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!IE met een fijnmazig netje vischt in een sloot of vijver, waarin veel water
planten groeien, zal, behalve heel wat, ander moois, een menigte insectenlarven 
buitmaken, waarvan er vele een aandachtige beschouwing overwaard zijn. 
Immers tengevolge van de meerdere of mindere doorschijnendheid dezer dier
tjes bieden ze een goede gelegenheid om allerlei organen, die men bij hoogere 
dieren slechts zelden in werking kan zien, in hun teere lichaampjes in volle 

functie te aanschouwen. Een der fraaiste dezer larven is die van Ooien dipleritm, een soort 
van haft of eendagsvlieg. Zooals bekend is, dankt deze groep van insecten haar laalsten naam 
aan de raadselachtige omstandigheid, dat vele haften wel een paar jaar leven in den vorm 
van larve, terwijl ze het als volkomen insect slechts eenige uren volhouden. Toch is niet van 
alle eendagsvliegen het bestaan zoo éphórneer: Cloëon bijv. leeft veel langer, onder gunstige 
omstandigheden wel een paar weken. 

De larve nu van dit insect komt hoogst algemeen in onze slooten en plassen voor en is 
een van de merkwaardigste dieren, die in dit milieu hun bestaan voeren. Om een idéé te 

geven van het algemeen voorkomen van dit ongeveer centimeter-
lange wezentje, heb ik er in fig. 1. een schetsje van geteekend. 
l)e Cïw'oidarve dan wordt gekenmerkt door het bezit van 6 lange 
pooten, 2 lange sprieten, 3 mooie, geveerde slaartstiften, terwijl 
we aan de zijkanten van het lichaam duidelijk een aantal blad-
vormige uilsteekseltjes opmerken, die in een steeds trillende 
beweging verkeeren. Aan deze larve nu is heel wat te zien. 
Maar daartoe moeten we het diertje onder hel microscoop brengen, 
of althans bekijken met een sterke loep. Wij beginnen met den 
kop. Eerst valt onze attentie op de krachtige, puntige kaken, 
ongemeen groot dn sterk voor een zoo klein dier. Het bezit van 
dergelijke mond werk tuigen wijst op een rooverbestaan. Inderdaad 
is deze ephemeridenlarve een geduchte roofster, die er steeds 
op uit is andere kleinere wezentjes te grijpen en te verslinden. 
Wanneer we den kop van het diertje recht leggen — meestal 
komt dit lichaamsdeel »en profiles te liggen — zien we de twee 
groote oogen links en rechts en daartusschen in 3 kleine puntoogon 
of ocellen. l)e pooten vertoonen niet het gewone type van zwem-
pooten, zooals we dat bij de waterkevers e. d. zoo fraai kuinien 
zien. Zoo zijn ze bijv. voor het zwemmen rijkelijk lang. Deze larven 
leiden uilteraard veelal een zittend of kruipend leven op water-
planton, steenen, huisjes van slakken enz. In don regel ziet men 
ze op deze plaatsen stil zitten of langzaam voortkruipen met het 
achterlijf naar boven gericht. Ik heb zoo'n Idee, dat de drie lange 
staartborslels alsdan tien dienst van voelsprieten vervullen en 

hun Ijezitter waarschuwen, als er een prooi in de nabijheid is. Worden de beestjes 
opgeschrikt, dan zwemmen ze met rukken en schokken door.het water, doch rusten telkens, 
zoodat het bijv. weinig moeite kost ze met behulp van een pipel uit een fleschje met water 
te voorschijn te brengen. Elke poot eindigt in één klauwtje, waarmede de diertjes zich aan 
hun zitplaats vastklemmen. En nu komen we aan een der grootste merkwaardigheden van 
deze larve, nl. het luchtbuizen- of tracheeensysteem. Verrukkelijk mooi zijn de twee 
groote tracheeön, die wij zonder moeite links en rechts in het lichaam kunnen zien liggen, 
en hoogst interessant is het op te merken, hoe elke luchtbnis' een krachtigen tak afgeeft aan 
ieder der drie pooten aan haar zijde. Op sommige plaatsen, maar niet op vele, zien wij ver
bindingen tusschen de twee hoofdstammen, wel begeven zich talrijke zijtakjes naar het midden 

Fig. i. 
])e larve van Cloi'on dipterut». 
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Fig. % Ken paai' trachee-
kieuwen van Cloëon. 

