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een antwoord te geven. Verder dan een door enkele feiten gesteund vermoeden 
heb ik 't nog niet kunnen brengen. Ik ga daarbij uit van de meening, dat de 
aard van nestbouw behoort tot de typische eigenschappen van den vogel, die 
zich zal voortplanten van geslacht op geslacht op de wijze zooals door 
Mendel is aangetoond. Het is daarbij ingeval van nood zoowel mogelijk, dat 
een individu tot een iet of. wat anderen nestvorm zal komen, dan zijn aanleg 
hem ingeeft, als dat hij terugkeert tot zijn ouderen vorm (atavisme). Door zijn 
nestvorm voert de soort even goed den strijd tegen de natuur als door de 
bekleuring van zijn ei, en nog door verschillende andere dingen, zooals ik over 
eenigen tijd overtuigend hoop te kunnen aantoonen. 

Terugkeer tot een vroegere nestwyze heb ik meer dan eens gezien, ook 
pogingen daartoe. Ik had een nestkastje opgehangen voor een Merel. Een gewaagde 
gedachte? 't Was een half holenbroedersvorm, ongeveer zooals die aan Vliegen-
vangers worden aangeboden, maar grooter. En zie, op een vroegen morgen bracht 
een Merel er haar nestmateriaal in! Ik heb mijn eigen waarneming betwijfeld! 
Toen er een voldoende hoeveelheid materiaal aanwezig was, moest de nestholte 
worden gevormd, en dat ging niet! Hij draaide links en dan weer rechts maar 
kwam niet rond, want telkens stootte de lange staart tegen den achterwand van 
't nestkastje. Toen liet ze haar bedoeling in den steek en bouwde elders. 

Dat onze beschouwingswijze resultaten zal opleveren, wanneer een zeer 
groot aantal waarnemingen wordt verzameld, is wel bijna zeker. Wanneer in 
een streek een 100-tal waarnemingen — liefst nog meer — worden verzameld en 
ingedeeld op de door mij aangegeven schaal dan zal één der vormen in de 
meerderheid zijn, andere in een minderheid, waarvan het verloop ongetwijfeld 
zijn beteekenis zal hebben. 

Wageningm. • G. "WOLDA. 

DE ÈANDLOOPER. 
K had al zoo lang tusschen de roode steenanjertjes gezeten, dat de 

insecten geen erg meer in mij hadden. Die zijn toch heel wat gemakke
lijker te benaderen dan vogels. Je moet al heel stil liggen en goed 
gemaskeerd zijn, om door de vogels onopgemerkt te blijven. Ze kennen 
een mensch als mensch en in negen-en-negentig van de honderd 

gevallen als een te vreezen persoonlykheid. Daar is bij de insecten over het 
algemeen geen sprake van. Soms lijkt het, alsof de honigbijen wel erg zouden 
hebben, vooral in de buurt van hun korf, maar op stuk van zaken zien die in 
den mensch dan toch niet anders dan een storende omstandigheid in hun huis
houding, een ding dat hun in den weg staat bij het af- en aanvliegen of een 
nieuw voorwerp, dat het landschap in de buurt van de korf een ander aanzien 
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geeft en dus verkend moet worden. Een enkelen keer heb ik wel eens den 
indruk gekregen, dat mijn bijen mij persoonlijk kenden en wel in het bijzonder 
een speciaal groepje, die altijd onder duidelijk verstaanbaar krijgsgeschreeuw een 
aanval op mij deden als ik dicht bij de korf kwam, want ik had het bij hen 
verkorven. Maar zooals ge weet .speelt ook de geur bij die bijen een groote rol. 

Intusschen daar bij die Anjertjes tusschen Meulemansbrug en de Kamper-
brug aan de boorden van den Dinkel ging vlak bij mij onbekommerd het 
insectenleventje zijn gang. Boven het stroomend riviertje en de wiegelende 
slierten der waterplanten fladderden de libellen, de mooie Calopteryx met de 
groene fluweelen vleugels. Op de Anjertjes kwamen Vuurvlindertjes en Blauwtjes 
en het Duizendblad, de Wilde Bertram, Achillea plarmica werd druk bezocht door 
vliegen, bijen, wespen en vlinders van allerlei soort. Het Dinkelbed ligt in den 
zomer diep in de vrij steile oever, die meestal een meter of vier vijf hoog ligt, en 
al naar de vele kronkelingen van den stroom blootgesteld aan alle windstreken. 
Het kostte dus weinig moeite om een Zuidhelling te vinden en daar is natuurlijk 
het insectenleven het rijkst. 

