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Het zomerkleed legt deze soort reeds vroeg in het jaar, 
in Februari, aan. Ik bezit een voorwerp in dit kleed dat 
den 8en Maart 1890 te Zandvoort (N. II.) is gevangen, en 
in de collectie de Graaf (thans in Artis) is een ?, dat op 
10 Februari 1847 werd bemachtigd en toen reeds het 
prachtkleed droeg. (S.) 

Uria lomvia, var. Bingvia. Briinn. Bastaardzeekoet. Den 
15en November werd een ? gevangen bij Kloosterburen 
(Gr.) en mij voor myne verzameling aangeboden. (S.) 

Mergulus alle (L.) Kleine Alk. Deze soort heeft zich in 
den afgeloopen winter vry talryk by ons vertoond. 

Den 13en November werd een $ gevangen te Hornhuizen. 
(Gr.) (Rietema.) Den 18011 November vond ik oen exemplaar 
by een poelier te „de Burg" (Texel) en den 29en dier maand 
zag ik drie stuks zwemmen in het Molenwater in den polder 
„het Noorden" (Daalder.) Ik ontving einde November ter 
prepareering een $ dat te Oostzaan (N. H.) dood was 
aangetroffen. (Steenhuizen.) Het Museum „Fauna Neer
landica" ontving 18 November een $ by Santpoort (N. H.) 
gevonden. (Kerbert.) Den 23on Maart werd een exemplaar 
op de Schelde by Bergen-op-Zoom (N. Br.) geschoten. 
(La Fontyn.) 

Op 7 en 17 Maart werd telkens één wyfje geschoten aan 

Voordat we nu verder gaan, moet ik even stilstaan 
bij het gezegde, dat we van galbewoners moeten 
spreken, want indien men gallen kweekt, zal men 
allerlei soort van dieren voor den dag zien komen. Er 
zijn enkele dieren, welke het vermogen missen om 
gallen te vormen, deze leggen nu hunne eieren in 
de reeds gevormde gallen der andere soorten, het 
zijn de zoogenaamde inquilinen. Er zijn nu weer 
verschillende gevallen mogelijk; bij de galwespen is 
dit nog het beste onderzocht en geeft Mayr 4 geval
len aan: le het inquiline wijfje legt haar ei in de 
natuurlijke holte, (niet in de larvekamer) die nu 
vergroot wordt en nu kan de wettelijke bewoner, 
dus de galvormer tot ontwikkeling komen. 

2e De larvonkamers der inquilinen liggen in de 
schors buiten het voedingsweefsel, de wettelijke 
bewoner komt ook tot ontwikkeling. Dit merkte ik 
pas op bij Cynips kollari Hart. 

3e De Inquilinen leven in de larvekamer, de jonge 
larve sterft en er worden in de holte kamers voor 
de nieuwe bewoners gevormd. 

4e De larvenkamers bevinden zich in het voe
dingsweefsel en zijn straalsgewijs om het middel
punt gelegen ; de Wettelijke bewoner gaat te gronde. 

Hierbij komt nog dat de larven der wettelijke 
bewoners, zoowel als die van de inquilinen kunnen 
worden aangetast door parasieten, en men kan zich 

de steenon strandhoofden nabij Loosduinen, welke ik beide 
voor myn collectie heb ontvangen. 

Opmerking verdient dat alle exemplaren, welker sexe 
onderzocht is kunnen worden, wyfjes waren; deze treft 
men hier veel meer aan dan de mannetjes, gelijk Albarda 
ook mededeelde in zijn ornithoiogisch verslag van 1897-
Ik ontving in dat jaar zeven stuks, waarbij slechts twee 
manneiyke exemplaren bleken te zijn. De in de collectie 
Crommelin aanwezige inlandsche vogels (5 stuks) zyn alle 
wyfjes. (S.) 

Fratercula arctica (L.) Papegaaiduikor. Den 27en Januari 
werd een jong mannetje geschoten op Texel. (Steenhuizen.) 

Ik ontving een ? dat op 17 Maart aan het strand naby 
Loosduinen (Z. H.) is gevonden. (S.) 

Colymbus nigricollis (Brehm.) Geoorde Fuut. Eon jong 
exemplaar werd den 4en October op Texel geschoten. 
(Daalder. 

Colymbus auritus L. Kuifduiker. Tegen het einde van 
Februari werd een $ geschoten by SchelUngwoude. (N. H.) 
(Steenhuizen.) In de maand Maart vond ik enkele uit Noord-
Holland afkomstige exemplaren by Amsterdamsche poeliers 
(Eykman.) 

MR. R. BN. SNOUCKAERT VAN SCHAUBURG. 

