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plaatsen staande boomen, had bij 1 schub on 1 nectarium
telkens 2 geheel vrye vruchtbeginsels, soms waren de stelen
hiervan alleen voor de helft vergroeid. De tweede afwyking
(maar 1 boom) vertoonde eveneens 2 vruchtbeginsels bij 1
schub en 1 nectarium, maar hier waren de vruchtbeginsels
steeds met elkaar vergroeid; meest geheel, soms voor de
helft of slechts enkel aan de basis; terwyi het nectarium,
dat in de meeste gevallen niet van dat van S. aurita verschilde, enkele malen uitgerand, 2 deelig of 2 spletig was.
De heer van Roon bespreekt het Oerambyciden geslacht
Glenea Newman (Sphenura Castelnau) een zoowel morphologisch, als wat betreft de geografische verspreiding, scherp
begrensd geslacht, dat uitsluitend eigen is aan Zuid-Aziö
en zoowel op de schiereilanden als in den O.-lndischen
Archipel en op de Philippynen voorkomt. Hy laat hierbij
rondgaan een doosje, bevattende een 17-tal verschillende
soorten, afkomstig van Sumatra, Java, W. Borneo, N Guinee
en British Bootan.
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Op Zaterdag 21 Maart 1903 hield de A. E. C. hare 25ste
bijeenkomst, onder voorzitterschap van Dr. J. Th. Oudemans,
des avonds te 8 uur, in Zeemanshoop. Aanwezig 13 leden.
De heer Jaspers is met kennisgeving afwezig.
De hoer De Meyere demonstreert een zeldzaam dipteron,
Bïbio clavipes Mg., hem door den heer Snyder geschonken,
die het dier te Overveen bemachtigde. Het is eene laat
verschijnende soort, in tegenstelling met den regel, dat Bibio's
voorjaarsvliegen zijn. Hierna vervolgt spreker zyne vroegere
mededeelingen over larven van Diptera en Hymenoptera,
welke min of meer verborgen op of in varens leven.
Op wyfjesvaren werden aangetroffen een viertal verschillende soorten, nl. twee Diptera en twee Hymenoptera;
onder de laatste behoort de vroeger besproken, schuim
voortbrengende larve, welke vermoedelyk by Blasticotoma
filiceti KI. behoort.
Op adelaarsvaren werden 5 soorten larven van Diptera
aangtroffen, waaronder 2 Cecidomyia's.
De heer Ruys vertoont een voorwerp van den doodshoofdvlinder, te Bussum gevonden en in den ruststand geprepareerd. Verder een practich doodingsglas van Ortner (Weenen),
alsmede naphtaline-ballen in glazen kommetjes van dezelfde
firma, zeer geschikt om in de hoeken van insecteniaden
bevestigd te worden.
De heer Bonman deelt mede, dat by hem van eene
groote hoeveelheid poppen van Biston hirtaria Cl. slechts
een deel na eenmalige overwintering verscheen, doch verder
een tweeden winter over bleef liggen en thans uitkwamen.
De heer Polak bespreekt de cultuur van Macrothylacia
rubi L. In het najaar van 1902 bezat hy een lOOtal volwassen
rupsen. Toen einde November strenge vorst intrad, werden
de dieren hieraan een paar dagen blootgesteld en daarna
weder binnenskamers gebracht. De teelt liep verder vlot
van stapel en de vlinders konden thans reeds vertoond
worden. Het zyn er in het geheel 48, 18 mannetjes en 30
wyfjes, wat een buitengewoon gunstig cyfer is, als men
in aanmerking neemt, dat by'na 50 stuks door sluipvliegen
aangetast bleken te zy'n. Van de verkregen vlinders varieerden
de wyfjes aanzieniyk meer dan de manneljes. De heer
Polak deelt vervolgens mede, dat hy onlangs de ondervinding opdeed, dat sommige OrWwsja-soorten al heel vroeg
het ei verlaten; in Maart vond hy de eieren van O. helvola L.
en lota Cl. reeds uitgekomen en de rupsjes geheel verdroogd.
De eieren waren natuuriyk op eene koele plaats bewaard.
Ten slotte laat dezelfde spreker eene groote, levende loopkeverlarve ter bezichtiging rondgaan, vermoedelyk de larve
van Carabus nemoralis Müll.
De heer Roelofs vertoont bijzonder fraaie gallen van
Cecidomyia saliciperda L. Duf., aan den Amsteldyk aangetroffen, alsmede hout, sterk door larven eener Anobiumsoort geteisterd.
