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bladplanten, die veel van deze insecten te lijden 
hebben. Gewoonlijk zegt men, dat de bladluizen 
oorzaak zijn van de ziekte van een plant. Het 
tegendeel is echter waar. Het optreden der bladluizen 
bewijst, dat de plant het niet naar den zin heeft, 
namelijk to warm. Men verwijdert deze beestjes het 
gemakkelijkst door ze met tabak te berooken en 
tevens de plant te schudden. Ze worden dan bedwelmd 
en laten zich vallen. 

Men kan ook planten, die daar tegen kunnen, eerst 
nat maken en daarna met tabakötof bestrooien. 
Schildluizen komen veel voor bij palmen. Ze worden 
gemakkelijk verwijderd met een oud tandenborsteltje. 
Witte luis, welke men veel in de oksels en onder 
tegen de bladen ziet, wordt met een stevige veer 
verwijderd/ Regenwormen in de aarde kunnen 
schadelijk worden, als er te veel in een pot zijn en 
vooral als ze erg groot zijn. Ze maken gangen in 
de aarde en woelen deze los, waardoor het giet
water uit de pot trekt, zoodat deze ten slotte 
slechts wortels bevat, waartusschen alle aarde weg
gespoeld is. Men kan ze gemakkelijk verwijderen 
door een breinaald in de aarde te steken en deze 
heen en weer te bewegen, waarna ze spoedig te 
voorschijn komen. 

Ons rest nu nog de bespreking van een onmisbaar 
instrumentje bij het kweeken van kamerplanten, 
namelijk de zoogenaamde „dros op, hoor" of 
rafraichisseur. Dit mstrumentje is in verschil
lende maaksels en prijzen te bekomen. Men blaast 
hiermede eenige keeren daags een fijne dauw van 
lauw water over de planten, waarbij deze zeer 
wel varen. Varens echter zijn hiervan uitgesloten, 
daar deze spoedig zouden gaan rotten. Het geven 
van kunstmest aan kamerplanten dient met voor

zichtigheid te gebeuren. Zieke planten doet men er 
volstrekt geen dienst mede. Ook in de wintermaanden 
kan men het toedienen van kunstmest beter laten 
varen. In den zomer echter kan men er bij vele 
planten den groei zeer mede bevorderen. Doch alleen 
bij planten, die gezond zijn. 

Bij de afzonderlijke behandeling van kamerplanten 
komen wij op het toedienen van kunstmest terug. 
Niet alle kunstmest is voor planten aan te raden. 
Wij bevinden ons het best bij de bloemenmest, die in 
haaltjes van 2^ en 3 KG door de firma Krol & Co. 
te Zwolle in den handel wordt gebracht. Ten slotte 
nog een enkele opmerking bij het aanschaffen van 
planten, waarna wij tot de afzonderlijke bespreking 
der voornaamste kamerplanten overgaan. 

Goedkoop, duurkoop. Dit geldt vooral bij het 
aankoopen van planten. De meeste kamerplanten 
worden in 't groot in 't buitenland gekweekt en maken 
een voornaam handels-artikel uit. Hoe eerder nu 
een plant leverbaar is, hoe voordeeliger voor den 
kweeker en hoe goedkooper zoo'n plant in den 
handel komt. Dit is echter zeer in 't nadeel van 
de qualiteit. Dergelijke goedkoope planten en dat 
geldt vooral voor palmen, die men veel op de bloemen-
markten en bij verschillende venters op hun wagens 
ziet, zijn te veel getrokken en aan zoo'n hooge 
temperatuur onderworpen geweest in de kweek-
kassen, dat ze voor de kamer totaal ongeschikt zijn. 
Wil men iets goeds, dan bestede men liever wat 
meer en koope bij een solieden bloemist een plant, 
die behoorlijk is afgehard en den laatsten tijd in 
een koude kas heeft doorgebracht. 

J. WIND JZOON. 

Zwolle. 

Gal len en hun B e w o n e r s . 
(Vervolg van blz. 21.) 

Nu we op de hoogte zijn van de vorm en het 
voorkomen der gallen, kunnen we gevoeglijk over
gaan tot het beschrijven der galbewoners. Ik spreek 
hier bepaaldelijk van bewoners, want indien alleen 
de vormers werden gegeven, zouden we, zooals 
dadelijk blijken zal, een groot gedeelte der in en 
van de gallen levende dieren overslaan; want niet
tegenstaande de gal gevormd wordt door eene 
bepaalde diersoort, profiteeren toch tal van andere 
dieren van de voedingsvoorraad, welke er in opge
hoopt is, en welke alleen te vergelijken is met de 
voorraad in zaden. Men kan de gallen dan ook in 
vele opzichten vergelijken met vruchten; alleen 

zijn bij gallen de verdedigingsmiddelen tegen dieren 
veel beter. In de eerste plaats worden eikengallen 
niet gaarne gegeten door vogels, door hun hoog 
gehalte aan looizuur; tegen parasieten zijn som
mige uitstekend beschermd door hun uitsteeksels, 
andere door hun holte waarin de eigenlijke gal ligt, 
andere weer daardoor, dat zij met elkaar samen 
voorkomen, b.v. de gal van Biorh. terminalis 
Fabr. fig. 3. B; deze kunnen zoo groot zijn, dat de 
parasieten met de langste legboor niet bij de bin
nenste larven kunnen komen. 

