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en eindelijk geheel te niet gaat. Een enkele maal houden 
beiden het uit en dan krijgt de noot twee pitten: een 
philipine van een hazelnoot. 

Toen die bloemen, die nu al verdord zijn, pas uit
kwamen, waren de stuifmeelkatjes aan onze hazelaar nog 
stijf gesloten: eerst komen de vlammetjes en dan de rook. 

Het stuifmeel, waarmee die- eerste stamperbloemen 
bevrucht zijn, was van een andere hazelaar afkomstig, die 
wel honderd meter hier vandaan mag staan, want zoover 
kan de wind het lichte poeder gemakkelijk medevoeren. 

Maar hoe kon die andere hazelaar dan al stuifmeel 
hebben ? Als die onder dezelfde omstandigheden is opge
groeid, evenveel warmte heeft genoten, dan moest die ook 
pas stamperbloemen hebben en nog geen stuifmeel. 

Volkomen juist, maar de eene hazelaar is de andere 
niet, evenmin als alle menschen hetzelfde zijn. Er zijn 
onder de planten ook tragen en vluggen, voorbarigen en 
bedachtzamen. En zoo kan het gebeuren dat de eene 
hazelaar al stuifmeel verspreidt als de andere pas zijn 
eerste stamperbloemen ontplooit. 

. En waarmee zijn dan de stamperbloemen van die vroege 
stuifmeelverspreider bestoven ? 

Wel, ik heb al gezegd, dat de eene hazelaar de andere 
niet is en bij hen gaat het verschil tusschen de afzonder
lijke struiken zoover, dat sommige hun stamperbloemen 
het eerst ontwikkelen of, om het eens geleerd te zeggen, 
proterogynisch zijn, terwijl andere proterandrie vertoonen, 
d. w. z, eerst stuifmeel verspreiden en dan hun stempels 
ontplooien om daarop vreemd stuifmeel op te vangen. 
Dit is in de wereld der bloemen een zeer zeldzaam ver
schijnsel en ten volle waard om met de mooie naam van 
Helerodichogamie betiteld te worden. 

Nu had zoo'n oude Germaan van al die dingen natuurlijk 
geen flauw begrip. Misschien kon hij er achter komen, 
dat van de roode vlammentongetjes naderhand de hazel
noten kwamen, maar wat die duizenden goudstrooiertjes, 
die zich midden in de winter vertoonden, beteekenen 
moesten, dat bleef hem een raadsel. 

Is het te verwonderen, dat hij er toe kwam, een geheim
zinnig verband te veronderstellen tusschen de heester, die 
zoo kwistig met goudpoeder omspringt, en de schatten 
die in de grond verborgen liggen ? 

T. 
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Een merkwaardige kever voor 't nat terrarium. 

Het komt wel niet vaak voor, maar een enkele maal kan 
het toch gebeuren, dat een mensch te gelukkig is. 

'" Dat hebben mijn vriend Suikeranalyse en ik een 
groote vijftien jaar geleden ook eens ondervonden. Hij 
heette zoo, omdat hij op een scheikundig laboratorium 
voor de suiker-industrie werd opgeleid, zoodat hij een 
heele boel woorden op ose, ine, ide, aat en ise kende, 
waarover wij ons wreekten met die spotnaam. Zijn „natuur-
sport" bestond in hoofdzaak in het verzamelen van ver
giftige planten, maar de insekten trokken hem ook sterk aan. 

Op een zonnige Februarimiddag waren 
we de Amstelveensche weg opgekuierd, om 
daar naar ontwakende winterslapers uit te 
zien. Het was eigenlijk geen winter ge
weest, speenkruid knopte overal en de aarde, 
waar we in groeven, was warm. Dat is iets 
heerlijks, die warme, geurende aarde in het 
vroege voorjaar. 

