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en pikt weer naar zijn kiempjes. „Poule, poule" en „coq, coq" roepen nu de 
drijvers, al naar er een hennetje of een haan opgejaagd worden of „partout", 
wanneer er een konijn van door gaat, die ook nog wel door een enkelen drijver 
wordt aangesproken als „rabbi", verbastering van het Engelsche „rabbit". Als 
ik dergelijke finessen begin te onderscheiden, ga ik zelf beducht worden voor 
een hageltje in mijn pet en ik sta maar op, om mij aan de jagers te vertoonen. 
En nu rent ook die haan weg, niet eens vermoedende, dat ik zijn leven heb 
gered, want als hij aan 't andere eind van 't boschje omhoog kleppert, is hij 
ver buiten 't bereik der geweren. Van de jagers krijg ik een standje, maar wij 
kennen elkaar sinds lange jaren en ik leg hun uit, dat deze haan veel te ver
standig is, om nu reeds te worden opgegeten, omdat hij veel beter dan een 
hunner weet, wat er binnen in zoo'n kardinaalsmutszaadje steekt. 

Hoe zou zoo'n beest dat nu ontdekt hebben? Lang niet alle fazanten zijn 
in 't geheim ingewijd; ik weet fazantenrijke duinen met prachtige vruchtdragende 
kardinaalsmutsjes, waar nooit een gespleten zaadje is te vinden. Vooideelig voor 
het heestertje is deze fazantengewoonte in geen geval, want van al die zaadjes 
komt natuurlijk niets terecht. De lijsters en roodborstjes verteren alleen de 
oranje zaadraantel en strooien de rest, het eigenlijke zaad, wijd en zijd uit, 
zoodat er kans is, dat er nieuwe heestertjes opschieten. De fazant echter ver
nietigt juist alleen het belangrijkste deel van 't zaad, het kiempje zelf, een voor 
de natuur in 't algemeen zeer ondoelmatige handelwijze, temeer, daar hij niet, 
zooals de gaaien en eekhoorns met hun eikels doen, voorraden in den grond stopt. 

Maar we behoeven 't hem niet al te kwalijk te nemen. Hij bederft alleen 
de zaden, die hij op den grond vindt, of die hij van den grond bespringen kan. 
De rest is altijd nog ter beschikking van de roodborstjes en kramsvogels. 

JAC. P. THIJSSE. 

GARNALEN VAN ONZE KUST. 
ANNEER ik niet tetugschrikte voor een schoolboekennaam, had ik 
misschien beter gedaan, over „garnaalachtigen" te spreken, want 
ik wilde het hebben over de verschillende soorten garnalen. En 
wanneer ik als titel voor de groep, die ik wou behandelen, een 
geleerden Latijnschen naam koos, had ik kans, dat mogelijke lezers 

„kopschuw* werden gemaakt en dit artikel licht heelemaal niet zou worden 
gelezen, hetgeen ik voor mij natuurlijk niet zou wenschen. 

Ieder van ons kent garnalen. Maar hoe kent men ze! Als de kleine, rose, 
gekromde lichaampjes uit den vischwinkel? Dat is natuurlijk de karikatuur van 
een garnaal, die, hoe smakelijk ook op de boterham, ons hier niet verder kan 
bezighouden. Maar levende garnalen hebt ge, goedgunstige lezer, natuurlijk ook 
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wel eens gezien, hetzij in den mand van den visscherman of anders, zij het dan 
onduidelijk, wanneer ge bij eb langs den rand van de strandplassen loopt en 
de schichtige, grauwe garnalen, bij het naderen van uwe voetstappen, van den 
rand naar het midden van hun vijvertje wegschieten. Krijgt geer een te pakken, 
doe hem dan eens in zeewater, liefst in een behoorlijke ruimte, waarin hij flink 
kan zwemmen, 't Is om duizelig te worden van al die pooten, die op en neer 
grabbelen, en dan gaan er achter aan den buik nog een aantal smalle roeispanen 
met zoo'n snelheid heen en weer, dat er haast geen oog op te houden is. Wie 
nu lust heeft er meer van te weten moet in de eerste plaats het dier een 
aquarium geven met wat zeezand en trachten den gevangene een tijdje in het 
leven te houden om zijne zwembewegingen goed waar te nemen. Ook valt het 
dan op, hoe het dier, wanneer het zich niet beweegt, door zijne kleur nauwelijks 
van het grauwe zand, waarop het rust, is te onderscheiden. 