Doorn, Mei 1900. 

eens voorstellen wat voor verrassingen men bij de 
kweeking kan krijgen., 

De parasieten behooren tot de Chalcididae en zijn 
fraai metaalkleurig, met soms een verbazend lange 
legboor. 

Om groote hoeveelheden gallen in jeugdig stadium 

Fig, 13. Biorrhiza terminalis Fabr., eierloggend in een 
oikonwortel. Juli 1899. 

te verkrijgen, of indien men de bewoners wil leeren 
kennen, moet men deze kweeken en in het eerste 
geval weer eieren laten leggen. Het kweeken der 
gallen gaat echter met allerlei moeielijkheden ge
paard; plukt men ze te vroeg af, dan sterven de 
dieren bij gebrek aan voedsel of er komen dwerg-
vormen te voorschijn welke niet in staat zijn, eieren 
te leggen, en plukt men ze weer te laat, zoo is, zoo
als nu i) reeds bij vele gallen der Andricus fecundatrix 
Hart, flg. 7 het geval is, de eigenlijke gal er uit 
gevallen; hetgeen men van buiten ziet, zijn de ver-

^ September. 

Gal len en haar B e w o n e r s . 
(Vervolg van blz. 85.) 



G A L L E N EN H U N B E W O N E R S . 103 

groote schubben, waarin de kleine, eikelachtige gal 
besloten ligt. Andere cecidiën vallen onrijp af en 
gaan op den grond verder groeien, dat gebeurt met 

Fig. 14. Insluiting der eieren door het galplasteem; naar 
Beyerinck vereenvoudigd. 

de schijfvormige, welke op eiken in groote getale 
aan de onderzijde der bladeren zitten, flg. 2. 

Het kweeken in huis gaat meestal zeer slecht, en 
men dient er dan ook op uit te zijn, de dieren zoo
veel mogelijk aan hun 
gewone invloeden bloot 
te laten staan. Het beste 
moet, nog zijn, gewone 
bloempotten met aarde 
te vullen en hierop de 
te overwinteren gallen 
te leggen en alles dan 
geheel in den grond te 
graven tot den rand toe; 
ten overvloede worden 
de gallen dan nog met 
een laag mos bedekt; bij 
Neur. tricolor Hart. kreeg 
ik zeer goede uitkomsten 
door de gallen in glazen 
cilinders (gas-gloeilicht-
glazen) te doen en aan 
beide zijden deze met 
gaas af te sluiten, hier
door had de buitenlucht 
vrije toegang. Een groot 
gemak is nog in het 
boekje van Schlechtendal, 
dat er in staat aangege
ven, voor zoover bekend, 
hoe de dieren zich ont
wikkelen; men kan dan 
daarnaar de kweeking 
inrichten. 

Daarbij komt nog, dat 
zeer vele bewoners niet Galnoten (Eikengallen). Cynips Kollari. 

de eigenlijke vormers zijn, zoodat men dikwijls van 
een aanzienlijk aantal gallen slechts weinig van de 
gewenschte exemplaren krijgt. 

Dit is waargenomen onder het geslacht Cecidomyia, 
de jongen verlaten het ei tevens reeds in het larven 
lichaam, zoodat deze eierlevendbarend zijn, maar 
na eenigen tijd ontwikkelen zich uit al de zoo 
ontstane generaties de imago's, welke zich nu weer 
voortplanten op geslachtelijke wijze. 

Meer waargenomen is echter de parthenogenetische 
ontwikkeling. Men verstaat daaronder dat een onbe
vrucht wijfje toch het aanzijn kan geven tot een 
volgend geslacht. Bij enkele is dit afgewisseld door 
een geslachtelijke voortplanting, zooals we dadelijk 
zullen zien; bij andere daarentegen zijn mannetjes 
een totale onbekendheid, o. a. bij Cynips kollari Hart, 
deze komt alleen in vrouwelijke exemplaren voor. 

Bij zijn proeven met 
rozen-gallen, wist Beye
rinck de wijfjes af te 
zonderen, en toch kreeg 
hij hierdoor goed ont
wikkelde gallen, welke 
later weer tot kweeking 
konden gebruikt worden. 

Wanneer nu echter 
deze voortplanting afwis
selt met een geslachte
lijke dan noemt men haar 
heterogenesis, dit is on
der de cynipiden een 
algemeen bekend en veel 
voorkomend verschijnsel. 
Ik wil er een paar voor
beelden van aangeven. 
In het voorjaar vindt 
men op de onderzijde 
der eikebladen kleine, 
groene, soms behaarde 

Hiervan af stappen we over naar een paar van 
de interessantste eigenaardigheden, welke in de natuur 
voorkomen, het zijn de paedo-, partheno- en hetero
genesis. 