In het kantje onder de Anjers heerschte dan ook een gezellige drukte en 
daar zat ik nu midden in, vol spijt, dat ik heelemaal geen vangtoestellen of 
fleschjes had meegebracht, want onder al het kleine gedoe, dat den heelen zand-
rand doorzeefd had met honderden gaten en gangen, zouden stellig wel een paar 
nieuwe kennissen te vinden zyn geweest. Nu moest ik mij maar vergenoegen 
met te kijken naar wat er gebeurde en dat kon ik met des te meer gerust
heid doen, daar ik nu geen vinger hoefde te verroeren om vangsten te doen. 
Toch beloofde ik mij zelf, dat ik voortaan voor buisjes en netten zou zorgen, 
want zonder een behoorlijke en zoo volledig mogelijke verzameling kan je op het 
gebied van insecten-studie toch eigenlijk maar weinig of niets uitrichten. Ook zou 
ik al de aardige dieren, waar ik mij in dit zonnig zomeruurtje mee verlustigde, 
nooit herkend of zelfs gezien hebben, als ik ze niet vroeger onder de loupe had 
gehad. Daar vloog vooreerst de kleine bulten aar-wesp, Oxybelus, altijd te herkennen 
aan de manier waarop hij zijn prooi draagt. Hij vangt vliegen en draagt ze met 
zijn achterpooten, heel achteraan tegen zijn lijf gedrukt. Men heeft zelfs wel 
eens verteld dat hij zijn vlieg op zijn angel prikt en zoo naar het hol draagt, 
maar daar is niets van aan. Prachtig is het, zooals deze wespjes recht op hun 
nestopening komen aanvliegen. De helling zat vol met gaten, maar bij hem 
bestaat geen twijfel, welke daarvan hij kiezen moet. Slechts een heel enkelen 
keer ziet men Oxybelus besluiteloos heen en weer zweven. De andere oever
bewoners waren eenige kleine Crabro-soorten, waarvan de eene vliegen thuis 
bracht en de andere een kleiner prooi en voorts wat graaf bij tjes van de groep 
die het stuifmeel meedragen aan de haarvlokken van hun pooten. Soms waren 
er een paar dozijn van die verschillende insecten tegelijk in de lucht. Rondom 
in het parkwoud was het stil; slechts eenmaal passeerde een drietal Bonds-
wandelaars; dit stuk Dinkeloever tusschen Kamperbrug en Meulemansbrug is 
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met recht als een der mooiste plekken ter wereld opgenomen in de Overijselsche 
bondswandelweg. 

Daar verscheen een nieuw persoon op het tooneel: een mooie bruinbronzen 
zandloopkever. Hij kwam snel aanrennen en stond toen opeens stokstijf stil op 
een smalle zandrand juist onder de graafbijholen Had ik nu mijn vangnet en 
andere paraphernalia bij mij gehad, dan zou ik dat beest gevangen hebben ten 
eerste, omdat er in Oost-Nederland zeldzame zandloopkeversoorten te verwachten 
zijn, ten tweede omdat ook onder de gewone soorten merkwaardige rassen 
en aardige kleurafwijkingen voorkomen. Maar dan zou ik niet te zien 
gekregen hebben, wat er nü gebeurde. Hij stond dus stokstijf stil op het witte 
zand, nog al hoog op zijn dunne pooten, zijn sprieten omhoog gestrekt, eenigs

zins achterwaarts, zijn 
oogen wijd uitpuilend. 
Er is geenen kever dio 
zulke wijd uitpuilende 
oogen heeft, ze vor
men een verbreeding 
aan den kop, die op 
groeten afstand al dui
delijk te zien is. 

Opeens een vlugge 
beweging,het dier heeft 
zich op zijn zes pooten 
bliksemsnel een centi
meter de hoogte inge
werkt, de kop geheven 
en gezwaaid, de beide 
bovenkaken wijd van-

DP zandinopo,-. oeugesperd en weer 
dichtgeklapt, happend 

naar een voorbijvliegend wespje net als een hond wel vliegen in de vlucht opsnapt. 
Maar het was mis. Hij blijft nog even staan op zijn hooggestrekte pooten, 
zwaait weer zijn kaken open en zakt dan neer, gereed vooreen nieuwen sprong. 
Na nog tweemaal tevergeefs gehapt te hebben, slaagt hy er den vierden keer in, een 
vlieg op te happen en rent daarmee weg, om hem op zyn gemak op te peuzelen. 