De heer Van Beek deelt mede, dat hy by Amsterdam in
vermolmd elzenhout de larven eener Pyrochroa aantrof;
hy laat deze rondgaan, alsmede een der kevers, welke er
zich onlangs uit ontwikkelden, zynde P. serraticornis S c ,
eene overigens vry gewone soort. Dezelfde spreker vertoont
een voorwerp van de var. rufofemm-ratus Letzn. van üarabus
granulatus L., te Amsterdam gevonden. De type is aldaar
gewoon, doch de genoemde var., die slechts op Texel veel
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voorkomt, werd, behalve daar, alleen nog maar by Arnhem
en Zutphen aangetroffen.
De heer Snijder vond de rupsen van Ouraptenjx sambucariaL.
op zeer verschillende soorten van loof hout; enkele deigenoemde dieren bracht hij in de eerste dagen van 1903
in de warmte, waarna zij flink begonnen te eten en te
groeien, zoodat zy nu reeds volwassen zijn en één zelfs
reeds ingesponnen is. Ter vergelijking worden ook rupsen
vertoond, zooals die nu, in Maart, in de vrije natuur gevonden
worden en welke nog niet halfvolwaasen zijn.
De heer Mac Gillavry demonstreert aan eene groote,
exotische boktor hot muziekapparaat, door pro- en mesothorax
gevormd.
De heer Leefmans vertoont graafwesplarven van Bussum
en eene zeldzame, vlöugéiiooze vlieg, Borborus pedestrisUg.,
aan den Amstelveenschen weg gevangen.
Do heer Oudemans stelt ter bezichtiging jonge rupsen
van Dendrolimus pini L., onlangs uit de overwintering
ontwaakt en afkomstig van eene moedervlinder, te Putten
gevangen. Verder sigaren, sterk beschadigd door Lasioderma
serricorne F., welke beschadiging in de tropen tot stand kwam.
Een zwaiiunetje op de bladereu van Anemone nomerosa.
Komt gy op uwe vooijaarswandeling in zoo'n stukje
zonnig bosch, geheel bezaaid met de tintelend-witte stergezichtjes der bosch-anemonen, kyk dan eens goed rond,
terwyi gij bezig zijt er wat van te plukken, of gij er geen
ontdekt, wier bladeren iets bizonders, iets abnormaals vertoonen. My dunkt dat het u al zeer spoedig zal gelukken.
Kyk daar tusschen dat groepje onder
dien zwaren beuk, wat een vreemd,
klein blad dat eene plantje heeft, en
wat een langen steel, ver steekt het
uit boven alle andere bladeren. Laten
wij eens goed rondzien of wy er meer
zoo zien. Ja, waariyk een weinig
verder staan nog veel meer van die
langnekken. Het best is er maar wat
van te plukken, om ze eens nauwkeurig te beschouwen, dan vinden
wy' misschien ook wel de oorzaak
van dien vreemden groei.
By 't bezien der bladeren ontdekken
wy al dadelyk, dat de onderzijde er
van bezet is met zwartbruine kussentjes, welke gely'kmatig verspreid
zijn, dikwyis samenvloeiend en ook
wel op de bladsteelen en nerven
voorkomend. Deze kussentjes nu
worden voortgebracht door een zwammetje, dat in de bladweefsels woekert,
zonder deze echter te vernielen. Het
behoort tot de roestzwammen en heet Puccinia fusca. De
sporen van deze zwam zijn bizonder fraai, maar zonder
behulp van den miknx-koop niet waar te nemen. Zy zijn
bruin van kleur, met wratjes bezet, in twee bijna gelijke
helften verdeeld, en van een langen kleurloozen steel
voorzien.
Bekijkt gij onder het planten verzamelen de bladeren en
stengels van uwe gewassen nauwkeurig, dan zult gy' zeker
nog tal van andere roestzwammen ontdekken. Onder de
voorjaarsplanten werden er o.a. reeds op Adoxa moschatellina, Caltha palustris en Primula acauUs gevonden.
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Nog wat Watoreultunr.
Wat Mej. De Verwer in No. 11 meedeelt omtrent bovenstaand onderwerp noodzaakt mij 'n paar woorden nog in
't midden te brengen.
Allereerst zy opgemerkt, dat het de bedoeling van ons
artikel in No. 8 van De Levende Natuur geenszins was eens
uit te leggen „wat men onder watercultuur verstaat,"
zooals Mej. V. schryft. We meenden dat zulks na do
artikelen van den heer Heimans in den len en den 2on
jaargang niet meer noodig was. Trouwens de zaak zelf is
eenvoudig genoeg. Watercultuur is cultuur in, of op met
water; voild tout! De rest vindt men in de aangehaalde
jaargangen van D. L. N. Ik wilde alleen maar wijzen op
enkele practische resultaten, zooals Mej. V. ook doet met
de haver.
Thans (Febr. 1903) kan ik aan mijn opstel van Juni 1902

