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zoodat alleen nog slechts de onderste kolenlagen der serie bewaard zijn ge
bleven, gelijk wij dit zien in de kolenbekkens van Luik en Eschweiler. 

Tijdens de vele veranderingen, die de wereld sinds de afzetting van het 
carboon ondergaan heeft, is herhaalde malen weer zee ontstaan op de plaats 
waar eenmaal de moeraswouden van het steenkolentijdvak groeiden. Die zeeën 
lieten daarover heen hunne afzettingen achter, die wij de „jonge deklagen" 
noemen. Daartusschendoor werd het gebied soms weder land, en werd onmid
dellijk weer door erosie aangetast, zoodat sommige dier latere zeeafzettingen 
weer bijna of geheel zijn weggevaagd. Zoo dekten achtereenvolgens de bezin-
kingen der zechstein-, trias-, jura-, krijt- en tertiarzeeën onze kolenafzettingen 
toe. Latere barsten en inzinkingen der aardschors deden geheele schollen 
in duizenden meters groote diepte verzinken, waar de kolen ten eeuwige dage 
in de heete aarde voor den mensch onbereikbaar zijn, terwijl enkele andere 
schollen hooger bleven staan, door de erosie van eene overmatige dikte der 
//jongere" deklagen ontbloot werden en nu onze Nederlandsche kolen velden vormen. 

Bij een volgende gelegenheid hoop ik een en ander te beschrijven van die 
//jongere deklagen", voornamelijk den voor ons land ook zoo belangrijken tijd, 
waarin de zechstein-zee ontstond, weder geheel uitdroogde en onze zout-
afzettingen achterliet. 

St. Vincent. VAN WATERSCHOOT VAN DER GRACHT. 

VOORJAARSBIJEN. 
allerlei mooie, wilde bijtjes, die bijna 

niemand kent. TIIUSSE. 

LS de stedeling half Maart nog midden in zijn muzikale soirees, 
premières, litteraire avondjes, dansende thé's en andere winter
amusementen zit, dan heeft voor ons buitenlui de lente al weken 
geleden haar intocht gehouden. Het was geen bazuingeschal, dat 
haar verkondigde; heel stil, ongemerkt is ze gekomen, in Januari 

al. Het waren de sierlijk bengelende hazelaarkatjes langs den weg, de stijve 
groenwitte pieken van de sneeuwklokjes, die door de tuinaarde boren, de 
pimpelmeesjes, die soms al een hoog, fijn trillertje probeeren, het hegge-
muschje, met zijn lustig, bescheiden liedje; ze geven je een voorgevoel van de 
komende heerlijkheid: Frühlingsahnung! Een goede week later bengelen de 
klokjes, zitten de kauwtjes al knusjes twee aan twee op de dakvorst en laten 
de spreeuwen op een hooge iepenboom in de morgennevel hun zalige fluittoontjes 
glijden. Zoo brengt elke volgende week wat moois, wat nieuws, en half Maart 
ziet de bijenvriend met telkens nieuwe vreugd de zijig zilverblonde wilgenkatjes 
uit hun bruine schubknop zwellen; nog een paar dagen en alles is hier kleur 
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De iwRrtrosae mndbii f Andrena clarkrlla). Boven het wiifje 13 mM. Onder het mannetje. 
Gevangen 20 Maart 1909 
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en gloed en leven. Wie dat rijke leven eenmaal gezien heeft en echt genoten, 
voor hem is de wilg een onmisbare vriend geworden, een deel van zijn voor-
jaarsbestaan. Want de wilg is een van de allerheerlijkste voorjaarsbloemen voor 
mensch en dier. 