Van zulke gewone zandgarnalen leven er millioenen aan onze kust, zooals 
ieder weet. Wie zich nu niet tevreden stelt met de wetenschap, dat onze vriend 
Grangon vulgaris levend gekookt moet worden en dat het achterlijf, uit het pantser 
te voorschijn gepeld, een lekker hapje oplevert, maar wie ook gaarne al die pooten en 
sprieten eens wil bekijken, die moet ik in de eerste plaats aanraden, een goede loupe 
en een fijn pincet ter hand te nemen en dan als het kan, ook een microscoop met 
zwakke vergrooting naast zich neer te zetten. Voor al zulke geleerde requisiten 
zijn wij, sinds Be Levende Natuur een geheele generatie van natuurvrienden 
heeft doen ontstaan, niet bang meer, en als de microscoop er vlijtig bij gebruikt 
wordt, zal men vaak verrast zijn door de wonder-fijne en teere haartjes, waar
mee de garnaal is toegerust. En de kennis, die ge daarbij opdoet, is bepaald 
noodzakelijk om de verschillende soorten van garnalen te deter mineeren, die 
aan onze kust voorkomen. 

Ik geef hier de afbeelding van onzen gewonen garnaal (Fig. 1, A). Het valt 
dadelijk in 't oog, dat garnalen en kreeften al heel nauw met elkaar verwant 
moeten zijn; in vele opzichten is een garnaal dan ook een kreeft in ' t klein. Twee 
gedeelten kunnen we aan het lichaam onderscheiden: een in de verschillende 
geledingen of segmenten vergroeid kopborststuk, en een gesegmenteerd achterlijf. 
Aan het eerste zitten de sprieten, de oogen, de kaken en de borstpooten, aan 
het laatste de zwempooten en de //Staart" of het telson, dat uit 5 naast elkander 
gelegen blaadjes bestaat. 

Tusschen de oogen steekt de rand van het kopborststuk een klein weinig 
vooruit; dit deel heet rostrum. Vlak daarachter staat een klein doorntje en aan 
weerszijden daarvan, aan den rand, nog een; deze drie zijn kenmerkend voor 
Grangon vulgaris. 

En nu gaan we de verschillende ledematen bestudeeren. Neem nu de loupe 
en het pincet en maak voorzichtig de verschillends deelen achtereenvolgens van 
hunne basis los, om ze dan onder het microscoop te bekijken. 

Eerst krijgen we achter de ook hier, evenals bij krabben en kreeften, op 
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steeltjes geplaatste oogen, de voorste (binnenste) antennen of sprieten (Fig. 1,B.). 
De stam van deze sprieten bestaat uit drie geledingen, waarvan de eerste een 
doorn vormig uitsteeksel aan de buitenzijde draagt; aan den top van den stam 
zien we twee tamelijk korte draadvormige aanhangselen, beide fijn behaard. Het 

Kig. 1, Grangon vulgaris, de gowonfi garnaal. A, van boven gezien, IVa ninal vergr. H, te antenne. C, 2e antenne. 
D, laatste kaakpoot. K, te tiürstpoot. F, '2o tmrstpoot. G, 2e buikpoot. Fig. U—ü zijn van den 

rechterkant van het dier atkomslig en van de onderiijde gezien. 2 X vergroot. 

buitenste aanhangsel is fijn onderverdeeld en tamelijk dik in vergelijking van het 
iets langere binnenste, dat vooral aan de binnenzijde talrijke lange haren draagt, 
welke die van de andere antenne kruisen. 

