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groen, terwijl langs de zijden een rij donkere, scherp 
afstekende vlekken loopt. Hij is zeer taai in het 
aquarium, doch als hij te groot wordt pakt hij zijn 
medebewoners aan en verslindt ze. Men neme dus 
exemplaren van 5 a 12 cM. lengte. 

De zwartbaars komt in levenwijze met de 
vorige geheel overeen, houdt echter van koele 
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temperatuur en meer zuurstof. Als hij volwassen 
is, gelijkt hij veel op de Forellenbaars. Alleen is zijn 
mondopening niet zoo wijd. Als jonge visch ver
schilt hij aanmerkelijk in kleur. Hij is donker olijf-
kleurig met zwarte dwarsbanden. 

De DWERGWELS (Amiurus nebulosus) 
hoort in het oostelijk deel van Noord-Amerika thuis, 
waar hij Cat-fish genoemd Wordt. Zijn dikke, van 
acht lange baarddraden voorziene kop en zijn groen
achtige oogen geven hem dan ook wel aanspraak 
op de naam kattenkopwels, zooals wij hem noemen 
hoorden. In verhouding tot onze Europeesche wels 

Siluris glanis behoort hij tot de dwergen daar hij slechts 
30 a 40 cM. bereikt. Zijn kleur varieert tusschen 
die van geel en van rood koper en is van een schoonen 
glans voorzien. Hij mag in geen enkel gezelschaps
aquarium ontbreken, daar hij gaarne voederresten, 
door de andere bewoners versmaad, des nachts 
van den bodem opzoekt en verteert en zoodoende 
voor de reinigingsdienst van het aquarium zorgt. 

Dwerg-wels of dwerg-meerval. (Amiurus nebulosus). 

Zijn lange voeldraden gaan bestendig heen en weer 
langs den bodem en elk stukje voedsel dat ze aan
raken, gaat gezwind naar binnen. Hij brengt veel 
levendigheid in het aquarium, daar hij veelal langs 
het glas heen en weer zwemt en zelden rust neemt-
In taaiheid van leven komt hij met de donderaal 
haast overeen. In water, dat met ijs bedekt is leeft 
hij even goed als in het water dat 30° Celsius 
heeft. Hij is de aquarium-visch bij uitnemendheid. 
Oud water, dat lang gestaan en waarin veel planten 
groeien, bevalt hem het best. 

Zioolle. J. WIND J.ZOON. 

Twee mooie Aardsterren. 

fadat ik het stukje over Paddestoelen in Be 
Levende Natuur, afl. 9, Nov. 1901 gelezen 
had, ging het mij spijten, de niet serieuze 

menschen, waarover daarin sprake was, een weinig 
over 't hoofd te hebben gezien; en ik wil trachten 
dit goed te maken, door hen in dit tijdschrift nu 
en dan een handje te helpen met het zoeken en 
thuisbrengen van paddestoelen. 

Vandaag heb ik tot dat doel twee zwammen 
uitgekozen, welke tot de familie der hier herhaaldelijk 
besproken Phallussoort behooren. Vooruit moet ik 
echter waarschuwen, dat het geen soorten zijn, die 
zoo maar bij toeval gevonden worden. Jaren achtereen 
had ik in de omstreken van den Haag gewandeld, 
voordat ik zoo'n Aardster, — want zoo'n mooien 
naam heeft men mijn paddestoelen, en niet ten 
onrechte, gegeven —, te zien kreeg; en dit gelukte 
mij geloof ik alleen, omdat ik wist dat zij bestonden, 
en ze reeds afgebeeld had kunnen bewonderen. 

Mijn lezers zijn nu ook zoo ver; dus op hun 
wandelingen maar flink zoeken, in 't bosch onder 
boomstammen tusschen doode bladeren en in de 

duinen op eenigszins begroeide plekken. Misschien 
hebben zij al gedacht: maar waarom ons nu juist 
over zwammen gesproken, welke zoo moeielijk te 
ontdekken zijn? En op die zeer natuurlijke vraag 
geef ik hun een antwoord, waarmee zij, denk ik, 
dadelijk genoegen zullen nemen. Omdat van Aard-
sterren nog maar weinig vindplaatsen bekend zijn 
en gij dus, wanneer gij ze 'ontdekt, een dubbel 
genoegen kunt smaken: dat van allerinteressantste 
en zeldzaam mooie voortbrengselen der natuur in 
leven te mogen bewonderen en meteen tot de kennis 
van hunne verspreiding te hebben meegewerkt. 

