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wereld gekomen. Alleen begrijp ik niet, dat du moeder ze 
pas later kreeg, maar ik weet dit zeker, daar wij er allen 
met belangstelling op gelet hebben. Ze was volwassen en 
reeds een jaar in liet lerrariiim. Misschien is het een ziekte, 
maar ze is heel ving en eet veel en is een van de drie 
inakslen. Ook het kleine „Blauwtje" is gezond en groeit 
even hard als de andere twee. 

liet is zoo aardig, als liet mooi weer is en het slotje ram
melt maar even, bij het opendoen, of daar komen ze, al de 
hagedissen naar mijn handen loepen en kijken met hun 
mooie gond-roodgerande kraaloogjes me zoo vragend en 
verlangend aan, terwijl overal tnssehen het mos en uit de 
rots, rechtopstaande hazelwormkopjes, doodstil, al mijne 
bewegingen begluren. Ze doen mij altijd aan aspergekopjes 
denken, die uit den grond opsteken. Zoodra de hagedissen 
dan heen en weer schieten op 't mos en ze hun bek, met 
den worm, over den grond schuren, komen de Ü groote 
hazelwormen en meestal één der kleinen — niet mee-eten 
maar wachten. Ze raken geen worm aan, ol' ze moeten 
hem hebben weggepakt en is het een gekrioel en gespartel, 
dat het drooge mos je om de ooren vliegt. Het is eigenlijk 
wel heel wreed, en moet men er niet bij denken, dat zoo'n 
arme worm door twee, drie en meer dieren in stukken ge
lrokken wordt. Ik ben er nu tamelijk aan gewend, maai
de natuur is eenmaal wreed en de dieren moeten toch eten! 
Als ik, met het gietertje, water in den bak giet, komen er 
ook meestal een paar dieren op het geluid af en likken, op 
de manier van poesjes, met hun gespleten tongetje, het, 
water naar binnen. Soms drinken ze lang en veel. 

Het is- een heerlijk gezicht, die mooie, vlugge diertjes 
zich te goed te zien doen, eerst aan volop eten. Sommigen 
zijn heel gulzig en zag ik menigmaal, dat er een zes flinke 
wormen at. 

Daarna moe, van 't eten, vechten en hollen gaan ze plat 
liggen in de zon, zóó plat, dat men zou zeggen, dat het 
enkel vel was, knippen met de oogjes en likken hun baard 
en genieten met recht van hun leventje. De hazelwormen 
houden echter niet van de volle zon, komen midden op den 
dag alleen maar vechten en een stukje meeproeven. Hun 
etenstijd is 's morgens vroeg en tegen den avond. Een 
bedekte lucht en een regendag zijn hun aangenamer, maar 
als de bovenruit openstond, zag ik nooit, dat er een boven 
was, terwijl het regende. 

Als ik zoo mijn gezond, levendig troepje overzie, overvalt 
me soms zoo'n innnig medelijden met die arme diertjes, die 
wegkwijnen in een gewoon Terrarium. Ze missen meestal 
wat ze het meest noodig hebben: zou, buitenlucht, een 
dikke laag mos e n . . . . een beetje meer ruimte. Dan volgt 
ook natuur eten en drinken. 

Ze zijn zóó mooi, zóó elegant en worden zoo vertrouwelijk 
mak. Juist gisteren, 14 Mei, trok de laatste zijn winterpakje 
uit en ze schitteren nu op hun mooist, (wat in de Meimaand 
trouwens met allés, wat er leeft in de Natuur het geval is), 
en vergoeden, alleen reeds door hun schoenen aanblik, 
ruimschoots de zorgen aan hen besteed. ' 

Rotterdam, 15 Mei 1908. G. M. R.—B. 
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ENTOMOLOGISCHE BROKSTUKJES. 
Een vreemd nattturobject. 

-J-V'ii mijner vrienden vond in de nabijheid van Harskamp 
_ T ^ liij Ede een zonderling natiiurvoortbrerigsel. Het was 

een geleiachtige massa, bestaande uit een in gordels 
verdeelde geleiklomp waarin zich tallooze stippen vertoonden. 

