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Ik zat al weer zóó lang en zóó strak naar het doel te kijken, dat het begon 
te springen voor mijn oogen, toen plotseling een luid geplons me opschrikken 
deed, gevolgd door een korten, helderen fluittoon. Ik keek, en daar vloog de 
roover al boven den plas met een witten visch, wel zoo lang als mijn vinger 
in den snavel, koers zettende naa r . . . . het paaltje. Ik moet bekennen, dat ik 
beefde. Stel je ook voor, een kiek van een ijsvogel, zoo in actie. Maar hij vloog 
voorbij. Ik liet nu de hoop varen, hem dien dag nog te zullen kieken, want 
die visch leek me voldoende, om voor een etmaal zijn honger te stillen, 't Werd 
ook zoetjesaan mijn tijd en juist zat ik gereed om op te breken, toen, plots, 
als uit de lucht gevallen, het heerschap op het paaltje neerplofte. Hij zat prachtig 
vooral de groote snavel kwam zoo mooi uit. — Vlug drukte ik af, de sluiter 
ging, — wèg was de vogel. Maar ik had zijn beeld op de plaat. 

Noordgouioe. J. VIJVERBERG. 

EENE WOEKERWESP 
OP NEBRIA BREVICOLLIS F. i). 

I. 

EN 2n Februari! Aangename verrassing: een parasiet, de parasiet 
der nebria-larf! Het is in een inmaakfleschje, waar ik den 7en 

Januari 2 levende nebria-larven in ter ontwikkeling zette: onder 
tegen het glas, een nebria-hokje dubbel zoo groot als een gewoon. 
Wat ligt daar nu in? Eene aaneenschakeling van kleine eivormige 

witte vochtige tonnekens, eens zoo lang ais nebria-eitjes en eens zoo dik; en op 
't fleschje staat: 7n Januari 1918, 2 nebria-larven. 

Eieren van larven, dat is nu toch niet mogelijk! Het vergrootglas er tegen: 
hemeltje lief! Doorschijnende pootjes... raadselachtige lijfjes.. . voor de onder
helft gitzwart, een twaalftal opeengestapeld!... Heb ik van mijn leven!... 

In het midden is de groep wat dikker opeengehoopt; daar steekt er eem 
dunkt mij, boven de anderen uit. Ik beproef alle slag van belichting, maar niets 
duidelijk te onderscheiden. Weeral een nieuw raadsel dus! Wat zal daar van 
voortkomen: eene vlieg? eene wesp? Voorzichtigheidshalve een fijn gaasnetje er 
boven gespannen: dat zouden vlugge gasten kunnen zijn. Hoe wonder is de 
natuur, hoe vol verrassing! En nu, naar buiten: meer larven moet ik hebben 
ter vergelijking! 

Wat zitten er nu veel jonge pieren tegen de oppervlakte, van die dunne 
draadfijne witte; de grond is er als van aaneengeweven. Een net met mazen van 

*) Dit mijn dagboek, als vervolg der bladzijden over Nebria brevicollis F. — De Levende 
Natuur, Aprilnuinmer 1013. 
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pieren gemaakt! Daaraan ontsnappen vast geene plan ten vezels: al grooter 
wordend kruipen die dieren in massa trapsgewijze dieper en dieper; door de 
verteringskanalen van al die pieren heen, worden de verweerde plantenvezels 
als het ware door een uitgestrekten teems omhoog geduwd. Nu, in het natte 
jaargetijde, kunnen zij het boven goed volhouden en maken de malsche vettige 
aarde gereed voor tal van zaadkorrels die hun kiemworteltje klaar hebben om 
het de aarde in te jagen. Jonge pieren die den voedstergrond bereiden voor de 
jonge kiemplantjes! En vergeten zullen de planten hunne helpers ook niet: zorg
vuldig zullen zij, in October, hunnen bladerdosch aan den voet onder het bereik 
der pieren uitspreiden, als milden schat van bladnerven en bladstelen, die in de 

pierenpijpen binnengetrok
ken, tot krachtig pieren-
voedsel zullen muiken en 
teren. 

Wat al nebria-terpen; 
het grenst aan het onge
looflijke! Nu is het opval
lend veel droger: zouden 
die nebria-kevers, als prakti
sche weerkundigen,instinkt-
matig rekening houden met 
het droger weder, en hunne 
eieren maar leggen als er 
minder gevaar is van hovigen 
vorst of van ergen regen? 

