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het schudden der bloemen, door den wind en dergelyke 
oorzaken bewerkt wordt."1) 

Ge ziet wel, dat de bloemenbiologie evenveel fabelen 
bevat als de Noordsche of de Grieksche mythologie. Maar 
men weet, hoe de laatste gelezen moeten worden; de eerste 
worden voor pure waarheid geslikt. Daarop kunt ge echter 
aan, dat dat verhaal, dat het verwonderlykste ly'kt, dat u 
het eerst doet denken aan de verbazingwekkende doel
matigheid en de zorgzaamheid der natuur, het eerst moet 
worden gewantrouwd. 

Dat is nu allemaal goed en wel, hoor ik zeggen; maar 
het insectenbezoek, dat is toch maar niet weg te cyferen. 
De meeste bloemen worden door insecten bezocht, en, niet 
waar, de insecten moeten noodzakelijk kruisbestuiving te 
weeg brengen. Altijd dat oude liedje! Ik kan me daarover 
bepaald nijdig maken, want 

voelt ge ! een wanbegrip kan mij tot wanhoop jagen, 
on "t is een wanbegrip uit over-grootvaèrsdagen, 

dat insectenbestuiving en kruisbestuiving synonima zyn. 
Waarop is dat toch eigenlyk gebaseerd ? Heeft ooit iemand 

een insect zien vliegen van de eene plant naar de andere» 
telkens één bloem bezoekend, zooals het hypothetische 
primula insect? Immers neen! Een bij, by voorbeeld zoekt 
heel naarstig de plant van onder tot boven af en vliegt 
dan verder. 

En hebben de insecten zooveel botanische kennis, dat 
ze zich op één dag, met één soort aUéén bezig houden? 
Voor kruisbestuiving is toch een vereischte, dat niet hutje 
en mutje door elkaar bezocht worden. Niemand, die maar 
eens in zyn leven gedurende een paar minuten zyn aan
dacht heeft geschonken aan de insecten, zal dat durven 
bevestigen, althans voor alle soorten. 

Van byen en hommels wordt echter beweerd dat deze 
zeer „soortvast" zouden zyn. Zelf heb ik te weinig onder
vinding, om dit óf te bevestigen, óf te bestryden. Wel heb 
ik een enkele maal een hommel er op betrapt, op plaatsen 
waar twee bloeiende plantensoorten (b.v. Hondsdraf en 
Boschviooltje) naast elkaar stonden, dat hy beide met een 
bezoek vereerde. Maar deze „vergissingen" kunnen uit
zonderingen zyn. Toch geloof ik, dat by nauwkeurig onder
zoek3) blyken zal, dat dergelyke „vergissingen" meer begaan 
worden, ja zelfs dat, behoudens weinige uitzonderingen, de 
betrekkely ke soortvastheid daaraan zal moeten toegeschreven 
worden, dat de bezochte planten op ééne plaats in groot 
aantal voorkomen. In den tuin, waar enkele exemplaren 
van verschillende soorten tegeiykertijd bloeien, is er, althans 
voor zoover ik heb kunnen nagaan, van soortvastheid 
weinig te bespeuren; maar ik erken, waarnemingen in 
stadstuintjes mogen den doorslag niet geven. En zelfs, toe
gegeven, dat deze insecten werkeiyk soortvast zouden zyn, 
dan nog is kruisbestuiving lang niet verzekerd. 

Hierover schryft Prof. de Vries in het reeds genoemde 
artikel. „Bijna overal vliegen de by'en en hommels zóó van 
de ééne bloem naar de andere, dat zy door elkaar het 
stuifmeel van een ander individu en dat van andere bloemen 
derzelfde plant op den stempel der bezochte bloem brengen, 
en met zeer weinig uitzonderingen geven beide soorten van 
bevruchting even volledig en even goed kiembaar zaad. Het 
doel is dus klaarblykeiyk slechts, dat een deel der zaden door 
kruising ontstaan zal, terwyi een ander deel zonder schade 
door zelf bevruchting mag gevormd worden. En gaan wij 

') Ook Darwin heeft bemerkt, hoe zelden de insecten overdag de bloemen 
van Primula bezoeken. Hij concludeerde daaruit, dal zij gewoonlijk bestoven 
werden door nachtvlinders (C. Darwin, Terms of Tlowers). 

a) Ik zie met verlangen dit jaareene heele lijst nau«;tomWy(! waarnemingen 
in De Levende Natuur te gemoet. Aan het speuren, lezers I 

bij allerlei bloemen de kansen na, dan zien wij spoedig, 
dat eene kruising van slechts enkele procenten der zaden 
regel is1) en dus als voor het voortbestaan der soort vol
doende moet worden beschouwd." 