Na 't vreemde ding goed bekeken te hebben meende Ik 
te moeten gelooven dat het slakkeneieren waren. Het geleek 
tenminste sterk op de elermassa's die watc-rsiakkeu tegen 
de wanden van een aquarium afzetten. Toch pleitte de 
vindplaats daartegen, want mijn vriend vond het ding op 
een braamblad eu naar hij zelde, niet in de onmiddellijke 
nal iljheid eener sloot, 't lieste was hel de gelei klomp stofvrij 
te bewaren en dat deed ik dan ook. Eiken dag bekeek ik 
het. nauwkeurig met een loep, tot, na eenige dagen, de ge-
heele massa plotseling leefde van honderden kleine larfjes 
of wonnpjes naar 't leek. Nu kwam 't microscoop er aan 
te pas en met behulp daarvan kon ik uitmaken dat het een 
kokerjuilerlarve moest zijn. Nu is er in ons land slechts 
cene kokerj utter larve die op 't droge leeft en dat is een 
zeer kleine, ze heet Enolcylla pusllla en de kleine larfjes, 
die aan den voet van boomen op 't mos leven, maken aardig-
regelmatlge huisjes van zandkorrels, die gevormd zijn ais 
flauw gebogen cylindertjes. 

De elerenmassa was echter te groot, dan dat zo van 
een zoo klein Insect afkomstig zou kunnen zijn, ook pleitte 
de grootte der jonge larfjes daartegen. 

Het beste leek me dus aan te nemen, dat de moeder vau 
de larfjes zich had vergist en dat de ware bestemming der 
eieren de sloot zou zijn geweest. Daarom legde ik de eleren
massa in een klein aquarium op een drijvend blad en liet 
dus aan de diertjes keuze tusschen nat en droog. 

De larfjes verlieten echter in de eerste dagen de gelelmassa 
niet en nu werd mij de beteekenis daarvan duidelijk. Ze 
werd namelijk kleiner en kleiner en daar de larfjes groeiden 
werd de gelei klaarblijkelijk door de larfjes als voedsel 
gebruikt. Toen de gelei sterk geslonken was, trof ik reeds 
enkele larfjes in 't water aan en bleek mijn vermoeden dus 
juist te zijn. Na nog eenige dagen scharrelden honderden 
larfjes op den bodem rond. Ze aten van de waterplanten 
de opperhuid af en maakten zich van hetzelfde materiaal 
kleine kokertjes, waar hun achterlijf geheel in wegschool. 

Dat maakte de zaak dus volkomen duidelijk. Het waren 
dus wel degelijk kokerjulïerlarven en de mama bad zich 
dus vergist. Op het braam blad had er niet veel van de 
diertjes terecht gekomen en ik moet tot mijn schande be
kennen dat ze in mijn aquarium ook niet volwassen zijn 
geworden. Vermoedelijk hebben de kleine bleitjes ze allen 
opgepeuzeld en zoodoende is dit opstelletje een »brokstukje" 
gebleven. 

Iets dien ik nog op te merken, nl. dit, dat de elermassa 
zoo groot was, dat die bezwaarlijk in dien toestand door 
éen wijfje gelegd kan zijn, tenzij, en dat Is zeer wel mogelijk, 
dat de gelelmassa bij het leggen veel kleiner, doch sterk 
hygroscopisch was. dus water (b.v.b. regenwater) opnam en 
daardoor' tot dien omvang zwol. 

De gordels of banen in de eiermassa dulden vermoedelijk 
op het »baansgewljze« leggen der eieren door 't wijfje. 

Dat het een collectief legsel zou zijn geweest, d.i. een 
legsel van meer dan één wijfje, komt mij om verschillende 
redenen onwaarschijnlijk voor. 

Instinct of vers tand? 

't Was op een mooi plekje in de Spiegel te Bussum, vroeg 
in den morgen. 

De blauwe klokjes bengelden lief tusschen de ragfijne 
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grassen. Dauwdroppels parelden nog op de frisch-grocno 
eikenbladen en schitterden in de zonnestraaltjes, die al tot 
openen lokten de gele sterren van havikskruid en herlshooi. 

Als aarzelend vloog een hooibeestje rond. Zoo'n aardig, 
oranjegeel vlindertje met geoogde vleugeltjes, dal van vroeg 
in 't voorjaar tot in den herfst dartelend fladdert langs 
boschrand en wegen. 

r.rillig wiekte het heen en weer als niet wetend, waar 
't eerst neer te strijken op de als slaapdronken langzaam 
openende bloemen. Juist wilde het naar 'l schoon een poezlig 
blauw zandklokje kiezen, toen een wesp aan kwam snorren 
on voor ik goed begreep wat ik zag, had de geelgestroepte 
roover 't hooibeestje gegrepen. Beiden vielen neer, toen 
trachtte de wesp met haar reeds beweginglooze prooi op te 
vliegen. Langzaam, moeilijk, vloog zij op, om dan weer neer 
te strijken. Het ging niet, de prooi was te omvangrijk. 
Zenuwachtig liep zij even om 't doode vlindertje heen als 
in kort beraad, dan pakte ze 't opnieuw en vlug knipten de 
sterke wespen-kaken de vier vlindervleugels, één voor één, 
dicht bij de inplanting door. Toen vloog zij opnieuw op met 
't enkele vlinderlijfje en verdween snel als een roofvogel 
met z'n buit, over de toppen van 't hakhout Overleg'? Ver
stand"? De oude vraag! 