Tusschen de wortels van een oude olm
boom grabbelden we de grond weg en al 
heel gauw, we waren nog geen tien minuten 
buiten de stad, vonden we een heele klomp 
kevers, ineengewarreld zoowat een deci
meter onder de grond. Dat was een ver
rukking. Wij waren nog in onze eerste 

verzamelperiode en dan een winterkwartier te vinden 
van groote loopkevers, dat is waarlijk geen kleinigheid. 
Het waren twee soorten: Carabus clathratus en C. granu-
latus; de beschrijving er van vindt ge op blz. 80 van dit 
tijdschrift. Waren we een dag later gekomen, dan hadden 
we niets gevonden, want ze waren al aan het ontwaken, 
sommige strekten reeds de pooten uit. Granalatus, daar 
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keken we haast niet naar om, die „hadden" we al, maar 
Clathratus, dat was een echt buitenkansje. We konden er 
ieder een mooi paartle van opzetten en dan hadden we 
er nog genoeg over, om er ruilhandel mee te drijven. 
Als ik mij niet vergis, dan waren er in 't winterverblijf 
tien exemplaren van Carabus clathratus en zeventien 
andere. 

En nu komt het leelijke van de geschie
denis. Nu we eenmaal zoo rijk waren, had 
de C. clathratus alle waarde voor ons verloren. 
Noemde een van onze kennissen hem een goed 
nommer, dan glimlachten we en vertelden met 
een kleine schouderbeweging, dat we ze bij 
tientallen gevonden hadden en of we hun een 
pleizier konden doen met een mooi exemplaar. 

We hadden die tien overwinteraars gedood, 
en dood bleven ze voor ons; zagen we nader
hand er nog eens een loepen, dan lieten we 
hem gaan, we „hadden" hem al en we dachten nu heel edel 
en beschermend jegens de nuttige loopkevers te handelen 
door ons niet verder met hen in te laten. We hadden 
nog zooveel te verzamelen! 

Ik zal maar niet zeggen, met welke eenhoevige vier
voeters we in die dagen gevoegelijk 
vergeleken hadden kunnen worden. 
Toch kan ik geen spijt gevoelen 
over wat we toen deden, wel over 
wat we niet gedaan hebben ; het vluch
tige en oppervlakkige werk van onze 
jongensjaren heeft de weg gebaand 
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begint voor mij die ernstige studie nu pas en een paar 
onervaren schooljongens hebben mij er toe gebracht. 
Die jongens hadden de opdracht gekregen, om dieren 
voor ons aquarium aan te brengen en, nadat ze mij al 
overstelpt hadden met pikzwarte watertorren, gerande, 
bootsmannetjes en waterspinnen, kwamen ze op een dag 
ademloos aanhollen met een paar „nieuwe waterkevers". 
Die hadden ze in een mosterdfleschje, dat triomfantelijk 
werd omhoog gehouden, en dat nog half vol water was. 
De toren zelf lagen onderin op hun rug, dood: Carabus 
clathratus, mannetje en wijfje. 

„Straks leefden ze nog, " zeiden de jongens met be
trokken gezicht. 

„Maar hebt jullie dan niet gezien, dat het landtorren 
zijn, loopkevers ?" 

„We hebben ze toch in 't water gevangen, heusch 
mijnheer, eerst de kleine en een eind verderde grootere." 

„Dreven ze dan op 't water?" 
„Neen; de eene liep op de bodem, ik heb hem met 

een stokje „gewipt". 
„Nu, we zullen ze te drogen leggen, misschien komen 

ze nog bij." 
>. - Ik heb ze toen op een blad papier in 

i — O 't zonnetje gelegd; insecten verdrinken 
Ij ZOO gauw niet; na een onderdompeling 

Jk van tien, twaalf uren komen ze nog wel 
/ v v f T f c i C . weer tot bewustzijn. 

Maar onze „nieuwe waterkevers" waren 
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watertorren, die ook veel eerder verdrinken, dan land-
insecten. Dit lijkt wel gek, maar waar is 't toch, en 
iedereen die op de watertorrenjacht geweest is en zijn 
buit in een stopflesch met water dacht thuis te brengen, 
heeft dat wel eens tot zijn nadeel moeten ondervinden. 
Een watertor is geen visch en wordt levend beter droog 
dan nat vervoerd. 