8n Februari. De para
sieten aan ' t ontwikkeien; 
ze wiegen allemaal gelijk, 
als op maat, net als in de 
„gymnastique suédoise"! 
Heb ik ooit aardiger schouw

spel gezien! Stil: nu is alles rustig, ze zijn alle schuins voorovergebogen; plots! 
alle gelijk wiegen omhoog; daar blijven zij een second of 5 zoo; dan terug, alle 
gelijk buigen; na 10 of 15 seconden tellens, hopla! omhoog, en zóó, zoo lang 
als gij kijken wilt! Is dat niet aardig; wat zegt ge er van? Het zwart bijzonder 
trekt de aandacht; het is alsof de zwarte kleurstof diep onder eene waterige 
huid verstoken zat; bij de ondersten, komt het zwart het meeste door. Wat 
eigenaardig snuitje hebben zij toch, bot, plataf! Brr! een jonge pier, heel dun, 
doch wel 3 c.M. lang, zit er in de diepte bij; langzaam komt hij naar den hoop 
toe gewrongen, als die met zijn wroeten alles nu maar niet dooreen woelt!... 
Alwel, hij schijnt op den glad gepleisterden wand niet veel vat te hebben. Nu 
moet ik in alle geval gaan oppassen: moest de 2de larf nog leven, en moest dan 

Vijl. i. In ollban bcwnanl: 2 Nebria-larven, 1 Nebria-nimf. 
nroog bowaariJ: 4 Nobrin-kovere, 2 Nobria-parasieteo. 
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die 2de kever ontwikkelen, en op zoek naar zijn eerste ontbijt oei! oei! oei! op 
dien schat uitkomen en zóó zijn maatje wreken!... 

12 Februari. Ontwikkeld; wespjes! Het zijn toch wespjes; nu nog schooner; 
had ik het niet gedacht! Wanneer zijn die bij de Nebria-larf bijgeraakt? Braco-
niden-sluipwespen zag ik op eene zandstreek, tegen het bosch, soms verwonderlijk 
laat in den herfst; maar in den winter! in den winter, nooit. 

Wonder, wonder! Zou die parasiet wesp in vollen dag in de pijpjes kruipen? 
Eene reden te meer, in alle geval, voor de nebria-laif om rap en goed haar pijpje 
te sluiten, zooais zij het gewoon is. Edoch dan is er de sluipwesp evenwel nog 
terug uitgekomen ook, en dan is het pijpje blijven openstaan of toch maar ruw, 
op parasieten wijze, gesloten. Drommels, die doen praktisch werk, die kerels! 
zonder zelf te graven, of zooais Ammophila de prooi te moeten sleuren. Dus 
hier ook doet de natuur weer haar geheimzinnig evenwichtswerk: die pseudo-
kolonie hier, die zich ongelooflijk scheen te zullen uitbreiden, zal. zeker binnen 
de grenzen gehouden worden door deze dierenpolitie, die woekerwespen: die 
verrichten hun werk onverpoosd; eene ploeg politiemannen die men nooit op 
fouten betrapt, die voor geen gevaar, geen last, geene inspanning achteruit blijven. 

Op zoek nu naar de oude terpjes met opengebleven pijpje! Veertien zulke 
pijpjes graaf ik uit, het zijn alle 14 van de grootste larven;'s anderendaags hebben 
zij zich alle ingegraven, eene uitgezonderd. Deze is stijf op den rug uitgestrekt 
blijven liggen: afgezonderd in een fleschje, levert ze mij eene nieuwe parasieten
souche die ik den 22n als dusdanig herken. De beschrijving ervan, de belang
rijkste omdat ik nu op mijne hoede zijnde, de laatste imagowordingsphase heb 
kunnen volgen, behoud ik voor het tweede deel dezer verhandeling. Maar bij de 
eerste parasietenontwikkeling nog een woord. 

Wat zijn ze vlug, die woekerwespjes: bij onvoorziens omstooten van het 
fleschje, kwamen zij uit hunne kleine nis gebuiteld, en rennen nu voortdurend 
rond, en op en af! Ze kunnen zoowat 3 of 4 m.M. lang zijn, gitzwart en slank 
van leest als Odyneeren en Euraénes, maar in 't heel fijn. Op welk plat zaadje 
ook weer heb ik nog zulk schoon schitterend zwart gezien als op dat ovaal 
achterlijf? En ziet toch! ze paren! nu in den guren wintertijd, den 12n Februari!... 
Hoe aardig is dat streelen met de voelertjes; het wijfje, onder, legt de voelers 
in gaffelvorm met de toppen tegen het glas; het mannetje, de vleugeltjes opge
heven, raapt met zijne voelertjes die van het wijfje op en tilt ze omhoog. Boven 
wrijven de voelertjes als zoenend en liefkozend langzaam tegeneen, en dan dalen 
wijfjesvoelertopjes weer gaffelvormig tegen het glas. 