S. LEEFMANS. 

DE SPRAAKVERWARRING IN DE SYSTE
MATIEK DER PADDESTOELEN. 

ie zich met het determineren van paddestoelen algeeft, 
zal gaarne voor meerdere zekerheid ook andere wer
ken daarover naslaan en de beschrijving lozen, die 

daar van de soort, die hij meent gevonden te hebben, be
schreven staat. 

Dit is in do meeste gevallen een hopeloos werk, daar zeer 
vele soorten in 't duits of in 't frans oen anderen latijnsen 
naam dragen, dan die ze in onze hollandse boekjes voeren. 

Nu we aan den vooravond staan van het oprichten ener 
Paddestoelvereniging (wat naam!)lijkt het me niet ondienstig, 
de soliromelikste verwarring te schetsen, die de overvloed 
van synoniemen veroorzaakt. 

Ik las er eens iets over in een buitenlands tijdschrift. 
Wij zullen enkele foiten aanhalen. 
Een paddestoel genaamd: Sarcosoma Möllerianum 0. Hen-

ning is dezelfde als: Rhizina Spongiosa Berk 1869 = 
» Thwaitesü Berk 1875 = 

Bulgaria tricbopbora Massee -1891. 

Dit betekent: Berkeley, een der beste Mycologen ontving 
Sarc. Möllerianum van Cuba en beschreef hem in 1869onder 
don naam van Rhiz. Spongiosa. 

In 1875 ontving hij dezelfde soort van Ceylon, echter in 
ouderen staat, herkende de identiteit met de Cubaanse soort 
niet eu noemde hem opaieuw Rhizina Thwaitesü. In 1891 
kwam deze tropiesc soort in handen van den Kustos aan 
het Koninklik Museum te Kew en werd door hem, dien het 
Berkeieyse herbarium ter beschikking stond, opnieuw ge
doopt als Bulgaria trichoplera. Na 1890 noemde Hennings 
hem Sarc. Möllerianum. 

Als de Zeer Gel. Horen, m'n heer Heimans! zulke flaters 
begaan, behoof ik heus niet boos te worden, als ik niet tot 
de soort komen kan. Een troost! 

Een ander geval. 
Discina pallidorosea 1'. Henning = Peziza rhylidia Berk 

1855 = P. Gampylospora Berk 1855 = Rhizina retucilata 
Berk et Broome 1875 = l'ez. cinereo-nigra Berk et Br. 1876. 
Dat zijn 5 verschillende namen! 

De wonderbare Dictyophora phalloidea ontving er in den 
loop der jaren niet minder dan dertig! 

Nog sterker is het volgende. In de literatuur over de 
Aardsterren (Geaster) heeft men te worstelen met 127 namen, 
die allen een eigen soort moeten benoemen. Wat zegt nu 
C. G. Lloyd, wiens geldelike middelen hem veroorloofden 
alle Musea te bezoeken en wiens veelzijdige betrekkingen 
in de geleerde wereld hom een rijkdom van materiaal toe
voerden"? Na tienjarige studie, na nauwgezette bestudering 
aller nog bestaande originelen, na onderzoeking van hon
derden hem toegezonden soorten, na ruggespraak met de 
beste autoriteiten op mykologies gebied, kon hij zijn werk 
werk over het genus Geaster sluiten met het volgende 
resumé: »Ik heb allo in de voornaamste europese en ameri-
kaanse musea aanwezige originelen nagegaan, buitendien 
moer levend materiaal verwerkt, dan in alle musea tezamen 
voorhanden is, toch kan ik de 127 namen tot Mi soorten 
terugbrengen, waarvan 17 nog beier als variëteiten konden 
opgevat worden.* 

Dus: van de 127 meegesleepte namen waren 40 voldoende 
geweest. En dat nog wel bij 'n geslacht, waarvan de afme
tingen flink groot zijn! 

Mogen deze feiten een vingerwijzing zijn voor heii, die — 
hopen wij spoedig — zullen geropen worden lot samen
stelling van 'n nieuw determineerboekje. 

Laten 1°. zij het aantal soorten vooral niet te groot maken 
door allerlei variaties tot soort te verheffen en 2°. met 
synoniemen geven niet zuinig zijn. 

Dan kunnen wij mot inachtneming mijner vroeger gestelde 
eisen, een boekje verkrijgen, dat aan do meeste leden der 
Ned. Nat. Hist. Ver. voldoet. 

De geleerden kinnen zich immers grotere buitenlandse 
werken over deze Horfstbloemen aanschaffen. 

Denekamp, Junie '08. .1. B. BERNINK. 