van hel lichaam. Ademgaten of stigma's ontbreken echter ten eenenmale. Doch wel zien we, 
hoe zich van elke luchtbuis een krachtige tak afspilst, die zich 
verdeelt in kleine aderen in een der blaadjes, die we vroeger reeds 
links en rechts aan hel lichaam der larve opmerkten. Klaarblijkelijk 
zijn dus die trillende blaadjes een soort van kieuwen. Inderdaad 
is dit zoo. Men noemt ze: •tracbeekieuweo* en hierin heeft bij 
deze larven de gaswisseling plaats. Ken buitengewoon fraai gezicht 
leveren deze tracheekieuwen op; fig. 2 kan hiervan slechts een 
flauw beeld geven. De plaatsing bij Ooëon is als volgt: aan de laatste 
drie achterlijfsringen gee« tracheekieuwen, aan het voorgaande segment 
ri'rt blad aan weerskanten, bij de zes overige segmenten twee 
stuks aan iedere zijde, üp mijn schetsje is dus bovenaan 1 kieuw
blaadje weggelaten terwille van de duidelijkheid. Toen ik nu onlangs 

deze haftenlarve nog eens bekeek, merkte 
ik op, dat vele exemplaren op poolen en lichaam 
bezet waren mei talrijke diatomeeën uit het 
geslacht Cbcconets, en toon rees alweder de 
vraag bij mij op: »Hoo komen toch deze 
diatomeeën op lichaamsdeelen van dieren te zitten?« Ik kan niet aan
nemen, dat deze Cocconeisoxemplaren er in zouden slagen door kruipen 
deze zitplaatsen te bereiken. Immers, zooals fig. 3 aangeeft, bevinden 
ze zich lot op het bovenste lid van de 
poolen der larve en ze zouden dan een 
werkelijk enorm eind gekropen moeten zijn, 
wat m.i. niet aan te nemen is. Neen, ik 
geloof zeker, dat we wel degelijk moeten 
veronderstellen dat Cocconeis en tal van 
andere diatomeeën af en loe beweeglijke 
mikrosporen vormen, die rondzwermen en 
zich vervolgens op geschikte plaatsen neer
zetten. Weliswaar is, wat ik hier neerschrijf, 
niet veel meer dan oen hypothese, maar de 
feiten dwingen lot het opstellen hiervan. 
Als allo lezers van De Levende NuUtiir, die 
een microscoop bezitten en vooral zij met 
een eerste klasse instrument er zich eens 
voor spanden, wie weet, hoe gauw we 
klaarheid in deze zaak zouden krijgen! 

Op dezelfde excursie vond ik nog iets aardigs, dat ik even 
wil vertellen. In een vijver van het Willemspark te Amsterdam, 
waren nl. alle grassprietjes en takjes, die in het water uitstaken, 
bezet met een zóó enorm dikke laag van een Gcymphonema-soorl, 
dat sommige grasjes wel de dikte van een potlood bereikten. En 
in het gelei van deze diatomeeën leefde een ongelooflijk rijke 
mikrokosmos, welks leden ik maar niet zal opnoemen, maar waaronder zich tallooze exemplaren 
bevonden van Bmchiomis nrccolaris met wintereieren. Sommige exemplaren — naar een 
waarvan ik mijn schetsje heb gemaakt — droegen winter en zomereieren tegelijkertijd. Zooals 
men ziel, zijn de wintereieren rijk bezet mol korte, stompe stekels,1) terwijl de wand der 

' ) In «üie Silsswasserfauna Deutschlands», Heft 14, bh . 208 staat; «nauereicr (van #»". urwoIaWs) vom allgetneinen 
Typus nicht abweichend, die niiszero feate Hlille der lotzteren mit flachen Gruben (ca lüO/IOUjii), nach Voigt mit 10 ^ 
Umgen plumpon Stiibchen.s Hit mijn vondst blijkt duidelijk, dat Voigt het in dezen bij het rechte eind heeft 

Fig. 3. F.en poot van 
Cloëon met eenige 

diatomcei'-ïi. 

Fig. 4. Brachionus urceolaris 
met wintcrei (links) en znmeret 

(rechts). 