Van het bijenleven, dat zich ten deele op de wilgen afspeelt, wilde ik iets 
vertellen. De eerste onder de eersten is de zwart-rosse zandbij (Andrena Clarkella 
fig. 1). Als die in de derde week van Maart uit de grond kruipt, is dat een 
prachtig bijtje, van grootte als een honingbij, met heerlijk warm-rosbruin 
behaarde thorax en dofzwart behaard achterlijf. Het stuifmeelschuieitje aan de 
achterschenen heeft dezelfde rosbruine kleur als het borststuk. De mannetjes 
verschijnen al een paar dagen vroeger, nog voordat de allervroegste waterwilg 
in bloei staat. Bij zonnig weer vliegen ze onrustig op de nestplaatsen heen en 
weer; is de lucht betrokken, dan zitten ze half-verstijfd door de nog kille 
Maartlucht vóór of in de 
nestgangen, waar ze een 
paar dagen te voren zijn uit-
gekropen, 't Is voor deze vroege 
waaghalzen niet alles honinggeur 
en zonneschijn! Op de koude 
morgen van 25 Maart 1909 zag 
ik de mannetjes op pas half-ge
opende wilgenkatjes vastgeklemd 
zitten; ze wachtten, totdat de 
honigbakjes zouden opengaan. In 
zijn groote monographie ») der 
Andrena's vertelt Schmiedeknecht, 
dat de mannetjes van A. Clarkella 
in Thtlringen zeldzaam zijn, ja nauwelijks goed bekend waren. Dat is hier 
volstrekt niet het geval, ik zie ze elk jaar, minder op wilgenkatjes, dan rond
vliegend op de broedplaatsen der wijfjes. Die komen een paar dagen later uit 
de grond, poetsen zich geducht, en gaan een hartversterking op een bloeiende 
wilg halen. De eerste dagen na de paring worden besteed aan het graven van 
het nest. Dat ligt hier bij ons in de grasberm naast een voetpad. Het schuine 
kantje is een paar d.M. hoog en daarin wordt bij voorkeur het nest begonnen, 
dat er ongeveer uitziet als fig. 2. Is de nestgang een 25 c.M. diep geworden, 
dan gaat het naar de bloeiende wilgen. Daar is het dan één en al leven en 
beweging van allerlei soorten zandbijen, wespbijen en vliegen. Mannetjes vliegen 
onstuimig om de struiken heen en over de dorre blaren op de grond en gunnen 
zich zelden een seconde tijd om even te snoepen; wijfjes poetsen het kostelijke 
stuifmeel uit de helmhokjes als voedsel voor de toekomstige larf. Alle Andrena's 

*) Apidse Europceae, text Latijn en Duilsch, onmisbaar voor de studie der Andrena's. 
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hebben een mooi verzamel-apparaat, om het stuifmeel naar huis te dragen. 
De achterschenen en dijen hebben lange, veervormig vertakte haren; bovendien 
heeft de heupring een geestig gekromd vlokje (fig. 3a). De geheele inrichting 
is er op berekend, het dragend oppervlak grooter te maken, wat wel noodig is, 
daar het stuifmeel in drogen toestand wordt meegevoerd. 

Een nauw verwant geslacht, de Mditta's, die 's zomers vliegen, hebben 
zoo'n vlokje niet, maar die bevochtigen hun stuifmeel dan ook met nectar, tot 
het een vrij stevig balletje wordt, dat op de scheen bevestigd is (fig. 3ö). 

Achterpooten van Scheengaardcra; <i. van een Andrena, (/.van oen Melitla. 3 X vergroot 

Onze zwart-rosse zandbij vliegt maar kort, in veertien dagen is haar boven-
grondsche levensgeschiedenis afgeioopen. Tot heden is 't mij niet gelukt, volwassen 
larven of poppen van deze soort te vinden; nauwkeurige waarnemingen hierover 
zijn, geloof ik, nog niet gedaan, 't Is dus zeer aan te bevelen, er eens werk van 
te maken; lukt het u niet, dan hebt ge toch allerlei andere aardige dingen gezien, 
waar ge niet op gerekend hadt. 

Alle Andrena's hebben veel last van koekoeksbijen; het zijn de fraaie geel 
of roodbruin geteekende Nomada's of wespbijen. Ze zijn bijna onbehaard, hebben 
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geen transport-inrichting voor stuifmeel en lijken sprekend op graafwespen. Bij 
de nesten van onze zwart-rosse zandbij zag ik vaak de wijfjes van Nomada 
borealis (fig. 4) rondzwerven. Ze vliegen scherp speurend dicht langs de grond, 
gaan bij een Andrenanest zitten, schijnen te ruiken hoever de proviandeering 
gevorderd is en als het hun goed toelijkt, kruipen ze naar binnen en leggen hun 
koekoeksei in een cel. Soms treffen ze de moederbij thuis, dan wachten ze kalm 
een handbreed van 't nest, de oogen steeds naar de ingang gericht, en als ze 
de Andrena zien uitvliegen, nemen ze hun kans waar. Hoe het precies gebeurt, 
is niet in alle opzichten bekend. Het is waarschijnlijk, dat de wespbij eerst het 

Wfspbij (Nomada boreedisj. Wijfje 1'2 mM. parasteteerend bij Andrena chirkrlln. 

rechtmatig Andrenaei verorbert en dan het hare er voor in de plaats legt. 
Alweer een heel interessante kwestie, die opgelost kan worden, als ieder bijen-
vriend naar vermogen meehelpt. 