Intusschen was een tweede zandloopkever vlak bij mij neergestreken op het zand 
boven de graaf by nesten. Wat een prachtig dier I Eigenlyk haast een metalen stukje 
speelgoed, van dat blik met blinkende kleuren, maar veel mooier: de vy f leden van 
den voet helder smaragdgroen, de schoenen net blauw de dyen met karmijnen metaal-
glans en al die glanzen keeren weer in de aardig gespikkelde en gevlekte vleugels, op 
het borstschild met zijn diepe groeven en aan den kop. Maar de breede bovenlip is 
bleekgeel bij wit af en er gaat ook een witte rand langs de buitenkant der bovenkaken. 
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Deze vrind zat als het ware te tandakken bij het aanschouwen van al die 
bijtjes, wespen en vliegen. Hij sperde zijn bovenkaken wijd open, zoodat die in 
al hun gruwelijkheid te zien kwamen met al hun geduchte zwarte tanden. De 
kaken zijn veel langer dan de kop breed is en liggen dan ook in rust gekruist 
met hun punten ver naar buiten gericht. De onderkaken zijn minder forsch, 
maar mogen er ook wel zijn en de onderlip is vooral merkwaardig om zijn 
prachtig behaarde tasters. Trouwens de heele zandloopkever is overal aan romp 
en pooten wel sober, maar zeer mooi behaard. 

Hij bleef daar echter niet zitten om zich te laten bewonderen, maar tilde 
de dekschilden omhoog, spreide zijn breede vlerken uit en snorde snel omlaag 
in het gewoel der insecten, waar hij in één hap zijn prooi te pakken had, 
waarmee hij net als zijn kameraad van daareven tusschen het gras verdween. 
Zoo had ik dan in een korten tijd de zandloopkevers op twee manieren hun 
prooi zien vangen. De tweede manier had ik meer waargenomen, maar dat stilstaand 
weghappen, zooals die eerste tor deed, was iets heel nieuws voor mij. Hier aan 
de Dinkel, zoowel als in de Zandkuil op Texel, aan den weg naar de Lage Vuursche 
en het Gooi, de Soerensche bosschen bij Apeldoorn, in het duin van Terschelling 
trof ik de zandloopkever aan als een vasten klant in de omgeving der nesten van 
graaf bijen en graafwespen en eenige jaren geleden heeft de heer Van Beek in ons 
Tijdschrift verteld, hoe hij ze bij graafwespneslen vond als roevers van de prooi 
dier wespen. Een zeer aardige groep van kevers om te bestudeeren, die zand-
loopers, niet alleen om hen zelf, maar ook om hun merkwaardige larven, die 
valkuilen in den grond graven en op hun beurt weer te lijden hebben van graaf-
wespachtige insecten. Zoo komt boontje om zijn loontje. JAC. P. TH. 

ENKELE AANGEVOERDE COMPOSITEN. 
ii. 

EN ander, sedert kort in ons land aangetroffen, compositen-geslacht 
is Spilanthes. Ook hiervan vond ik het eerste Nederlandsche 
exemplaar te Wormerveer in Augustus 1913. Ik had alleen Noord-
Amerikaansche flora's tot mijn beschikking en kwam daarmee tot 
Spilanthes americana var. repens, waarvan de beschrijving heel 

goed met mijn planten in overeenstemming was. Intusschen maakte Dr. Thellung 
uit, dat het exemplaren van Spilanthes decimibens (Sm.) A. H. Moore ( = Sp. arnicot-
des D. C.) waren en wel van de variëteit macropoda (D. C.) A. H. Moore, die 
inheemsch is in Brazilië en Uruguay. Van deze zelfde soort was indertijd een 
andere variëteit op het beroemde adventiefterrein bij Montpellier, de Port 
Juvénal, gevonden. Het geheele geslacht schijnt wel zeer zeldzaam in Europa 
aangetroffen te worden, want noch in de zeer rijke lijst van aanvoerplanten te 
Mannheim, Ludwigshafen en de Paltz van Friedrich Zimmerman, noch in een 