Naar ik meen, behoef ik niet verder te gaan. Als ge 
echter denkt, dat het feitenmateriaal uitgeput is, vergist 
ge u deerlijk. 

Van de ongeveer 480 geslachten van wilde inlandsche 
bloemplanten vermenigvuldigen zich 6, te weten: kalmoes 
Aconis, pypbloem Aristolochia, waterpest Elodea, speenkruid 
Ficaria, kikkerbeet Hydrocharis, en kroos Lemna2), zich 
uitsluitend, of byna uitsluitend zonder zaad; 4, reeds ge
noemd, kunnen zaad zetten zonder bestuiving. By 22 ge
slachten brengt insectenbezoek zelfbestuiving (in engeren 
zin) te weeg, terwijl eindelijk het aantal geslachten, waarvan 
met zekerheid bekend is, dat ze zich geheel of gedeeltelyk 
door directe zelfbestuiving vermenigvuldigen, 205 bedraagt. 
En onder de overige (=4= 240) geslachten, schuilen nog vele, 
b.v. alle windbloeiers als grassen, cupuliferen, coniferen, 
waarvan de bestuiving niet of uiterst onvolledig is nagegaan. 
of eindeiyk waarvan ik in 't geheel geen opgaven kon 
vinden. Dit alles onverminderd de zelfbestuiving door in
secten-bezoek. 

Ge ziet dus wel, dat op de noodzakelijkheid van kruis
bestuiving heel wat af te dingen valt. Vergeef mij, dat ik 
over haar ontegenzeggelijk groot nut nu niet verder uitwijd. 
Ik verzoek u echter wel in het oog te willen houden, dat 
het myn voornemen niet is geweest, u van de „almacht" 
van zelfbestuiving te overtuigen. Ongetwyfeld zijn er 
planten, voor welke kruisbestuiving een vereischte is voor 
het voortbestaan der soort. 

Een enkel woord nog over de ervaringen der kweekers. 
Dat zy zweren by' kruisbestuiving komt, myns inziens in 
hoofdzaak daardoor, dat de meeste cultuur planten bastaarden 
zyn, welke door zelfbestuiving weer in hunne elementen 
uiteen vallen, hetzy" dadelyk, hetzy langzamerhand. 

En overigens heb ik nooit beweerd, en ik zal nooit be
weren, dat kruisbestuiving onmachtig i s ; ik teeken alleen 
verzet aan tegen de, haar nog algemeen toegekende, almacht. 

Haarlem, Maart '05. J. A. LOÜEWIJKS J R . 

Vragen en Korte Mededeelingen. 
Aiustordamsclie Eutomologische Club. 

Op Zaterdag 18 Maart 1905 hield de „A. E. C." hare 
37ste byeenkomst, onder voorzitterschap van Dr. J. Th. 
Oudemans, des avonds te 8 uur in „Zeemanshoop". 

Aanwezig 11 leden. 
Op voorstel van den voorzitter wordt besloten, de vol

gende vergadering, in de maand Mpi, op een Dinsdag te 
houden. 

De heer Mac Gillavry vertoont cocons en levende Elateriden-
larven, te Hilversum in boommolm aangetroffen en verder 
Dipteren-larven, te Leiden gevonden, mineerend in akelei. 

De heer Stakman laat een afwijkend exemplaar van 
Pararge megaera L. rondgaan, dat het groote oog op den 
linkervoorvleugel mist, verder eieren van Chrysopa en een 
dwergexemplaar van Pieris rapae L. 

