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in zijn soort. Op 22 September volgden de andere twee. Twee normaal gebouwde en gekleurde 
gammauiltjes. De oorzaak van het voorkomen van de rupsjes op ons geraniumplantje was nu ook 
wel duidelijk. De tweede in ons land geboren generatie van deze bekende immigrant begon dit 
jaar begin Augustus te vliegen. In de schemering zagen we ze in Zutphen veel in de tuintjes 
rondvliegen. Vanwege het zomerse weer hebben we in die tijd 's avonds veel de ramen open 
gehad en nu heeft dus blijkbaar een gamma-wijfje de gelegenheid te baat genomen om enkele 
eitjes op de bladeren van het geraniumplantje vast te kleven. 

Zutfen. Dr G. F. WILMINK. 

S p i t s m u i s e n K i k v o r s . Op 1 Oct. jl., toen ik een fietstocht door de Terschellingse 
duinen maakte, was ik getuige van een merkwaardig voorval. Op de badweg Halfweg was ik even 
afgestapt, om wat uitgebloeide distels te bekijken. Die groeien daar nog al veel langs de kant 
van de weg tussen kruipwilg en duinriet. Nauwelijks was ik hiermee bezig, of ik werd getroffen 
door een eigenaardig geluid, dat ik niet kon thuis brengen. Toen het geluid zich herhaalde, leek 
het mij afkomstig van een pad of kikker. Het dier zat blijkbaar in nood. Opeens zag ik een stengel 
van het duinriet bewegen en een spitsmuisje verscheen op het toneel. Het liep zigzag door de 
dichte wirwar van stengels, snuffelde hier, snuffelde daar, bleef tenslotte zitten, maakte bewegingen 
met de kop en . . . dan klonk weer het angstgeschreeuw. Na enige minuten maakte ik een bewe
ging, waardoor het spitsmuisje er vandoor ging. Op de plaats, waar het gezeten had, vond ik, 
verscholen tussen de plantenwirwar, een bruine kikker. Ter hoogte van het hielgewricht van de 
rechterachterpoot was een tamelijk grote wond, het vlees was totaal weggevreten en de botten 
lagen bloot. De grote voet hing nog aan een draaddun velletje. Natuurlijk was de kikker niet meer 
in staat zich voort te bewegen. Het dier was totaal uitgeput. Ik besloot — hoewel met tegenzin — 
het invalide dier te doden. Het kadaver legde ik ongeveer op de plaats, waar ik de gewonde 
kikker had opgenomen. Al heel spoedig verscheen onze spitsmuis weer op het toneel; in een 
minimum van tijd had hij het kadaver gevonden. En toen begon pas echt de smulpartij. De 
spitsmuis at, alsof hij weken gevast had. Vooral de ingewanden schenen hem buitengewoon te 
smaken. Toen mijnheer zich zat gegeten had, sleurde hij de restant — 't was nog een heel kar
weitje! — mee en verdween met het vrachtje tussen de hoge vegetatie. 

Terschelling. A. Roos. 

BERICHT. 

Bezield door de herinnering aan onzen onvergetelijken vriend Dr JAC. P. THIJSSE 

hebben redactie en uitgever gemeend het tijdschrift De Levende Natuur, dat als Ne
derlands tijdschrift voor Veldbiologie zo'n belangrijk deel van zijn werk en van zijn 
invloed ten goede aan het Nederlandse volk heeft doorgegeven, te moeten voort
zetten in zijn geest. Dank zij de medewerking van een groot aantal oude en nieuwe 
vrienden van dit tijdschrift menen zij naar beste weten daarin tot nu toe ook redelijk 
te zijn geslaagd. Echter is de gehoopte en voor de voortzetting noodzakelijke toename 
van het aantal abonne's tot hun grote teleurstelling niet bereikt. Om deze reden ziet 
de N.V. W. Versluys zich genoodzaakt de verdere exploitatie van dit tijdschrift testaken. 

De redactie heeft de Drukkerij & Uitgeverij Einders te Arnhem bereid gevonden 
de uitgave voort te zetten en vestigt de aandacht van alle lezers op onderstaande 
nadere adresopgave. 

Voor betaling van abonnementsgelden (f 10.—, bij vooruitbetaling te voldoen), 
opgeven van nieuwe abonne's, advertentie's, e.d.: Drukkerij & Uitgeverij Einders, 
Rijnstraat 70, Arnhem. Postgiro 97720. 

De redactie blijft: 
Prof. Dr J. HEIMANS, Amsterdam; Prof. Dr N. TINBERGEN, Oxford; Dr J. WILCKE, 

Wageningen. 
Voor 1950 is het adres der redactie: Dr J. WILCKE, Hartense weg 22, Bennekom 


