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geschiedt pas, nadat het duinzand vastgelegd is. Men maakt dan kleine gaten, die men vult 
met een meststof, meestal leem of wadden- of haf f klei; men mengt deze mot het zand en maakt de 
gaten er mee dicht. Dit geschiedt in den herfst. In het voorjaar worden de kleine plantjes er 
in geplant. De plaatsen, die er voor geschikt gemaakt zijn, heeft men door middel van 
stokjes aangeduid. 

De bouw van voordninen heeft ten doel, de verwoestingen door de zee en den wind 
tegen te gaan. Het hoogwater mag den voet slechts zelden bereiken. Verder is noodlg, dat 
het duin zoo recht mogelijk komt te loopen of zeer zachte buigingen vertoont, opdat er zoo 
weinig mogelijk aangrijpingspunten voor de golven en den wind zijn. Noodig is ook, dat do kam 
overal ongeveer oven hoog ligt. Hoe men dan te werk gaat, toont bijgaande teekening. 

Men begint in het voorjaar op de plaats, waar de toekomstige kam zal komen te liggen, 
twee rijen takken op 2 M. afstand van elkaar, in den grond te maken (toestand I). Na 
weken zijn die wind- on zandvangers onder het zand bedolven (toestand II); op de ruggetjes 
richt men weer 2 rijen op, die aan het eind van den zomer weer in het zand zitten (toestand 
IV). Nu volgt in den herfst van het zelfde jaar de overgang van de doode tot de levende 
bedekking; men plant bijv. helm aan (toestand V). Wanneer de planten goed beginnen te 
groeien, houden ze steeds meer hot zand vast, waardoor het duin hooger wordt. Men breidt 
tevens de aanplanting naar de zee- en naar de landzijde uit (toestand VI). In gunstige om
standigheden is dan in de herfst van het tweede jaar een voorduin ontstaan, zooals toestand 
VII aangeeft. Men heeft dit nu slechts nog te verzorgen en onderhouden. 

Bij het onderhoud moet alles, wat maar geleden heeft, zoo snel mogelijk verbeterd worden. 
Door den bouw van een voorduin is de eerste schrede gedaan voor het vastleggen van de 
binnenduinen. De zandtoevoer houdt nu op. Als daar nu achter stuif- of wandolduinen 
liggen, dan ontstaat er een effen strook, die zoover door den wind van zand beroofd is, dat 
hot natte zand aan de oppervlakte gekomen is. De planten veroveren deze strook spoedig en 
men kan hier in do luwte na korten tijd lot bebossching overgaan. Van hot wandelduin 
worden eerst de spitse toppen en de scherpe kammen verwijderd. Dan worden de zandvlakten 
bedekt, meest met dood goed, om het volgende voorjaar met jonge dennen beplant te worden. 

Bij den aanleg van wegen, noodig voor het verkeer en voor het vervoer van bouwstoffen, 
moeten zoowel de weg zelf als de kanten ervan bevestigd worden, bijv. met leem. Verder is het 
raadzaam, dat ze niet in de richting van den heerschenden wind loopen, en dan meest met bochten. 

Het bebosschen heeft niet ten doel, de duinen tol houtleveranciers te maken, maar het 
bosch moot alloen dienen tot bescherming. 

Assen. G. J. A. MULDER. 

VAN EENIGE MERKWAARDIGE KEVERLARVEN. 

UPSEN kweeken doet haast ieder natuurvriend, maar keverlarven kweeken, 
daartoe komt men niet licht. Vele leven verborgen on zijn ook vaak onaanzien
lijk; het laatste doet wel de deur toe. «Het oog wil ook wat hebbon,« zegt 
een spreekwoord. 

Naast schoonheid van vormen en vreemde sculptuur is het. immers den 
natuurvriend vooral om de biologie te doen en daarom vind ik dat de kever-

larven wel een weinig stiefmoederlijk behandeld worden. Do kevers worden bij duizenden 
verzameld, maar wie verteld ooit eens wat van z'n keverkweekjes ? Dat er genoeg 
biologisch merkwaardig zijn, daarvan mogen de drie volgende schetsjes getuigen. 

