuis (Apodemus sylvaticus L.) ? r l 4 23 
Huismuis (Mus musculus L.) ? 5 n 4 
Dwergmuis (Micromys minutus Herm.) . . . . 10 1 5 2 
Bruine rat (Rattus norvegicus Erxl.) 3 o o o 
Haas, konijn (Lepus spec.) 1 o o o 
Grootoor-vleermuis (Plecotus auritus L.) . . . 1 o o o 
Kikvorsch o 6 4 4 
Vogels ' 12 5 4 2 
Kevers (Geotrupes, etc.) i 1 0 r 3 0 

Meer en meer blijkt dat de dwergspitsmuis, die enkele jaren geleden nog als zeer zeldzaam 
werd genoemd, vrij algemeen schijnt voor te komen, tenminste in het grootste deel van ons 
land, zij het dan ook in zeer weinig exemplaren, zoodat men over veel uileproppen moet be
schikken om er enkele tegen te komen. Behalve uit de duinstreek van N. en Z. Holland en uit 
Zuid-Limburg is ze thans aangetoond uit Swalmen, Boxtel, Berlicum, Nuland, Diessen (bij 
Tilburg), Zevenaar en Avezaath. 

Crocidura russuia, de huisspitsmuis, leeft ook in onze „lage landen" en is alleen nog niet 
gevonden in de drie Noord-Oostelijke provincies, voor zoover ik weet. Ze vertoont de eigen
aardigheid meestal schaars, op sommige plaatsen echter zeer talrijk voor te komen. Zoo noemde 
(Versl. en Meded. Plantenziektenk. Dienst, Wageningen, No. 65, Mei 1932) de heer G. Wolda, 
ornitholoog te Wageningen, reeds als Crocidura-haarden, Twenthe, Zuid-Limburg en Zeeuwsch-
Vlaanderen, waaraan wij thans Berlicum kunnen toevoegen, waar Crocidura 30 % van de andere 
spitsmuizen uitmaakt en tevens Nederweert (Midden-Limburg) waar de heeren Tinbergen 
in kerkuilproppen 67 Crocidura individuen telden tegen slechts 4 van Sorex araneus en 2 van 
Neomys, de waterspitsmuis! Zouden deze „haarden" echter overal constant zijn en Crocidura 
„jaren" daarbij geen rol spelen? Deze vraag is bij mij opgekomen, toen het mij opviel dat de 
Crocidura-haard Berlicum (30 %) op slechts 6 K.M. afstand ligt van Nuland met slechts 9 %; 
en, in de Peel, de „hevige" Crocidura haard Nederweerd (11.20 %!) op n K.M. van Someren, 
waar bij 16 spitsmuizen geen enkele Crocidura werd aangetroffen. Deze vier partijen zijn echter 
van verschillende jaren afkomstig, 't Zou aan te bevelen zijn eenige jaren achtereen in zoo'n 
haard, b.v. Nederweerd, te verzamelen. 

De ondergrondsche woelmuis is weer in Swalmen, Nuland en Berlicum vertegenwoordigd, 
hetgeen ons na de reeds eerder in dit tijdschrift vermelde vondsten te Haelen en te Boxtel niet 
meer verwondert. Het Rijndal is ze blijkbaar nog niet over, want in de vele proppen uit Zeve
naar en uit Avezaath kon ik er geen enkele vinden, 

Als levende inhoud van de laatste partij is te noemen de groote, levendig wit en zwart ge
kleurde tapijtmot. Tinea tapetzella, die zoo geducht in de ballen huisgehouden had, dat er al 
heel wat muizehaar door rupsexcrementen vervangen was! De rupsjes leven in de uit muize-
haar door hen gemaakte platte zakjes, waarin ze zich blijkbaar kunnen omkeeren, want dan ziet 
men hun magere hals aan 't eene eind en dan aan het andere uit het zakje te voorschijn steken, 
De goudbruine leege pophuiden staken ver uit de ballen uit, wanneer de wat traag vliegende 
vlindertjes eruit gekomen waren. Ik hoop voor mijn buren, dat er niet te veel van deze huis-
diertjes aan mijn waakzaamheid ontsnapt zijn! 

Uileproppen, vooral ook uit de alluviale streken, zijn nog steeds zeer welkom aan het Zoölo
gisch Museum, Middenlaan 53, Amsterdam, C, 

Juli 1934. A, S, 