Tegen weer en wind zijn vele goed beschermd 
door hun sponsachtige bekleeding. 
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De eigenlijke vormers kunnen tot verschillende 
typen gebracht worden: een van de minst bekende 
is dat van de wormen, hiervan zijn enkele aaltjes, 
Tylenchus-soorten, welke gallen veroorzaken, en 
hiernaar noemt men deze gallen Helminthocecidiën; 
belangrijker zijn enkele kleine mijtsoorten, de 

Al 

Fig. 6. Cynips Kollari Hart. Vorgr. dr 1/3. 

Phytopten, welke zeer veel cecidiön veroorzaken 
en aan verschillende planten kunnen voorkomen. 
Phytoptus galii geeft omkrulllngen van de bovenste 
top der Galium-planten ; Phytoptus Vitis Land. kan 
soms zeer schadelijk worden voor wijngaardboomen 
en veroorzaakt gekleurde bulten op de bladeren. 
Op Hazelaar en Berk komen aan het eind der 
takken soms verdikte knoppen voor, de laatste 
heet in verband te staan met de „heksenbezem", 
hierover verschillen de meeningen nog. En eindelijk 
komen we tot het uitgebreidste gebied der gal-
vormers, nl, dat der insecten. Hiernaar heeten de 
gallen Entomocecidiën; de insecten, die ze veroor
zaken, kunnen onder 4 orden gerangschikt worden: 
Rynchota, (luizen, wantsen etc.): Lepidoptera, of 
vlinders; Coleoptera of kevers, Diptera of vliegen 
en de Hymenoptera of vliesvleugeligen. 

Bij de Rhynchota zijn het de bladluizen en blad-
vlooien, welke gallen veroorzaken en door hun aantal 
soms schadelijk kunnen worden. Op de bes leeft een 
soort Rhopalosiphum ribis L., welke groote bulten 
op de bladeren vormt; evenzoo op iep: Schizoneura 
lanuginosa Hart, die zoo groot kunnen worden, dat 
het geheele blad in de gal wordt opgenomen. In het 
najaar ziet men aan afgevallen populierenbladeren 
bultige uitwassen aan den steel welke veroorzaakt 
worden door Pemphigus-soorten. In het laatste ge
deelte zullen we meer in het bijzonder de aandacht 
vestigen op een op sparren voorkomende soort; 
Chermes of Adelges. En eindelijk vond ik hier in 

Bussum het geheele jaar door een gal op Juncus 
waarschijnlijk supinus, bewoond door Livia juncorum 
Latr. fig. 8. 

Over de Lepidoptera is slechts weinig te vertel
len; slechts enkele soorten vormen nog onbeteeke-
nende gallen, welke volgens Dr. Oudemans ^ mis
schien geen werkelijke doch slechts schijncecidiön zijn. 
Bij de kevers zijn het vertegenwoordigers der snuit-
kevers of Curculionidae, op Rumex, Cruciferen enz. 

Fig. 7. Andricus fecundatrix Hart. Vergr. ± i/s. 

En van deze afstappende komen we bij de Diptera 
welke het grootste aantal galvormen onder zich 
tellen; zij behooren voornamelijk tot de kleinste 
soorten, zooals Cecidomyia welke er hun naam aan 
ontleenen, Hormomyia, Diplosis. Algemeen is de 
soort op Galium, welke kogelronde soms iet of wat 
aan gespitste gallen draagt, en van het jaar veel 
voorkwam in de duinen; op de toppen der Meidoorn 
ziet men het geheele jaar door dikke bladproppen 
die bewoond worden door Cecidomyia crataegi Winn; 
deze lijken zeer veel op de bekende wilgenroosjes 
van Ced. rosaria H. Lw., met dit onderscheid dat 
de eerste veel larven 'in de gal bezit, de laatste slechts 
een. Op wilgen komen nog eenige andere soorten 
voor: zeer groote gallen maakt Cec. albipennis Winn 
of saliciperda Duf, fig. 9, en deze is bewoond 
door een zeer groot aantal larven. 

Onder de schadelijke soorten kunnen nog gerekend 
worden, die op graan voorkomen en in Duitschland 
soms zeer groote verwoestingen aanrichten en welke 
ook hier zijn waargenomen in Groningen en Oost 
Gelderland. Dit jaar kwam nog zeer veel voor de kleine 
groene gal op Brandnetel, veroorzaakt door Cec. 
urticae Pers. 