De Redactie van D. L. N. ontving eens een drietal logge, dikke keverlarven, donkerblauw 
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van kleur, die op één of andere struik gevonden zouden zijn. De inzender vroeg den naam 
en na veel zoeken kwamen we op Timarcha, do blauwe boschkever, waarvan twee soorten 

T. tenebricosa en coriaria in ons land voorkomen. De eerste 
is de grootste en de aanmerkelijke grootte der larve wees 
op T. tenebricosa. De larve daarvan echter leeft op walstroo 
en dus moest de vindplaats, »een of andere struik« volgens 
den vinder, toevallig deze zijn geweest. Fluks trok ik er op uit 
om Walstroo te zoeken en zoodra de dikke blauwe «varkentjes* 
de lucht van hunne voederplant in de sprieten kregen, 
kwamen ze er op af en kregen we vreemde manoevres te zien. 

Zoo log als ze waren, klauterden ze toch vrij vlug tegen 
de stengels op, hingen eraan als de luiaard in Artis aan z'n 
tak en knaagden in die eigenaardige houding stengels en 
bladeren af. Behalve hun zes pooten waren ze nog in het 
bezit van een soort reserve-poot aan het achterlijf, die ze 
vooral bij 't klauteren druk gebruikten. 

Raakte men ze aan, dan trokken ze pooten en sprieten 
in, bogen hun kop naar den »reservepoot« en bleven zoo 
doodstil liggen; een soort blauwe bes gelijk, zou de volbloed 
mimicry-voorstander zeggen. 

De kever zelve, die ik hier afbeeld, en die vooral op 
vochtige plaatsen in de bosschen van de 
grensprovinciën voorkomt, wendt nog een 
ander »middel« aan om zich aanvallers van 
het lijf te houden. 

Hij perst namelijk een geel vocht [uil 
de kuiogewrichten, zijn bloed. Dat moet dan 
den aanvaller een voorproefje van den kever 

zelf geven. Zon dal niet meevallen, dan heeft de aanvaller nog altijd gelegenheid van 
zijn buit af te zien en die zou dan vrij loopen. Misschien mag ik do waarneming hier 
tegenover stellen, waarbij ik opmerkte, dat een hagedis een doodgraver (d. w. z. een kever 
van dien naam) greep, doodbeet en daarna liet liggen. Zooals men weet, scheidt Nocrophorus 
bij aanraking een zeer stinkend vocht af, maar dat hielp hem niets, hij ging toch't hoekje om. 
Ge zoudt niet zeggen dat onze Timarcha een goudhaan is, tenminste voor zoover het zijn 
kleur betreft. In zijn doen is hij oen echte »goudliaan«, zwaarlijvig, vraatzuchtig en traag. 
't Is onze grootste! 

Als de gloeiende Julizon op do popelblaren brandt, dan is hel of die bladeren een vreemde 
onaangename geur gaan uitwasemen. Ge kent den geur wél 
van do popelblftren, eventjes geroken niet onaangenaam, maar 
doordringend en scherp bij groote hitte en ge zoudt dan denken; 
»een goed middel om dierenvraat te voorkomen!» Niets minder 
waar dan dat. Legio insecten leven op en in don populier, talloozc 
bladwesplarven, massa's rupsen en In 't hout verscheidene boktor-
larven en houlrupsen. Wat die geur dan ook lieteekent, is mij 
niet duidelijk, tenzij in zijn jeugd de boom daarin een schulmiddol 
vindt togen zoogdieren-vraat; de jonge bladeren zijn mot een 
kleverige gomachtige stof bedekt en rieken wol 't sterkst. Niet 
alle dieren, die op den popel leven, nemen die lucht over, maar In éen geval tenminste, vindt 
men het zeer sterk en dat is dan bij de larven van de roode Populierenhaantjes (Melasoma (Lina) 
populi L. on tromulao F.). 

sz 
Larven van Timarcha (lie text). 

Timarcha teaebricoaa Fabr. 
(iets vergroot). 