Moet ik er nog bijvoegen, met welke belangstelling ik al hunne bewegingen 
gadesloeg, toen ik ze in een nebria-fleschje schudde, waar eene nebria-larf eenige 
dagen te voren haar hokje goed zichtbaar tegen het glas gemaakt had, en mijne 
zwarte parasieten met kronkelgangen naar die „arme sukkel" aan 't graven 
gingen? Wie bij zulk schouwspel ongevoelig zou blijven, moet maar niet met 
de studie van het insektenleven beginnen. Maar hoe mijne verrassing of liever, 
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ik zal het maar bekennen, mijne teleurstelling beschreven, toen ik's anderendaags 
tot de overtuiging kwam dat het met dat graven eigenlijk niet voor de nebria-
larf te doen was, maar eenvoudig voor het ijlings vluchten naar licht, van uit 
de dooddrukkende aarde omhoog. 

Hoe schoon, waarachtig, scheen het infecteeringsplan gecombineerd! Reeds 
gaf ik de larf maar één reddingsmiddel meer; de tijdige verandering in breede 
witte nimf. Dat deed zij dan inderdaad,, maar slechts wanneer de wespjes op 
1 m.M. afstand van het larvenhokje gekomen, hunnen tunnel eene kromming 
naar boven gaven om terug op de oppervlakte aan te landen!... Kan ik het 
verzwijgen ? Zulke aandoeningen vergeet men niet licht. 

Nu nog de verfrommelde parasietensouche: 't is wel de huid eener nebria-
larf, daar is geen twijfel mogelijk; kop en voelers en „cerques", het is er alles 
duidelijk bewaard. 

De witte hozekens staan op de buikzijde in wanorde geplant; zij lag op den 

Fig. 2. Htorofoto: droge huid dor Nebria-larf, nog bciot mei de witte hoosjes. waaruit 
de paraaictjes ontslopen. 

rug, zonder evenwel aan de aarde te kleven. De hoosjes moeten vochtig geweest 
zijn, want de aarde is er blijven aanplakken. Ja, ja! 't is wel zeker de verfrom
melde huid eener nebria-larf, die eigenaardige bakermat der parasieten, maar 
wel 3 m.M. is zij ingekrompen. 

II. 

DE 2de PARASIETENGROEP. 

Wie schetst er mijne verbazing, toen ik bij die onbeweeglijk gebleven nebria-
larf van 12 Febr., op den laatsten abdomenring een zwart kladdeken, een klad
deken ingewandsvocht ontwaarde! Ik zag hoe dag vóór dag dat napje grooter 
werd: was dat geen bewijs, ondanks verlamming, van de immer voortdurende 
spanning der ingewanden? Volkomene zekerheid van de infecteering kreeg ik 
echter niet vóór 22 Feb.. Dat was nog eens een heuglijk oogenblik! De witte 
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knobbeltjes staan er op; geen twijfel mogelijk: de kans lacht mij nog eens toe, 
Ziet toch: een der knobbeltjes beweegt! Het parasietlarfje moet er in zitten: bij 
mijn naderen, scheen het ijlings dieper het nebrialijfje binnen te dringen; de huid 
der larf is bruinachtig reeds en ingezakt; het grootwerk is dus al af; ik ga de 
gymnastiek weer eens bijwonen. 

2é Feb. — Gisteravond waren er 2 witte knobbeltjes, nu zijn er reeds 4 
goed zichtbaar, 1 m.M. hoog; de twee eerste zijn wit en staan op de voorste 
abdomenringen; op de laatste ringen ook staan er twee; rosachtig, die. Plots 
beweegt het voorste deel der nebria-larf, het komt omhoog en wat voorover: 
arm dier, ijzingwekkend!... Maar neen, de nebria-larf is zeker dood: het moet 
dus voortkomen van de omhoogwerkende parasietlarven. Op elk woekerlarfje 
zijn er twee schakels zichtbaar. Het is als ware de nebriahuid doorboord, om 
de hu moren werking toe te laten de parasietmade worrasgewijs schakel op schakel 
buiten uit te drijven. Een 5de knobbeltje is op den laatsten ring verschenen, 
een 6e op een der voorste ringen: zoo staan er nu zes: 3 van vóór, op den 
thorax gedeeltelijk, en 3 op de laatste abdomenringen. 