Van het geslacht Hormomyia noem ik slechts de 
puntige gallen aan de onderkant der bladeren der 
beuken, terwijl wegens zijn merkwaardigheid nog 
genoemd mag worden, de gal op Poa nemoralis L , 

') Dr. .1. Th. Oudemans. De Nederlandsche Insecten. Den 
Haag, Martinus JSfiihoff. 
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van Horm. poae Schlecht; de gal bestaat hier uitvlee-
zige wortels, welke den knoop omringen en tusschen 
welken en den stengel de larven leven, beschreven 
door Prof. Beyerinck, die zooveel reeds voor de studie 
der gallen heeft gedaan. Deze gal is slechts bij Ooster
beek en Nijmegen i) gevonden. Fig. 10 stelt ten laat
ste nog een gal voor van Diplosis loti D. G. aan 
Lotis corniculatis L., deze was dit jaar ook in de 
duinen zeer algemeen; tot dit geslacht behooren ook 
de vliegen, welke aan de eikenbladeren omgeslagen 
kanten veroorzaken. 

En dan ten laatste komen we aan de meest 
bekende en de best bestudeerde galvormingen, ver
oorzaakt door Hymenoptera, onder de bladwespen 
komen enkele galvormers voor, behoorende tot het 

Fig. 8. 
Liiia juncorum Latr. op Jun-

cussoorton. Vergr. ± %. 

e Fig. 9. 
C«cidomyia saliciperda Duf. 

op Salix. Vergr. ± 1/2. 

geslacht Nematus of Pontania, o. a. aan wilgen. 
Maar de eigenlijke galwespen zijn de Cynepiden, 
waarmede Beyerinck veel onderzoekingen deed. 2) 
De gallen komen voor aan allerlei planten en planten-
deelen. Het geslacht Aulax geeft o.a. gallen aan 
Hieracium soorten, de bekende groote groene, vaak 
met bladeren bedekte gallen; op Papaver vindt men 

') En dit jaar in Limburg. 
2) Dr. M. W. Beyerink Beobachtungen über die Ersten 

Eutwicklungsphasen einiger cynipidengallen. 
Amsterdam Johannes Muller 1882. 

een gal van Aulax papaveris-Pers, die bulten en ver
grootingen aan de zaaddoos veroorzaakt. Bekend zijn 
de gallen aan de rozen takken, van Rhoditessoorten; 
de gewone mosachtige aanzwellingen behooren er 
toe. Fig. 4 stelt de gal voor van Rhodites Mayri 
Schlecht, welke haast uitsluitend in de duinen voor
komt in harige exemplaren. 

De plant echter, welke het meest te lijden heeft 
van de galwespen is de eik. Alle gallen hiervan zijn 
bijna uitsluitend van Cynepiden; Schlechtendal geeft 
er in zijn werkje een honderdtal van op. In de eerste 
plaats op de wortels de gal van Biorh. aptera Fabr. 
flg. 3 A en nog enkele andere soorten. Aan de 
knoppen komen zeer veel soorten voor en wel kunnen 
ze ontstaan uit de gewone winterknoppen, welke in 
het voorjaar de bladeren geven of aan zoogenaamde 
cryptoblasten; deze knoppen hebben ongeveer dezelfde 
bouw als de winterknoppen, alleen de groene blaadjes 
zijn niet zoo talrijk. Zij komen in normale gevallen 
niet tot ontwikkeling, alleen door abnormale toe
standen b. v. door den steek van een galinsect kunnen 
ze aan het groeien gaan, zij komen voor aan de 
voet van oude eikenstammen, dikwijls onder mos 
verborgen, en ook beneden aan jonge eikenkiem-
plantjes. Aan deze laatste knoppen komen voor 
de kleine violetkleurige, sterk behaarde gallen van 
Dryophanta Taschenbergi Schlecht. en eveneens de 
hier zeer veel op gelijkende Similis Adler. Gallen 
welke voorkomen aan de winterknoppen zijn o. a.: 
Cynips kollari Hart fig. 6; Biorh. terminalis Fabr. 3 B; 
Andricus fecundatrix Hart fig. 7. Zeer veel komen 
gallen voor aan bladeren, zooals fig. 5 en 2 er een 
paar aangeven, en waartoe ook behooren de ronde, 
groen of roodachtige bollen aan den onderkant der 
eikebladeren, veroorzaakt door Dryoph. folii L. en 
ten laatste komen nog enkele voor aan de katjes 
en aan de vruchten. 

W . M. DOCTERS VAN LEEUWEN, 
phil. nat. stud. 

Bussum, Nassaupark 5. 
(Wordt vervolgd.)^L^H 

MIJN Z A N G L I J S T E R S . 
(Vervolg van blz. 15J 

't Zal haast niet gezegd behoeven te worden, dat 
in het nest de grootst mogelijke zindelijkheid be
tracht moet worden. Daartoe helpt moeder Natuur 
in niet geringe mate mede. De uitwerpselen der 
jonge lijsters zijn omgeven door een dun, taai, 
vliezig omhulsel. 

Verder werd het sigarenkistje heel gauw te 

klein, toen de vogels hun vleugels begonnen uit te 
spreiden en zoo nn en dan eens probeerden te 
staan. 

Ze verhuisden daarom naar een pakkistje, waarop 
ik een glazen plaat legde. 

Maar het duurde niet lang, of de eene, die zeker 
een paar dagen ouder was, daar hij aanmerkelijk 