De eerste bestaat hierin, dat het dier reeds in 
larvetoestand een nieuw geslacht kan voortbrengen. 

gallen; bewoond door 
Neur. tricolor Hart. Fig. 

J> deze geett in begin 
Juli de wesp in 2 ge
slachten, maar onder een 
zeer groot getal wijfjes 
komen betrekkelijk wei
nig mannetjes voor De 
wijfjes leggen hunne 
eieren aan de onderzijde 

der bladeren, en veroorzaken de schijfvormige gal 
op flg-» 2 voorgesteld, deze valt in het najaar 
af en ontwikkelt zich verder op den grond, om in 
Maart uit te komen. Dit dier verschilt nu zeer veel 
van het vorige, werd daarom Neur. fumipennis Hart 
genoemd daar men hun samenhang nog niet kende. 
Het is deze wesp, welke alleen in het vrouwelijk 
geslacht bestaat, welke de eieren legt in de knop 
op de jonge bladeren, hieruit ontstaan de tricolor
gallen, flg. 5 weer. ^ ^ 
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j . Fig. 3B stelt een algemeen voorkomende eikengal 
voor van een wesp, goed gevleugeld van mannelijk 
en vrouwelijk geslacht, welke in Juli de gal verlaat, 
nadat deze gepaard hebben, kruipen ze in den grond 
en steken hun ei in de wortel flg. 13, en veroor- k-^u 
zaken hier een geelachtig, door aarde welke zich er 
aan hecht, zwarte gal, die in de eerste herfst een 
groote van een erwt kan bereiken en het volgend 
jaar verder groeit, om in het laatst van het 
jaar, December, soms Januari en later, het aanzien 
te geven aan een ongevleugelde, uitsluitend in het 
vrouwelijk geslacht, voorkomende wesp, Bior. aptera 
Fabr. die nu langs den eik naar boven klimt en zijn 
eieren in de knop legt; hierdoor ontstaat dan de gal 
fig. 3A. En zoo zijn er tal van andere voorbeelden. 

Ook bij de bladluizen vindt men deze cyklische 
voortplanting; hier zijn de zomergeneraties veelal 
uitsluitend vrouwelijk en vivipaar, van Chermes viridis 
is nog bekend, dat eenige generaties op lork, Larix 
decidua Mill, overgaan, terwijl de andere plant is de 
gewone spar, Picea excelsa L. 

Hieruit kan men zien, hoe uiterst moeilijk het 
onderzoek van deze dieren is. 

PI 

En hiermede is mijn opstel over gallen en hunne 
bewoners afgeloopen en kom ik alleen nog maar met 
het verzoek tot verschillende personen, welke zich 
niet zoozeer bezighouden met de galstudie, mij hunne 
vondsten te willen oversturen; vooral zou ik zeer 
gaarne ontvangen exemplaren van de gallen op 
Hieracium-soorten en op roos. 

W. M. DOCTERS VAN LEEUWEN, 

Bussnm, Nassaupark 5. phil. nat. stud. 

E E N N I E U W E P L A N T . 

Muscari tubitlorum. 

Uit Valkenburg zond ons mej. Hans Westerdijk, 
te Amsterdam, een volledige bloeiende plant, waar
naar nevenstaande teekening is gemaakt, door haar 
omstreeks half Juni gevonden tusschen Oud-Valken-
burg en Ingber, met nog vier andere exemplaren. 
Deze plant blijkt nieuw te zijn voor onze flora, het 
is een druifjes-hyacinth met buisvormige bloemen, 
dof purper en geelwit gekleurd; de plant is hooger 
dan de gewone bij ons gekweekte soorten, maar 
minder fraai in kleur en vorm. De wetenschappelijke 
naam is Muscari tubitlorum Stev. (Synoniem M. 
tenuiflorum Tausch). 

De vindplaats komt, wat de grondsoort betreft, 
veel overeen met die van de Duitsche groeiplaatsen. 
De nieuwe Muscari komt namelijk voor op bosch-
rijke hellingen van kalkheuvels in Thüringen bij 
Eckartsberge, en bij Könnern langs den linker Saai
oever, verder in Anhalt bij Hecklingen. 

Ook in Duitschland is deze aanwinst voor onze 
Dra zeer zeldzaam. 
Het eerste exemplaar staat thans frisch en wel 

Een nieuwe plant voor de Nederlandsche Flora. 
(Muscari tubiflorum Stev.) 

in den tuin van den heer Kok Ankersmit, een ander 
is al geteekend voor de Flora Batava, voor 't Har-
barium der N. B. V. opgezonden. 

De heer Koning, die bij de vondst tegenwoordig 
was, stelde den heer Dr. Vuyck in de gelegenheid 
de afbeelding te maken. 

De zonderlinge Wulp. (Zie text op blz. 100). 

m1 