De kever is staalblauw gekleurd. 
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In het «Spiegel* to Bussum op een van die ruige woeste plekjes, die al erg zeldzaam 
gaan worden vanwege den villabouw, trof ik vooral de larven van de groole Populierenhaan 
in massa's aan. Zeer opvallend crème met zwart zijn die larven 
geleekend, met glimmend zwarten kop on halsschild. Ze zitten 
hoven op de blaren en je zou zeggen: gerust kunnen ze zich 
zoo blootstellen aan 't govaar van gezien te worden, want denkelijk 
zal geen enkele, vogel ze eten vanwege de geconcenlreerde popel. . . 
(nu ja) »geur«. Aan deze meening waag ik me, gezien het geval 
met Nocrophorus, liever niet. 

Als ge ze aanraakt persen ze uit de zwarte wratjes, op zijde, 
een melkachtig vocht, dat hetzelfde vieze luchtje verspreidt. 

Bewaart go ze met wat voedsel, dan eten ze zich spoedig 
volwassen en stroopen na wat stilzitten hun huid af, om pop 
te gaan worden. Die is ook crème met zwart geleekend, hangt 
aan een soort staartje en schudt bij aanraking driftig heen en 
weer. Deze soort pop is bij de z.g. Haantjes wel het type. 
De kever, die na eenige weken uil. de pop komt, is glanzend 
lakrood met hlauw-zwart halsschild; een vrij algemeen beest. 
Hij treedt misschien wel eens schadelijk op. 

Pop (boven) en larve (beneilen) 
van Melasoma populi L. 
(ongeveer nat. grootte). 

Als ge met do, ontwikkelingsgeschiedenis van de Meloe 
bekend zijt, de z.g. Olietor, omdat hij «olie« (bloed) uit zijn 
knieën knijpt, net als de Boschkever, dan zult ge wel toegeven 
dal. zoo'n Meloèlarvo een merkwaardig wezentje is. Wie er 
niets meer van weet kan er een oude jaargang van I). L. N. 
op naslaan, daar komt een artikel in voor 
van den heer Boon met mooie afbeel
dingen van don heer W. Pothast. o.a. 

In 't kort kan ik de geschiedenis wel 
even herhalen, om uw geheugen op te 
frisschon. 

De Meloëwijfjes leggen in 't voorjaar 
duizenden van eitjes, waaruit spoedig 
de larfjes komen, die in trossen bijeen 
aan allerlei planten zijn aan te treffen. 
Zoo'n larfje lijkt veel op de hierbijgaando 
afbeelding en is als 't ware speciaal op 

grijpen ingericht. Aan de pooten, die allo naar voren slaan, zitten 
groole haken en daar hel diertje zich op de twee borstels van ' t achterlijf 
kan oprichten, heeft het. alle zes poolen vrij tot aanplakken. 

Zo hechten zich dan ook aan alle lovende wezens vast en daar ze 
vaak op de verkeerde »omnibus« terecht komen, gaan er duizenden 
verloren. Daarop heeft de Natuur als 't ware gerekend, want het 
aantal eieren en dus ook dat der larfjes is zoo enorm groot, dal het 
voortbestaan der soort toch verzekerd is. 

Pas als de larfjes op oenzaamlovende bijen terecht komen, op 
Podalirius vooral, hoewel de larven ook in hoinmolnestcn zijn aan
getroffen, is de mogelijkheid voor verdere ontwikkeling aanwezig. De 
larve zou dan wachten, tol de bij haar ei gaat loggen op de bijeen-
brachte voedselvoorraad en pogen op dat bijen-ei te komen. Gelukt dit. Larve van MëSlpë(v«ri8gatus 
dan voedt zij zich met den inhoud daarvan, vervelt, wordt made-achtig Natgr .^n . a% mM.' 

Populiercnhaantjc (Melasoma). 
Het bovenste lijntje geeft de grootte 
aan voor M. trernulue F. en "tooderste 

voor M. populi L. 
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en is dan in staat zich met de voedselvoorraad honing en stuifmeel, to voeden. Is ze nu vol
wassen, dan gaat ze in een derde stadium over in de z.g. schijnpop, dan in 't vierde waarin 
het dier weer op een larve gelijkt en ten slotte in hot vijfde, de ware pop waaruit de kever 
te voorschijn komt. 