Laten wij beginnen met fig. 1 aandachtig te 
beschouwen. Zij geeft ons een lichaam te zien, 
waarvan het onderste gedeelte in slippen verdeeld 
is, die stervormig zijn uitgespreid, en dit geeft ons 
al dadelijk de uitlegging van die aardster- of Geaster 
benaming. Het bovenste gedeelte bestaat uit een 
afgeplat bolvormig hoofdje, dat met verschillende 
gaatjes doorboord is en door vele zeer korte stoeltjes 
met het stervormend gedeelte is verbonden. Drukken 
wij een weinig op dit hoofdje, dan zien wij uit de 
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gaatjes zeer kleine bruine stofwolkjes ontsnappen, 
welke de sporen van onze Aardster zijn. De gaatjes 
zijn dus in het hoofdje, dat de sporen tot omhulsel 

Fig. 1. Geaster coliformis (Spoelvormige Aardster). 

strekt, en binnenste omhulsel heet, ontstaan, om 
deze gelegenheid te geven daaruit te ontsnappen. 
Nu moet gij niet denken dat die Aardster, welke 
men SpiSagvormig noemt, er al dadelijk zoo heeft 
uitgezien. Volstrekt niet. In het eerste tijdperk van 
haar groei was zij een mysterieus gesloten lichaam, 
het onderdeel was toen nog niet in slippen verdeeld, 
maar vormde om het hoofdje een hulsel, dat eerst 
later met het rijp worden der sporen in slippen is 
gaan scheuren, welke zich naar buiten hebben 
omgekruld. Aan dit onderste of beter gezegd buitenste 
gedeelte geeft men dan ook den naam van buitenste 
omhulsel. De kleur daarvan is bruin. Het binnenste 
hulsel was in den beginne meer langwerpig bolvormig, 
men zag er nog geen gaatjes in, maar wel kleine 
wratjes, die eerst later openbersten. Dit binnenste 
omhulsel heeft een mooien koperkleurigen weerschijn, 
is loodgrijsbruinachtig van kleur en 
fijn korrelig van oppervlakte. 

Deze mooie aardster werd in ons 
land het eerst in de maand December 
te Katwijk in de duinen gevonden, 
later werd zij ook op duingiond te 
Bloemendaal en in de duinen tusschen 
Loosduinen en Monster aangetroffen. 
Er bestaat dus kans dat gij haar van 
den winter nog vindt; en daar er 
geen andere Geaster bekend is, waar
van het binnenste hulsel veelzielig en 
met meer dan eene opening doorboord 
is, weet gij dan dadelijk, of het die is. 

Onze tweede Aardster is een aller-
prachtigste soort, de grootste die men 
kent. M. van Eeden en andere botanici 
vonden haar in de omstreken van 

Haarlem op begroeide plekken in de duinen, bij den 
Haag werd zij in 't Haagsche bosch en op Zorgvliet 
gevonden. In 't Haagsche bosch groeien prachtige 
exemplaren, veel grooter en forscher dan op Zorgvliet. 
Ik heb er eens gevonden, waarvan het buitenste 
hulsel een omtrek had van 15 c.M. Zij zullen er 
nog wel staan, dus woont gij in of bij den Haag, 
ga eens gauw kijken; maar niet alles uitroeien, 
anders vertel ik mijne geheimen niet meer. 

Zij draagt de naam van Drievoudige Aardster, 
maar ik zelf had de gewoonte aangenomen haar de 
,/Aardster met den kraag* te noemen, terwijl ik de 
spoelvormige aardster bij voorkeur „het Zeefje" 
heette. Als serieus mensch zou ik dit in 't vervolg 
maar moeten laten. 

Het peervormige op fig. 2, b afgebeeld lichaam, 
is een jeugdig nog gesloten exemplaar van onze soort. 
In dien staat vindt men haar half onder de aarde 
verscholen. Later opent het buitenste hulsel zich, 
en scheurt in 7 —8 slippen, welke zich uitspieiden, 
en naar buiten omkrullen (flg. 2, a), zoodat de ster 
dan op de oppervlakte van den grond komt te 
liggen. 

Maar waar komt nu die bekervormige rand of 
kraag van daan, waardoor het binnenste hulsel 
omgeven wordt (flg. 2, e)? Ik wil trachten het u 
uit te leggen. 