26 Feb. — Zes larfjes staan er, IV2 a 2 m.M. lang; ze zijn aan 't buigen, 
traag en gemeten. Hoegenaamd geene afschijdingslijn te zien tusschen het para-
sietenvel en de nebriahuid: zouden de parasieten misschien eenvoudig de weekge-
bleven nebriahuid, als bij drijfwerk, naar buiten stoeten, niets doende dan haar 
uitrekken, ze nat houdend met eigene humoren? 

i Maart, 's namiddags. — Dezen morgen heb ik met eenen „compte-gouttes" 
op de aarde in 't fleschje, eenige druppels water gestrooid; en ziet! nu te 2 
uren, zijn de 3 voorste met een der 3 achtersten wel 3 of 4 m.M. lang geworden; 
twee van de achtersten zijn gebleven wat zij waren, t.w. IV2 of 2 m.M. Die 4 
zijn lang genoeg om boven den kop der nebrialarf uit te komen; 2 staan er 
recht, iets of wat naar den kop der larf gebogen; de andere van die 3 voorste, 
is naar achter omgebogen; dezer buikzijde is wat schepvormig en vol dwars-
rimpels; de vierde lange ligt plat voorover. Een kopgedeelte is goed te zien; een 
ovaal donkerbruin pereltje langs beide zijden in 't kopje; in den nek langs weers
kanten eene zwarte stip; de 2 achterste kleingeblevene hebben die 2 zwarte 
stippen niet. 

7i/a wew 's avonds. — Ze zijn nog langer geworden, en de achterste zijn de 
andere op eens bij. Maar welke ingrijpende verandering! Het is heel en gansch een 
wespenlijf geworden, doch doorschijnend en fijn. Die bruine vlekken zijn de 
oogen; die zwarte plak in den nek bestond werkelijk niet: het is eigenlijk eene 
opening tusschen het lijf en de voelers die, dik geribd als kabels, tegen het 
lijf aangedrukt liggen. 

10 Maart. — De oogen zijn zwart geworden; 3 zwarte ocellen zijn duidelijk 
zichtbaar j de voelers zijn nog diaphaan. Langs weerskanten tegen de schouders, 
als een elleboog op den rug uitstekend, puilt een pootjesfrommel; net als iemand 
die zich rekkend, de borst vooruit en de ellebogen ver op den rug achteruit zou 
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steken. De achterste parasieten liggen zijlings over de nebria-larf voorovergebogen, 
eene over den linkerkant, de twee andere over den rechterkant; de voorste 2 
staan recht, ze komen zoo hoog als de kop der larf; de derde ligt aan den 
linkerkant der larf; deze laatste alleen ligt op den rug en is nog niet gedifferencieerd. 

13 Maart, I1/2 uren. — Op den thorax worden zij olieachtig geel; een dei-
drie laatsten wordt zwart gestreept daar, op den thorax. 

4 uren. De andere zijn ook zoo zwart aan 't kleuren; het begint namelijk 
op mesonotum met 3 zwarte bultjes; de abdomenpedoncule is het zwartst 
gekleurd. 

14 Maart, Die elleboogvormige vèr uitstekende schouderaanhangsels moeten 
de pootjes zijn; de bil of dij dan begint zwart, donker zwart te kleuren. Het 
bovendeel van thorax is pikzwart, maar aan weerskanten is een rijpel wit 

gebleven: later heb ik bemerkt dat er van 
toen af felle versmalling van lijf plaats 
had; het eigenlijk wespenlijf alleen, veel 
enger dan het poplijf, krijgt binnenin de 
zwarte kleurstof; de rest valt later als 
hulselflanken weg. De abdomenschakels 
zijn op de boorden zwart aan 't kleuren. 

16 Maart. — In de voelers ook wordt, 
in de lengte, zoo een middendeel zichtbaar; 
dat middendeel alleen wordt zwart; de 
kleurlooze zijkanten zijn de weggestooten 
boorden van het hulsel; dat lengtemidden
deel is zwart geschakeld. 

17 Maart. — Ontwikkeld! Daar is er 
een vrij! ' t Is die van den laatsten ring; 
op 't oogenblik dat ik er bij kwam, rukte 
hij zich los, maar met wel te veel geweld: 
het wit hulsel hangt in plooien aan het 

achterlijf .en vruchteloos tracht hij er uit te geraken. Daar waar hij vast zat, 
staat nu nog een natachtig blaasje te glimmen. Hij valt op den rug, sukkelt 
terug op de zijde, staat op den kop, holt van hier naar ginder. Wel vast voor 
hem een ongeluk dus; ik dacht anders een aardig schouwspel te gaan bijwonen: 
een algemeen zaklooperijwedstrijd eener prettige bende jonge snaken! 