De heer Polak stelt ter bezichtiging eenige serieën van 
vlinders, ten deele bestaande uit gevangen, ten deele uit 
gekweekte exemplaren. De bedoeling is, om te doen zien, 

') Cursiveering van mij. 
2) Onder de andere geslachten zijn ook nog enkele soorten, die in hoofd

zaak zich vegetatief vermenigvuldigen zooals Allium vineale en Tulipa 
tylvéstris (de boschtulp). 
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dat de laatste eene zekere frischheid van kleur vertoonen, 
die bij de eerste byna altyd ontbreekt en die dus vermoe-
dalijk al heel spoedig na het uitkomen verloren gaat. Dan 
een afwijkend voorwerp van Mamestra oloracea L. en eenige 
van Macrothylacia rubi L. Hij vermeldt, dat het insectarium 
in Artis vreemde cocons uit Suriname ontving, waarvan hij 
later de er uit te voorschyn komende vlinders hoopt te 
laten zien. 

De heer Roelofsea laat een voorwerp zien, dat o.a. voor 
een deel uit de overblijfselen van Ceratophyas typhaeus L. 
is samengesteld. De overige resten wettigen mede het ver
moeden, dat men een door een roofvogel overgegeven bal 
van onverteerbare voedselresten voor zich heeft, zooals die 
o.a. in de buurt van uilennesten wel worden aangetroffen. 

De heer Leefmans brengt eenige insectenwoningen ter 
tafel, bestemd voor de Biologische Tentoonstelling, alsmede 
Tinoïden, uit de larven in jute gekweekt. 

De heer Heinsius demonstreert microscopische insecten-
praeparaten, opgesloten in Venetiaansche terpentyn, waar 
van 't voordeel is, dat de voorwerpen er direct uit alcohol 
in kunnen worden overgebracht. De voorwerpen worden 
uiterst doorschynend. De methode is inzonderheid voor 
sterk chitineuse deelen aan te bevelen. Hy laat er de 
demonstratie van een eenvoudig, doch zeerpractisch druppel
apparaat op volgen. 

De heer Jaspers bespreekt de voortplanting van schildluizen 
op oleander. 

De voorzitter leest een brief voor van de Nederlandsche 
Natuurhistorische Vereeniging, houdende eene uitnoodiging 
tot representatie der „A. E. C." op eene vergadering op 
22 April e.k., ten doel hebbende de eventueele oprichting 
van eene vereeniging ter bescherming van natuurmonu
menten. Besloten wordt, dat de voorzitter de „A. E. C." 
zal vertegenwoordigen. 

Op Dinsdag 23 Mei 1905 hield de „A. E. C." hare 38ste 
bijeenkomst, onder voorzitterschap van Dr. J. Th. Oudemans, 
des avonds te 8 uur, in „Zeemanshoop". 

Aanwezig 9 leden. 
De voorzitter brengt verslag uit over de vergadering van 

22 April ].!., byeengeroepen door de Nederlandsche Natuur
historische Vereeniging, met het doel om een lichaam te 
stichten, dat het instandhouden van natuurmonumenten 
zal bevorderen en in welke vergadering hy de „A. E. C." 
vertegenwoordigde | 

De heer M a c.ll 
Gi l l avry ver toont ' 
eenige inlandsche 
Rhynchota en wel 
van de Onderorde 
der Homoptera, nl. 
Centrotus cornutasL. 
en Ledra aurita L., 
beide merkwaardig 
gevormde diersoor
ten. 

De heer van Beek 
laat sluipwespen 
zien, door hem ver
kregen uit Lophop-
teryx camelina L. 
Verder eene in 
m i e r e n n e s t e n 
levende keversoort, 
eene Monotoma, 
vermoedeiyk coni-
cicollis Aubé, aan
getroffen tusschen 
gekochte mieren
cocons, w e l l i c h t 
echter geïmpor
teerde. Ook ver
meldt hy de vangst 
van Astilbus canali-
culatus F., een kort-schildkever, by Amsterdam. 

De heer Leefmans vertoont voorwerpen van beide seksen 
van Xiphura atrata L., eene zeer fraaie Tipulide, als imago 
door hem te Bussum uit hout te voorschyn gehaald. Dan 
exemplaren van Silpha opaca L. en Coccinella oblongoguttata 
L., beide te Amsterdam aangetroffen. Verder levende poppen 
van eene kniptor, waarschynlyk Campylus teitw/sL., eieren 
van eene paardenhorzel, Gastrophüus spec, schildluizen, te 
Bussum op meidoorn gevonden, met enorme wasafschoiding 

Nest met jonge Kwikstanrtjcs. 

en ten slotte verschillende ontwikkelingsstadiën van eene 
vlieg, Hydrotaea dentipes P., eene Anthomyine. 