Een ingewikkelde geschiedenis dus. 
Nu vond ik begin April van 1910 aan 't Gein bij Weesp, in de bloemen van 't Speen

kruid kleine glimmend-zwarte larfjes van een Meloosoort. Niet van M. proscarabeus, want 
die zijn geelbruin. De laatste ring van hol achterlijf was kleverig, naar 't scheen, en met 
behulp daarvan en van de twee steunborstels richtten zij zich hoog op en grepen heftig met 
alle zes pooten naar alles, wat ik ze maar voorhield; mils het aangeboden voorwerp niet te 
glad was. 

Ik heb ze Dr. ,1. Th. Oudeinans getoond en deze berichtte mij later van,Dr. Everts bericht te 
hebben ontvangen, dat Meloè variegalus Donov. zwarte larven heeft en deze mooie kever vooral 
op kleigrond voorkomt. Wellicht waren mijn larven dus daarvan. De keverliefhebbers moeten 
in 't voorjaar maar eens aan het Gein gaan kijken, misschien hebben ze 't geluk den mooion, 
zeldzamen kever te vinden. In dal geval, vooral beriehi! 

Maandenlang hebben de larfjes nog In een glazen buisje mei wal bloemen geleefd, 
of ze voedsel opnamen, kon ik niet merken, en hel feit dat de larven zoolang leven blijven, 
maakt de kans voor hen, om nog op een bij te geraken, weer veel grooter. Zoodat we 
tegenover de groole risico van ooit in een bijennest te komen, kunnen stollen: 

Ie hot groote aantal larven. 
2e den langen levensduur dezer larven, zoodat ten slotte de kans om te blijven voort

bestaan, voor deze Meloë nog zoo heel kwaad niet staat. Of den larven van andere Meloë-
SOOrten ook zoo'n lang leven beschoren is, weet Ik niet met zekerheid Ie zeggen. 

S. LEEKMANS. 

CLATHRUS CANCELLATUS TOUR. 

EZE zeldzame paddestoel wordt volgens liigéard in zijn Ftorè des Champignom 
supérieurs de France gevonden in het Zuiden en Zuid-Oosten van Frankrijk. 
Ondeinans vermeldt, dat hij tweemaal in ons land is aangetroffen. In de 
Revision des Cfutrnpiipion* van dezen mycoloog staal aangegeven, dat Linnaeus 
hom tusschen Amsterdam en Haarlem vond aan den kant van den weg iu 
het riet (1735) en dat Dozy en Molkenboer in IHM hein ontdekten in den 

Leidschen Hortus, 't Is dus voor ons land wel oen zeldzaamheid. 
Clathrns behoort tot do Phalloïdoën on de beschrijving kan men in iedere paddestoelen

flora lezen. 
Toevallig kwam Ik in het bezit van eenige exemplaren en wel aldus: De heer .1. Wind 

uil Zwolle, als bloemist tijdelijk werkzaam in Roermond, vertelde mij bij zijn terugkomst, 
dat hij in een warme kas bij een bloemisl daar ter stede op de aarde, waarin een Phoenix 
daclylifera stond, een paddestoel had aangelrollen, die or uitzag als rood traliewerk. Hij had 
echter vergeten, hein mee te brengen. Daar was echter wel raad op te vinden. Even een 
briefje geschreven aan het vroegere lid van de Afdoeling Zwolle dor Nat. Hist. Vereen., de 
bekenden Limburgschen ornitholoog P. Hens, die in Roermond woont, eu deze heer was zoo 
vriendelijk, direct van een en ander work te maken. Met geld on goede woorden kreeg hij 
twee exemplaren, een half vergaan ou een volwassen, en verder twoe eieren. 

Het eene ei was groot en glad, het andere klein en zoodanig gerimpeld, dat men de 
vorm vau hel peridinm er als 't ware doorheen kon zien schijnen. De eieren geleken veel op 