18 Maart. — De ontwikkeling volop in gang! Een der achtersten begint te 
schokken, te loteren als iemand, die met zijne schoenen een oogenblik in het 
slijk blijft steken. Zijne voetleden zijn tot aan de scheen op het zand gedrukt: 
net als iemand die neer zit en die wil rechtstaan, beide handen op den grond 
drukt, om zich zoo recht te duwen. Hij woelt, de parasiet, hij dobbert als een 
schuitje, dat in den stroom aan zijn ankerzeel schokt en slingert. 

Eensklaps scheurt het hulsel op het bijzonderste knotske van mesonotum: 

Fig. 3. Nobria-parasiet-lmago, zeer vergroot. 
(Microfoto E. I.eitz ; de voelers onder het vervoer 

afgerukt, heb ik bijgewerkt). 
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oogenblikkelijk blijven de voorste pootjes nu pal tegen het lijf gedrukt, alleen 
de tarsen van die pootjes roeren nog; de midden- en de achterpootjes bewegen 
nog heel en gansch. De parasiet is nu natuurlijk zooveel verlengd omdat hij 
gedeeltelijk uit de hoos losgeraakte. Traag van knots tot knots gaat de hulsel-
scheur op de bovenzijde van den thorax voort. Weldra zijn de midden- en de 
achterpooten ook stijf terlangs het lijf uitgestrekt; alleen de tarsen van beiden 
bewegen nog. Hoe wonder dat alles! Langzaam komen de vleugels te voorschijn, 
geenszins ineengefrommeld, doch plat, heel plat hebben zij tusschen hoos en huid 
gelegen; ze zien er uit als mierenvleugeis, met bijna even weinig nerven en cellen. 

Plots komen de voorpootjes; zouden de andere pooten en ook de vleugels 
gelijk vrij worden? Neen, om den hulselrimpel over de dijen der achterpooten 
te krijgen, vraagt het schromelijk veel inspanning. Op eens, worden de midden
pooten er uit getrokken, daarna de achterpooten, een voor een, evenals met de 
vóór- en middenpooten; dan geweldig veel wringen en klawieteren, waarbij dat 
schakeltuig van abdomenpedoncule fel in werking komt. Eindelijk heeft hij zich 
van de andere parasieten weggeslingerd: dat helpt! Zoo gaat men buiten het 
gedrang, in de vestiaire eener feestzaal, om er met onbelemmerde bewegingen 
zijn overjas uit te schieten ! Nog langer wordt de hulselhoos en zoo komen de 
vleugels vrij; oogenblikkelijk beginnen de achterpooten te werken, en stoeten 
weldra den frommel krachtig over het achterlijf heen. Zoo bijna zoo doet een 
kind dat 's morgens zijn nachtkleedje aflegt: eerst op den rug al de knoopen 
los, dan de armen er uitgetrokken en daarna alles op den vloer bijeengetrapt!... 

Binnen in het hoosje is er iets, dat het woekerwespje met het abdomeneindje 
nog vasthoudt; eenige krachtige stoeten nog; hij is los! Van onder de kleur
looze mom, komt plots „de zwarte ridder" te voorschijn! Heftig rukt hij de 
vormlooze wade open, e n . . . daar staat hij, indrukwekkend in glimmend zwart 
pranglijf, de hertelooze larvenmoorder van Nebria, het geducht rooverenhoofd — 
Phoenoserphus viator Haliday. JOZEF BOLS, 

Mechelen. leeraar in St. Romboutscollege. 

SNEEUW OP DE HEIDE EN IN HET BOSCH. 
NEEUWBUIEN bij stevige vorst, — dat geeft wel 't mooiste wollige winter-

kleed over heide en bosch. Dan behoeft men niet thuis te blijven uit vrees 
voor een ploeteren in een breiïge, natte massa, die de schoenen doorweekt en 
gevaarlijke slolten plakt onder de schoenhakken. Los en luchtig ligt dan 't 
witte dek op de wegen en het verstuift in fijne vlokjes over het droogblljvende 
zwart van laarzen of gummischoencn. 

Maar, eilacie, zulke »üiiderwetsche« winterdagen behooren tegenwoordig tot de hooge uil
zonderingen. En treffen wc er eens een, dan mogen we hem wol in dankbare herinnering 
houden. Het geluk is ons zoowel in den winter van 1911—12 als in dien van 1912—13 wer
kelijk nog weer eens ten deel gevallen, nadat we al zoo herhaald hadden gemopperd over 
het wegblijven van den wintervorst, dien we toch altijd zoo gaarne, en wel het liefst legen 


