
onderzoek over de levenscyclus van een
aantal galwespen. Het is zijn laatste bij
drage voor De Levende Natuur geworden.
Zijn belangstelling was echter allerminst
tot de gallen beperkt en vooral uit zijn
Indische tijd stammen vele bijdragen over
het leven van velerlei soorten planten en
dieren.
Prof. Docters van Leeuwen was een ent
housiast onderzoeker en een zeer hartelijk
en beminnelijk mens; degenen onder ons.
die het voorrecht van zijn vriendschap ge~

noten. zullen hem in dankbare herinnering
blijven gedenken.

Prof. Dr. W. M. Docters van Leeuwen t
Op 25 februari overleed Prof. De. W. M.
Docters van Leeuwen op bijna 80-jarige
leeftijd. Hij behoorde tot de oude garde.
die van de beginperiode af aan de Levende
Natuur heeft meegewerkt. Reeds als stu~

dent van nog geen 20 jaar schreef hij in
de vijfde jaargang zijn eerste artikel over
.. Gallen en hun bewoners".
De studie van de gallen is hij zijn gehele
leven trouw gebleven en op dit gebied
'heeft hij belangrijk en stimulerend werk
verricht. Nog het vorige jaar publiceerde
hij in het julinummer. bijna 60 jaar na het
verschijnen van zijn eerste bijdrage, een
artikel over de resultaten van zijn fraaie J. Wilcke.

Vragen en korte mededelingen
Een merkwaardige verblijfplaats van de Dwerg
vleermuis (Pipistrellus pipistrellus). Tijdens het
routine~vleermuisonderzoek in de mergelgrotten
van Zuid-Limburg vonden wij op 2 januari 1960
in het gedeelte van de Kasteelgroeve in de Canner
berg. dat gewoonlijk met de naam ..Barbastellagrot"
wordt aangeduid, een mannelijk exemplaar van de
Dwergvleermuis. Hoewel het vleermuisonderzoek
sinds 1938 ~ met uitzondering van de jaren 1944
en 1949 ~ jaarlijks heeft plaatsgevonden. werd
deze soort door ons nog niet eerder in een grot
aangetroffen. Gewoonlijk huist de Dwergvleermuis
in spouwmuren, onder dakpannen enz. Het voor
komen in grotten werd reeds eerder gemeld door
Beaucournu (20 à 30 ex.) bij Montjean in Frank
rijk en door Krzanowski (1 ex.) bij Pulawi in
Polen.

Or. P. F. VAN HEEROT.
OR. J. W. SLUITER.

Zoologisch Laboratorium. Utrecht.

Kleine vossen, Sneeuwroem en Sterhyacint. In aan
sluiting op hetgeen de heer Walrecht berichtte over
het wegblijven van de Kleine vossen op zijn Sedums
(bedoeld zal zijn Sedum spectabile. de September~

koning) in de herfst van 1959. moet ik tot mijn spijt
berichten, dat ook in Heemstede de vosjes verstek
lieten gaan in september 1959. Wel zat er op 13
september al eentje vast te slapen in mijn donkere
kamer.
In het voorjaar willen de vossen nogal eens be-

zoeken brengen aan de sneeuwroemvegetatie in
onze voortuin. maar nu blijkt ook daarmee iets aan
de hand te zijn. Na zich gedurende acht iaar. samen
met de Sterhyacint (Scilla bifolia). lustig te hebben
uitgebreid. vooral door uitzaaiing. lijkt het dit jaar
helemaal mis te gaan. Vandaag. 16 februari 1960.
is er nog geen groen puntje van de bolgewasjes te
zien en wij zijn het na winters als deze heel anders
gewend! Zou de droge zomer van 1959 hier kwaad
werk hebben gedaan? Vooral voor Chionodoxa
lijkt dit moeilijk aan te nemen. want .. thuis" op de
berghellingen van Klein-Azië zal zij toch ook wel
hete zomers gewend zijn. We hopen dat er alleen
maar wat vertraging in de groei van de blauwe
bloemetjes zit; zouden ze helemaal wegblijven. dan
is de kans op de kleurige vossen natuurlijk ook
verkeken.

Heemstede. KEES HANA.

Adderwortel in Drente. In de Levende Natuur van
januari 1960 schrijft de heer R. J. Hoogervorst over
het landgoed Mensinge als over een van de twee
groeiplaatsen van de Adderwortel (Polygonum
bistorta) in Drente.
In 1959 vond ik deze plant aan de Pesserdijk
(Hoogeveen). Ze groeide daar in tamelijk veel
exemplaren langs een sloot. die langs bos. bouw
land en grasland liep.
Is dit de tweede bekende groeiplaats. of is dit
nieuw? Zo ja. wat is dan de tweede?
Aan de Pesserdijk vond ik tevens de Bosveldkers.

Nieuweroord. H. üTTEN.