De heer Polak laat een levend, forsch, manlijk exemplaar 
zien van onze grootste boktor, Ceramhyx cerdo L., in een 
schip met hout geladen aangetroffen, dus stellig een exotisch 
voorwerp. Dan levende rupsen van Qastropacha quercijolia L., 
meikevers, te Amsterdam gevonden, een zeer vreemd ge-
vormden cocon uit Suriname, met den vlinder, die er uit te 
voorschijn kwam, en eindelyk driemaal overwinterde exem
plaren van Saturnia pavonia L. Tevens deelt hy mede, dat 
twee uitgekomen voorworpen van Papilio machaon L. tot 
paring overgingen, hoewel zy zich in eene slechts spaar
zaam verlichte ruimte bevonden en dat de overwinterde, 
van eene tweede generatie afkomstige rupsen van Ourapteryx 
sambucaria L., in wasdom achterbleven by' de in de natuur 
voorkomende, die slechts ééne generatie per jaar hebben. 

De Heer de Meijere stelt een levend hommelwyfje van 
Bombus terrestris L. ter bezichtiging, waaruit een aantal 
witte larven, vermoedelyk van Hymenoptera, te voorschijn 
kwamen, door hem ontvangen van Dr. A. C. Oudemans te 
Arnhem Het is stellig een merkwaardig geval van parasitisme. 
Een en ander wordt den voorzitter ter hand gesteld, die er 
de imagines uit zal trachten te verkry'gen (de larven kropen 
nog denzelfden avond in den grond). 

De heer Oudemans vertoont eene photo van Cucuüia 
verbasci L., waarop op den kop van den pas uitgekomen 
Vlinder de druppel vocht te zien is, waardoor de dikke 
wand van den cocon verweekt wordt. Verder doet hy 
eenige mededeelingen over de cultuur van Arctia villica L. 

Op voorstel van den voorzitter wordt besloten, in Juni 
geene vergadering te houden, doch eerst in het najaar 
weder byeen te komen. 

VertronweHjke Kwikstaart. 
Op het terrein van de gemeente-slachtplaats te Utrecht 

hebben wy een werkplaats tot het bereiden van varkens-
haar met een stukje grond er by, waar dat haar op stellingen 
gedroogd wordt. Die stellingen bestaan uit ramen van lat
werk, 6 of 8 hoog boven elkaar met circa 50 cM. tusschen-
ruimte, terwyl tusschen de stellingen onderling juist loop
ruimte gonoeg is voor één persoon. 

Het haar op die stellingen wordt telkens gekeerd; wat 
droog ia wordt er af/enomen, en nat haar wordt er voor 
in de plaats gelegd. Er wordt zoo eiken dag aan gewerkt 

en een rustige 
broedplaats schynt 
het dus voorzeker 
niet. 

Toch heeft het 
oudrenpaar van de 
hier g e k i e k t e 
„ akkerman notjes " 
— zoo noemt myn 
meesterknecht ze 
— op een der stel
lingen, ongeveer 
1 Meter boven den 
beganen grond als 
het ware onder den 
handen en zeker 
onder de oogen der 
werklieden, z\]n 
nest gemaakt en 
er rustig gebroe/d. 

Ik vind heteen 
zoo merkwaardig 
staaltje van ver-
trouweiykheid, dat 
ik niet nalaten kan 
uw vogelminnend 
hart met de mede-
deeling ervan te 
v e r b l i j d e n . Het 
kiekje was door de 

eigenaardige belichting moeiiyk te nemen. Van de vyf jonge 
vogels zyn met oen woinig inspanning vier te onderscheiden. 
Het brutaalste exemplaar zit sans gêne bovenop een zwakker 
broertje of zusje. Het nest ligt.geheel tusschen het varkens-
haar en is daar ook grootendeel^amengesteld. 

Mijn meesterknecht was recht trotsch op zyn „bewoners" 
en ik ben er met hem erg bonieuwAnaar of wy ze het 
volgende jaar terug zullen zien. J. JONKF.B. 