Een heel vreemde liefhebber van wilgenhoning is een roestbruine vlieg met 
dikke kop en groote, domme oogen, die vooral bij het mannetje nog krasser 
uitkomen, door het geelgeteekende en witachtig behaarde aangezicht, 't Is een 
Myopa (fig. 46). Ze behoort tot de Conopsfamilie, merkwaardige parasieten, die 
hun ontwikkeling in levende bijen en wespen doormaken. In flg. 4a ziet ge een 
Conops afgebeeld, die bij mij uit het achterlijf van een dood gevonden bijenwolf 
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(Philanthus triangidum) gekomen is. 
een Myopa uit Andrena carbonaria 

Prof. de Meyere!) vermeldt één geval, dat 
gekweekt werd. Ik vermoed, dat de bruine 

dikkopvlieg ook bij onze voorjaars-
Andrena's parasiteert; ik zal echter 
mijn vermoedens nog maar niet 
nader omschrijven. 

Liever vermeld ik nog een 
bijzonderheid van onze zwart-rosse 
zandbij. Na half April zag ik ze 
niet meer vliegen, maar trof ze 
wel eenige malen gravende aan. 
Het prachtige baarkleed was ge
heel verbleekt, ze waren uiterst 
traag in hun graaf bewegingen, 
ook bij lekkere zonneschijn. De 
gangen, waaruit ik ze opgroef, 
waren zelden dieper dan 1 dM. 
en steeds zonder stuifmeel, ze 
maakten geheel den indruk van 
schuilplaatsen. Waren het mis
schien voorwerpen, wier eierstok
ken uitgeput zijn en die nu toch, 
hoewel minder energiek, doorgaan 
met de neslbouw, hoewel die ge
heel nutteloos is. Het graaf-instinct 
staat, zooals te begrijpen is, in 't 
nauwste verband met het leg-
instinct, ja het schijnt er grooten
deels een uitvloeisel van te zijn. 
En hebben we hier nu te doen 
met gevallen, waarin de graaf-
prikkel doorwerkt, hoewel de 
voortplantings-prikkel heeft opge
houden te werken ? Bij behangers-

y * ' bijen en kaarderbijen (Anthidium) 
is waargenomen, dat ze tegen 't 
eind van 't seizoen hun nesten 
van bladknipsels en plantenwol 
op de gewone manier vervaar

digen, zonder er stuifmeel in te brengen. Ook bij vogels zijn dergelijke voor-

De «rlieg ('o.iops, gexwuo'it uit het achterlijf van een graafwo<p 
di' IlijnnwHlf (l'UiliiiilliHS ti-iair/uliini'. Lla'Xl het piipparinm. 

Iira:ht9 hot achtJilijf van de Hijonwolf. 

') In een hoogst Interéssant artikel in het Tijdsclirifl voor Entoinologie l'.H),'), blad/, lil. 
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beelden bekend. Of waren 
ze misschien door para
sieten aangetast? Wie 
weet het? 

Over een ander trouw 
bezoeker van de eerste 
bloeiende wilgen latei-
een s weer. 

B. E. BOUWMAN. 

Breda. 

NUMMERVLINDER. 
Eergisteren vond ik in 

onze voorkamer in het zon
netje een Nummervlinder 
(Pijvameïs AlalanlaJ die poog
de, door het glas naar buiten 
te komen. 

Daai' ik niet weet, of de Vlinder wol meer zoo vroeg voorkomt, bon ik zoo vrij, dit te schrijven. 
N.B. In deze kamer was oenige weken niet gestookt. 
Rotterdam. V. C. v. u. DUSSE. 

De bruine Dikkop-vlieg < Myopa spec J. 

DOOR HET SCHWARZWALD. 

P 't einde van Juni van dit jaar (1908) maakte ik mijn tocht 
door het Schwarzwald een voetreis, waarbij ik in tien dagen van 
Baden-Baden naar Bazel wandelde, om daarna nog een paar dagen 
aan 't bezoeken van enkele steden te wijden. 

Wanneer de natuurliefhebber vol verwachting naar een mooie 
streek trekt, gevoelt hij zich vaak een beetje ontnuchterd bij het zien van 't kale 
station, de alledaagsche straten en vaak leelijke huizen, in de plaats van aankomst, 
die zoo'n schrille tegenstelling vormen met wat hij zich droomde. Nu is Baden-
Baden een mooie en rijke stad en toen ik er 's morgens met den nachttrein 
aankwam stond de zon aan den diepblauwen hemel te stralen en baadde alles 
in licht en warmte. Toch was ik niet geheel voldaan. Tusschen die weelderige 
reuzenhotels en rijke buitenverblijven, ware paleizen, door uitgestrekte parken 
omgeven, in die breede, statige lanen, waar zonder ophouden fonkelnieuwe 
equipages op glinsterende wielen snel voorbijglijden onder gedempt hoefgetrappel 
en koperglanzende automobielen geruischloos, doch zoo nu en dan zwaar toetend 