Het buitenste hulsel is uit twee l'agen saamgesteld, 
een uit- en een inwendige; deze laatste is dik, 
vleezig, aanvankelijk geel-, later roestbruin en sclieurt, 
wanneer het buitenste hulsel zich opent, zoowat in 
't midden in een bovenste en onderste gedeelte 
(flg. 2, c en d). Het bovenste gedeelte (d) gedraagt 
zich volkomen als de uitwendige laag, waarmede 
het verbonden blijft, d. i. scheurt in slippen en krult 
naar buiten om; maar het onderste of laagste gedeelte 
laat van de buitenlaag los, richt zich van het 
binnenste hulsel op, en vormt daaromheen de soms 
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Pig. 2. Geaster triplex (Drievoudige Aardster). 
a. een rijp exemplaar; c. onderste bekervormond gedeelte der binnenlnag van 

het buitenste hulsel; d. bovenste gedeelte van die binnenlaag; 
e. buitenlaag; f. binnenste hulsel; g. opening of mondje. 

b. een jeugdig, nog gesloten cxemplnnr. 
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zeer onregelmatige beker of kraag, die men in 
verschen staat bij deze soorten aantreft. 

Bij versche exemplaren, zeg ik, omdat door ouderdom 
of bij verdroging die beker wel eens geheel afbrokkelt. 
De vorm van het binnenste hulsel van Geaster 
triplex is min of meer kogelrond, de kleur is bruin
geelachtig of bruingrijsachtig. In plaats van meerdere 
mondjes, vindt men slechts een enkele kegelvormige, 
fraai vlokkig gewimperde opening en het rust 

In aflevering 8 van De Levende Natuur behandelt 
de heer F. de Graaff verscheidene vergroeiingen van 
boomen. Een der merkwaardigste gevallen door 
hem vermeld is wel de vergroeiing van grove dennen. 
Een soortgelijk geval heb ik waargenomen bij twee 
groene beuken, die onderaan met elkaar zijn ver
bonden. Een eindje verder naar boven zijn ze weer 
vergroeid, maar hooger op komen ze niet weer bij 
elkander. Over de verbinding is midden in een 
soort van barst; misschien zijn hier wel takken 

Vergroeide Dennen. 

van beide boomen tegen elkaar gegroeid en door 
verloop van tijd één geworden, maar dit is moeilijk 
met zekerheid te zeggen. De beuken zijn ongeveer 
van dezelfde dikte, zoodat we mogen aannemen, 
dat ze even oud zullen zijn. Onder aan de boom 
linksch zit een grotte knobbel, waarover een wortel 
gaat. Hoe dit hier in elkaar zat kon ik, jammer-
genoeg, niet goed nagaan, daar men er dennetakken 
overheen gelegd had. 

De boomen staan achter een schuur bij het land
goed #het Wooldrik*, aan den Gronauschen Weg te 
Lonneker, bij Enschedé. Ook heb ik bij twee grove 
Dennen een zeer merkwaardige vergroeiing opge
merkt. De beide boomen hebben twee wortels, die 
hen verbinden, terwijl er nog een derde wortel uit 

zonder steel onmiddellijk op het buitenste omhulsel. 
In onze duinen in bosschen groeien nog andere 

Geastersoorten, vindt gij die, dan zult gij er nu wel 
in slagen, die zelf te determineeren. 

Van G. coliformis en triplex heb ik nog enkele 
exemplaren in mijn bezit, zoolang die voorraad 
strekt wil ik met genoegen, wie er mij in Be Levende 
Natuur om vraagt, een exemplaartje toezenden. 

Brussel. CAROLINE E. DESTRÉE. 

den rechter boom komt, maar deze houdt een klein 
eindje voor den anderen boom op. Deze laatste heeft 
ook een zeer vreemd gevormden stam; ze splitst 
zich namelijk in tweeën. De eene helft gaat recht
door, terwijl de andere met een boog naar boven 
gaat en zich iets hooger weer met de eerste ver-
eenigt. Later splitst ze zich nog eens in drieön. De 

Vergroeide Beuken. 

boomen zien er niets florissant uit, maar dat zal 
wel komen, omdat de wortels geheel bloot liggen; 
het zand er omheen is langzamerhand geheel ver
dwenen. Een eindje verder stonden meer dennen, 
alle langs de kant van een sloot; een paar van 
deze laatste waren ook wel vergroeid, maar toch 
geen een zoo mooi als de bewuste. 

Het kan zijn, dat het bij dennen meer voorkomt, 
meer daar de wortels meestal onder den grond zitten, 
merkt men het maar zelden op. 

Misschien behooren de boomen weldra tot het ver
leden, men is er in de buurt namelijk bezig met 
het bouwen van den spoorweg Enschedé-Ahaus. 

Het zou erg jammer zijn als deze vreemde dennen 
omgehakt werden. 

Enschedé. M. J. BLTJDENSTEIN. 

Nog eens merkwaardige boomen. 