• 
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zomereieren glad is. üf het doel dezer stekels daarin bestaat, de eieren te verankeren, tot 
er een gunstige gelegenheid komt tot ontwikkeling, weet ik niet. Ik veronderstel echter van 
wel, want talrijke losse exemplaren lagen in de dialomeeënmassa verspreid. Naar men zegt, 
ontwikkelen zich bij de raderdieren nooit wintereieren zonder mannetjes. Hoewel ik echter 
honderden vrouwtjes met lalenteieren heb gezien, heb ik vergeefs naar mannetjes gezocht. 
Misschien waren deze reeds alle «dezer wereld afgestorven.» Maar hel geval was er niet 
minder interessant om. 

L. DORSMAN Cz. 

NATUURHISTORISCHE INRICHTINGEN IN FRANKRIJK. 

LS eenmaal de oorlog afgeloopen is, zal een stroom van toeristen naar Frankrijk 
trekken om met eigen oogen de plaatsen te aanschouwen, die zoo herhaaldelijk 
in de oorlogs-berichten genoemd werden. Zonder twijfel zal menigeen niet 
uitsluitend zijne aandacht bepalen bij de ruïnes van Arras, Hapaume, Péronne, 
Heims e t c , doch ook gaan genieten van de schoonheden van niet verwoeste 
streken, alsmede van hetgeen kunst en wetenschap in zoo rijke mate bieden. 

Omdat nu onder de lezers van dit blad velen zullen zijn, die tot hel genus „trekvogel" liehooren, 
zal een artikel, waarin in groote trekken wordt behandeld wat Frankrijk op 't gebied der 
ïisciences ncrfureiieM presteert, hier zeker niet misplaatst zijn. Wenden we ons eerst lot de 
universiteiten, die in Frankrijk ten getale van 15 voorkomen1), n.1. te Ldle, Nancy, (kten, 
Parijs, Dijon, Besanfon, Benncs, Poitiers, Clermont-Ferrand, Lyon, Grenoble, Bordeaux, Toulouse, 
Montpellier, ALc-Marseille *). (Zie het kaartje, waarop ook nog eenige andere plaatsen zijn 
aangegeven). 

Bij elke universiteit behoort een bepaald gebied (een z. g. i>Académk(.<), dat eenige depar
tementen omvat. Er zijn evenwel 10 »Académies«, waarvan er echter 1 is, die geen universiteit 
heeft, n. I. de vAcadémie de Chambéryu, Irestaande uit de departementen Savoie en llattle 
Sttt'oie. Het aantal faculteiten der verschillende universiteiten is niet gelijk; alle hebbon echlei-
een ïFaculté des sciences», de eenige, die voor ons van algemeen l^elang is. 

Hel lielangrijksle is de universiteit van Parijs, welker «FocuJMdes«ctenees* haar zetel heeft 
in de bekende Sorhonne, zoo genoemd naar den stichter Bohert de Sorhon (1201—127^), die 
echter oorspronkelijk bot doel had, een inrichting te stichten, om arme studenten in de 
theologie te steunen. 

Aan de faculteit zijn vele laboratoria te Parijs verbonden, terwijl er bovendien nog in 
andere plaatsen gevestigd zijn, («Liiïoratoire de Zoölogie marilimea te Boscoff (Dep. Finislère), 
Banyuls (Dep. Pyrénées-Orientalcs), Wimereu.r (Dep. Pas-de-Calais), »Lahoraloire de hioh>gie 
végétalei te Fontainehleau (Dep. Seine-et-Marne). 

Na Parijs komt voor de studie der natuurlijke historie vooral de universteit te Montpellier 
in aanmerking. Deze hoort met die te Parijs tot de oudste universiteiten der wereld. Speoiaa] 
van belang is hel beroemde vfnsHlul de llolaniquet, dat o.a. een uitgebreide bibliotheek, i'ijke 
planlencollectios en een zeer l)okenden nJardin des liantes« omvat. Aan hel instituut verlxm-
den zijn verder o.a. een »lu-ole ties Pla nies of/iciiiales«,i'o\\ licole foreslièrea exxUvl «Laboraloirr dn 
Mout Aigouat» gelegen op 13(X) M. hoogte, on speciaal ingoricht voor de studie der gebergtenllora. 

•) Ook in Alyiern (Hoord-Afriltn) bevindt zich een Fransche universiteit. 
•) Deze twee steden hebben gezamenlijk één universiteit, waarvan zich te Aix de »Faculti% de Droit* erttleahaottlti1 

des tettrest, te Marseille de tFacallt des Sciences^ en een iticole de plein exercice de MMecine et de Pharmaciei bevinden. 