Vlak onder de voorste antenne hecht zich de basis van de achterste of buitenste 
sprieten vast (Fig. 1, G.). Het meest in het oog valt hier de breede, aan 
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de binnenzijde met lange haren voorziene schub, die naar voren bijna even ver 
als de geheele voorste antenne reikt en aan de buiten-voorzijde een doornvormige 
spits heeft. Aan den voet van de schub ligt de eigenlijke spriet, die, na een 
paar stamleden, een zeer lang, zweepvormig, in fijne geledingen verdeeld aan
hangsel draagt, dat hier bij Grangon evenwel niet de lengte van het geheele 
lichaam bereikt. 

De nu volgende kop- en borstaanhangselen zijn buitengewoon klein en ik vind 
het, wanneer ge geen prepareerloupe tot uwe beschikking hebt, en alzoo niet 
beide handen voor de dissectie kunt gebruiken, van u niet te vergen, dat ge de 
eigenlijke kaken en de kaakpooten alle behoorlijk uit elkander kunt houden. Ik 
wil er dus maar in het algemeen op wijzen, dat we achtereenvolgens krijgen 
(van voren naar achteren): een paar stevige bovenkaken, twee paar zwakkere, 
sterk behaarde onderkaken, die aan de buitenzijde een broeden taster dragen en 
vervolgens drie paar kaakpooten, eveneens met taster, die evenwel veel slanker 
is. Het derde paar kaakpooten, dat alle andere kauwwerktuigen in grootte ver over
treft (Fig. 1, D.) en als het ware de heksluiter ervan vormt, is hier afgebeeld; 
deze kaakpoot steekt met zijne lange, behaarde leden ver naar voren uit en zou 
allicht voor een gewonen borstpoot worden gehouden. De taster aan de buitenzijde 
van de basis is veel korter en, evenals bij kreeften en krabben, bij het levende 
dier voortdurend in trilling om het water in de kieuwholte in circulatie te 
houden. 

Op deze kauwwerktuigen volgen nu de eigenlijke borstpooten, 5 paar, waarom 
de geheele groep (krabben, kreeften, garnalen) de orde der tienpootige kreeftdieren 
of Decapode Grustaceen wordt genoemd. Zooals ieder weet, eindigt het voorste 
paar gewoonlijk in een schaar, maar bij onze garnaal kunnen we eigenlijk niet 
van een schaar spreken (Fig. 1, E.) het laatste lid is sikkel vormig en kan 
tegen het voorgaande, dat breed en plat is, als een knipmes teruggeslagen worden. 
Het 2e paar borstpooten (Fig. 1, F) is dun en lang en draagt een uiterst klein 
schaartje aan het uiteinde, in welks nabijheid fijne haartjes staan. De drie vol
gende paren zijn meer gewone looppooten, dragen geen scharen aan den top en zijn 
spaarzaam behaard. 

Zoo hebben we alle ledematen van het kopborststuk de revue laten passeeren, 
en wanneer we het aantal paren gaan tellen dan blijkt, dat we het getal 13 
krijgen. Daar nu bekend is, dat iedere geleding of ieder segment slechts één paar 
ledematen draagt, concludeeren wij, dat het kopborststuk uit 13 segmenten 
bestaat. Dit standvastige getal komt ook bij kreeften en krabben voor. 

