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Fig. 7. Kindlid der tarsen. 

o. =rvan boven gezien. Sterk vergroot, b. zz van onderen 
gezien (sterk vergroot), s. = hechtschijf. 

was van het knagen van die duizenden dieren aan de blaren, en daar tusschen door een 
geluid alsof regendroppels op den grond vielen. Het werd veroorzaakt door de eieren die de 

wijfjes voortdurend legden en op den grond 
^ lieten vallen. In den tijd van drie jaar waren 

al zijne jong eiken dood.« 
Ten slotte nog iels over ziekten en ver

wondingen die de wandelende takken krijgen 
kunnen Voor do eieren is te groote vochtig
heid gevaarlijk, ze verschimmelen dan. Bij 
de larven heb ik nooit iets van een ziekte, 
zooals o.a. rupsen veel vertoonen, bemerkt. 
Ze verheugen zich gewooniyk in een goede 
gezondheid en groeien langzaam maar zeker 
verder. 

Anders slaat het met verwondingen. 
Wanneer men een dier bjj zijn pool pakt of 
als ze naar beneden vallen en blijven haken 
met hun pool, geschiedt het gewoonlijk dat 
de pool in zijn geheel loslaat (z.g. autolomie). 

Deze loslaling geschiedt haast altijd op dezelfde plaats (z.g. gepraeformeerde breukplaats) nl. 
waar de femur grenst aan de trochanter. Men zou verwachten, dat de dieren voor heel hun 
verder leven invalide zouden blijven, maar hun groot regeneratie-vermogen komt daaraan te 
gemoet. Van deze breukplaats groeil een geheel nieuwe pool uit eerst nog veel kleiner dan 
de andere pooten, maar later kan hij door snelleren groei ongeveer de grootte van de andere 
bereiken. Het eenige verschil tusschen een geregeneerdon pool eu 
een oorsproiikelijken is, dat hel aantal larsleedjos altijd één minder 
bedraagt dan hel normale aantal (5). (fig. 8). En ook al was de 
breuk niet op de gepraeformeerde plaats, maar b. v. midden door 
de. tibia, dan groeit van daaruit de rest van den pool weer aan. 

Hoe jonger de larve is, hoe teler het regeneratievermogen. 
Volwassen dieren regenereeren niet meer. Wanneer een volwassen 
dier, door toeval of wat dan ook, een wond krijgt, komt daar groen-
gekleurd bloed voor den dag, dat later indroogt tot een zwarte 
korst. Men heeft lang gemeend dat do groene kleur van het bloed 
veroorzaakt zou worden door de cblorophyl, die de dieren met de 
planten naar binnen krijgen. Door de onderzoekingen van Dr. 
H. Przibram is echter gebleken dal het goen cblorophyl is, maareen 
heel andore Chemische Verbinding. Fig. 8. »• is een regenereerende 

. . . , . achterpoot Het aantal tars-
liaarlem. (,. WlLI.EMSE. leedjes bedraagt slechts vier. 

Het overbrengen van Paddestoelen. —- Gisteren, jaargang XIII van D. L. N. doorbladerende, 
vond ik daarin een artikel over «Paddestoelen kweeken», dat volgens eigen ervaring slecht 
wil gelukken. Misschien interesseert het u te vernemen, dat den vorigen herfst (Sept. 49H) 
in mijn tuin in het gras enkele flinke exemplaren van de Geschubde Inktzwam verschenen, 
nadat we daar twee jaar vroeger een paar ex., die we van de wandeling meebrachten, tot 
inkt hadden laten vervloeien. Hel grasperk lag aan de N.-zijde van mijn huis, waar slechts 
tot 8 & 10 uur 's morgens de zon kon schijnen. 

Leeuwarden. P. DE BUCK. 