Nu was het mij niet onbekend, dat sommige loopkevers 
er niet tegen op zien, om hun prooi tot in het water te 
achtervolgen, maar daar had ik alleen kleinere soorten op 
aangezien, zooals Elaphrus of Bembidium. Ik ging 
daarom — wat ik vijftien jaar geleden had behooren 
te doen, alle boeken binnen mijn bereik nasnuffelen, om 
wat van Carabus clathratus te weten te komen. Veel was 
dat niet, Brehm vermeldt alleen zijn naam, maar ergens 

anders vond ik hem toch opgegeven in een lijst van loop
kevers, die ook in 't water kunnen leven. Natuurlijk zocht 
ik mijn oude vindplaatsen weer op, maar dat komt meer 
voor, als je een zeldzaam dier noodig hebt, dan kun je 
het meestal niet vinden. Eindelijk na veel zoeken kreeg 
ik een mooi mannetje te pakken, dat toen ter wille van 
de wetenschap in een klein nat terrarium behoorlijk ver
troeteld werd. Dat vertroetelen ging alleen maar zoover, 
dat ik het vijvertje in 't terrarium bevolkte met muggen-
larven en Daphnia's. 

Ik heb hem nooit te water zien gaan; na een dag of 
acht vond ik hem dood, buiten mijn schuld naar ik meen, 
want toen hij niet te water wilde, wat ik aan de gebrekkige 
inrichting van mijn vijvertje toeschrijf, had ik hem behoorlijk 

1 wormpjes en stukjes vleesch gegeven. Misschien ook heeft 

Carabus clathratus op roof uit. 
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hij 's nachts wel larven uit het water gehaald, ofschoon ik 
anders niet geloof, dat Carabus clathratus een nachtdier 
is. Mannetjes van insecten hebben trouwens nooit een 
lang leven. 

Wie de levenswijze van deze schoone en interessante 
kever nu meer in bijzonderheden wil nagaan, doet het 
beste met een paartje ervan te houden in een terrarium, 
dat voorzien is van een niet al te diep vijvertje, met min 
of meer flauw glooiende kanten en ruim v oorzien van 
allerlei klein zoetvvatergedierte. Neem voor grond heel 
los veen; ge hebt natuurlijk een ruime keus van moeras-
en oeverplanten, die u in staat stellen uw terrarium altijd 
vol bloemen te hebben. Dotterbloem, reukgras, keis, 
nioerasviooltje, vergeet-mij-niet, penningkruid, munt, enz. 
Maar zet ze niet te dicht opeen, anders kunt ge de kevers 
niet in 't oog houden, en ge moet op heel veel vragen 
het antwoord leveren. Ga maar eens na. 

i. Hoe vaak en hoe lang gaan de kevers te water? 
2. Hoe bemachtigen zij hun prooi en waar verslinden 

ze die? 

i Januari. Mooi zacht weer. De sneeuwklokjes steken 
al een paar cM. boven de aarde uit. In 't nieuwe gedeelte 
van 't Vondelpark zwermen groote vluchten spreeuwen, 

6 Januari. Spreeuwen zingen heel druk in 't morgen
uur, ook de winterkoninkjes zijn heel druk. Boomkruiper 
roept luid; van de Paarse Doovenetel komen nieuwe sprui
ten op. Speenkruidplantjes zijn al veel te zien; Draba 
verna staat al een week op bloeien, maar komt weinig 
voort. 

18 Januari. Honderden zwarte zeeëenden (Oidemia 
nigra) zwemmen in de Zuiderzee. Op een weiland zwerft 
wn troep Leeuweriken (Alauda arvensis), de eerste trek
vogels — na de spreeuwen natuurlijk. Ze zingen nog niet. 
's Avonds komen duizenden bonte kraaien, roeken en 
kouwen uit de stad, om in 't rietveld langs de zee te 
overnachten. 