Eene zelfde standvastigheid merken wij bij het achterlijf op, dat onveranderlijk 
7 segmenten telt, gelijk wij bij den garnaal zonder moeite kunnen nagaan. De eerste 
5 segmenten dragen de zwempooten1); iedere zwempoot (Fig. 1, G.) heeft aan 
den top twee breede, platte, roeispaanvormige aanhangselen, die aan de randen 
met lange haren zijn bezet. Bij Grangon is het binnenste aanhangsel veel kleiner 
en zwakker dan het buitenste; bij andere geslachten zijn zij beide gelijk van 
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grootte. Het 6e achterlijfssegment heeft weliswaar ook ledematen, maar deze 
zien er geheel anders uit: zij vormen met het 7e segment, dat in het geheel geen 
aanhangselen heeft, het zoogenaamde telson. De pooten van het voorlaatste seg
ment eindigen, evenals de voorgaande zwempooten, in twee aanhangselen, die 
nu evenwel niet buigzaam zijn, maar zich voordoen als stevige, harde bladen, 
aan de binnenzijde en het uiteinde dichtbehaard. Zoo vormt het telson, dat ieder 
althans van kreeften kent, een breed, 5-ledig geheel, en ook is het algemeen 
bekend, hoe kreeften en garnalen, door plotselinge, buikwaartsche kromming van 
het gespierde achterlijf, met behulp van het telson achteruit schieten. De 
voorwaartsche beweging geschiedt door de zwempooten aan het achterlijf, waar
mede het dier zich vooruit roeit; de naar den staart gerichte kromming aan de 
roeispanen der zwempooten, benevens de dichte haarbekleeding aan de randen, 
die veel tegenstand aan het water biedt, komen daarbij uitnemend te pas. 

Zonder nu verder op bijzonderheden in te gaan, moet hier toch even gewezen 
worden op het gemeenschappelijk karakter, dat al deze besproken ledematen 
min of meer duidelijk vertoonen: op één of meer stamleden volgen twee takken, 
een binnen- en een buitentak, die of gelijkwaardig zijn, zoowel in physiologisch 
als in morphologisch opzicht, of verschillende functies bezitten en daarom ook 
verschillenden vorm aannemen. De buitentak is vaak zeer klein en kan zelfs 
geheel verdwijnen, in een enkel geval (bij de eerste of binnenste antennen) zien 
wij juist den buitentak zeer goed ontwikkeld; hij is dan soms zelfs weder in 
twee gescheiden gedeelten gesplitst (bij de Palaemoniden). 

Wanneer het U, geduldige lezer, nog niet is gaan duizelen van al die pooten 
en sprieten, en als ge mij verder wilt volgen, heb ik den moed U een determinatie-
lijst te geven van de soorten der aan onze kusten voorkomende garnalen. Met 
de in het voorgaande medegedeelde kennis toegerust, zal het U nu zeker niet 
moeilijk vallen, de soort te determineeren. Alleen geef ik den raad, bij het 
zoeken naar den len borstpoot, die nogal eens met den daaraan voorafgaanden 
3en kaakpoot zou kunnen worden verward, van achteren naar voren te tellen; 
er kan dan geen vergissing ontstaan. 

Dr. J. J. TESCH. 

(Wordt vervolgd.) 

') Ik mag hier misschien even opmerken, dat do llocr lloimans in jaargang XI11 van 
De Levende Natuur, lildz. 43 hij Palaemonotes varians 0 paren zwempooten opgeeft. Dit moot 
bepaald een vergissing zijn; kreeften en garnalen hebben er nooit meer dan 5. 

Dat kwam, doordien ik de uropode met de 5 bnikpooten lot 6 zwempooten meende te 
moeten rekenen en niet bij het (ebon zooals U, stellig op goode gronden, maar in tegenstelling 
met Kuckenheim en de gewoonte doet. Bij het teekenen van het kleine gedoe onder de lonpe 
heb ik, misleid door het getal (i, denkelijk één zwempoot van de andere zijde meegenomen, 
on die er hij geteekcnd. Ik heb het al spoedig bemerkt en in in\jn Handleiding, waar dezelfde 
cliché werd gebruikt, zoo goed mogelijk verbeterd. E. Hs. 