19 Januari. Watertorren en oeverkevertjes zijn al druk 
in de weer. Dyticus marginalis, Colymbetes, Gyrinus en 
Elaphrus riparius. 

25 Januari. Crocusjes laten buiten al groene bladpuntjes 
zien, de katjes van de hazelaar hangen al, maar stuiven 
nog niet. Draba verna bloeit, sinds eenige dagen zwerven 
veel zwartkopmeesjes (Parus palustris) in 't Vondelpark. 
De spreeuwen nemen dagelijks toe in aantal en opgewektheid. 

5 Februari. De hazelaar bloeit. Winter-aconiet (Eranthis 
hyemalis) komt op; ook Diclytra spectabilis. Van de crocus 
zijn de bloemknoppen te zien, maar nog beschermd door 
't witte schutblad. 

3. Hoe geschiedt het eierleggen en waar? 
4. Hoe leven de larven ? 
5. Is er bij vergelijking van C. clathratus met andere 

Carabus-soorten eenig verschil in lichaamsbouw te ont
dekken, dat in verband zou kunnen staan met zijn amphi-
bische levenswijs? Hierbij moet in 't bijzonder gelet worden 
op de bewegings- en ademhalings-organen. 

Bij een oppervlakkige vergelijking met C. nemoralis 
blijkt b,v al, dat C. clathratus veel platter en breeder 
lichaam bezit, kortere en sterkere pooten en dat zijn 
tarstis-geledingen wat breeder en platter en meer behaard zijn. 

Carabus clathratus is tamelijk zeldzaam, maar toch niet 
zóó, of wie er in laagveenstreken vlijtig naar zoekt, moet 
ze wel vinden. Om Amsterdam, langs het Gein, langs de 
Oude Goch, bij Woerden, en bij Aalsmeer heb ik de 
kever bij mooi zonnig lenteweer dikwijls langs slootkanten 
en tusschen het oevergras zien rondscharrelen. En wie 
ze niet vindt, kan er naar vragen. 

T. 

6 Februari. Paarse Doovenetel, Muur en Kruiskruid 
bloeien druk. Verscheidene heesters beginnen hun knoppen 
uil te schuiven ; enkele spiraeastruiken zijn al geheel groen 
getint. Blauwe anemoontjes. Leverbloempjes, (Hepatica 
tribola) verheffen de bloemknoppen. 

g Februari. Eranthis is al geheel opgekomen, maar 
staat nog omgebogen. Een eschdoornsoort (Acer Schweid-
leri) bloeit. 

10 Februari. Eranthis hyemalis en sneeuwklokje bloeien. 
De bladknoppen van de kamperfoelie zijn in tie laatste 
week van 6 tot 8 m.M. langer geworden. 

11 Februari, Gele crocus en een enkele els bloeien. 
Een troep zanglijsters trekt door 't Vondelpark. Een dozijn 
ervan zitten dicht opeen in een haagbcuk zacht te kvveelen. 

12 Februari. De bloemstengels van Hepatica slaan 
gestrekt, maar de knoppen zijn nog gesloten. De Eranthis-
bloempjes vormen een geel tapijt in de Hortus botanicus. 
Het welriekend viooltje (op een zuidwestelijke helling van 
een polderdijk) heeft al groote bloemknoppen. Heelbeen 
(Holosteum umbellatum) is al flink opgekomen; ook veldsla 
en vogelmelk. Ook bloeit een enkel exemplaar van Anthris-
cus vulgaris — bijzonder voorbarig. 

13 Februari. Druk vogelleven in het morgentiur. Er 
zijn van nacht veel zanglijsters en koperwieken aangekomen. 
Wel een dozijn Vlaamsche gaaien zwerven in 't Vondelpark 
rond. Een merel verjaagt een gaai. Leeuweriken zingen. 

T. 
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