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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. 
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Aan de universiteit van Monlpelliex is tevens verbonden een »/nsti(ut de/footo(;ie«, waarvan 
een ^Station zool.ogique«, gewijd aan de zoölogie en biologie der zee, zich te 6'e(fe(Dep./icea»??) 
bevindt. 

De universiteit te Lille houdt zich speciaal bezig met de studie van de fauna van Noord-
Frankrijk, in 't bizonder wat de toegepaste dierkunde betreft. Rijke collecties bevat het «Musée 
regional de Zoölogie appliquéen (alle diersoorten der streek, buisdierrassen, nultigo en schadelijke 
vogels, entomologie). 

Verder vindt men te Lille een vMusée de Geologie et de Minéralogien, dat rijke collecties 

beeft aan mineralen, gesteenten on fossielen, in 't bizonder van die, welke voor de geologie 
van de streek van belang zijn. 

Niet vergeten mag men ook hel interessante steenkolenmuseum. (Musée houiller). Het 
bevat een groote verzameling monsters van steenkool e. d., photographieën van mijnen e t c , 
alsmede zeer leerrijke kasten mot terreindoorsneden. Aan de universiteit te LiHe is verbonden 
het y>Laboraloirc marilimetn te Le Portel, bij Boulagne-sur-Mer(Dep.Pas-de-C,alaisJ;het\sgevriid 
aan onderzoekingen op 't gebied van marinebiologie, 

Aan de universiteit te Caen is verbonden een uMusêe d'Histoire naturelle«, dal van zeer 
veel belang is'voor de studie der geologie en palaeonlologie der streek, benevens een Luhora-
toire le LMC siir-JUei- (Dep. Calvados) voor onderzoekingen op 't gebied der »techiiique zoologique». 

Aan de universiteit van Besancon is o.a. verbonden, een »Mi(sée d'Histoire naturelle* 
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(zoölogie, geologie, mineralogie) en een vlnstitnl Imtaniquea met tiJardin hofaniqneii. 
De universiteit te Bennes heeft o.a. een «Station enlomologitpieis, die te Poitiers o.a. het 

«Station de Biologie végékde de Mauroct, die te Clermont-Ferrand o.a. hel vSlationlimiiologiqueo 
te Besse (Dep. Puy-de-Dóme), gewijd aan de studie van meren en rivieren, die te Lyon o. a. 
een ^Station maritime*, le Tamaris-sur-Mer (Dep. IVir). Dit slation wijdt zich aan de flora en 
de fauna der zee, ook aan visscherij, oester- en mossolcultuur etc. on bevat o. a. een 
bibliotheok, collecties en een aquarium. 

Aan de universiteit te Grenoble wordt speciaal aandacht besteed aan de slndie der Alpen. 
Men vindt er o. a. »Jardins alpinsa. 

De universiteit te Bordcatuc heeft o.a. oen ^Station todogique* te ArcachonOkip. GirondeJ, 
voor de studie der zeedieren. (Er is een bibliotheek aan verbonden). 

Aan de «Faculté des sciences* te Marseille is o.a. verbonden een »Jl/»S(rcoio»ia/« (collecties 
van dieren, planten en mineralen uil do Fransche colonies, bibliotheok), verder hel «Lafcoro/oire 
Marion* te Ktidoume (Dep. Bouclies-du-BIwne) gewijd aan de kennis der zeedieren. Hot heeft 
een aquarium. 

Hiermede zal ik van de inrichtingon der «FOCK/^CS des SCICHCCSK der universiteiten afstappen. 
Er zijn echter nog veel andere inrichliugen aan verbonden, dan de behandelde, vooral op het 
gebied der toegepaste naluurlijko historie. Mocht oen der lezers daarover inlichtingen wenschen, 
dan verstrek ik die gaarne, voor zoover mij zulks mogelijk is. 

Aan 't slot van dit artikel kom ik nog in 't kort terug op de Fransche universiteiten, 
meer mot het oog op hetgeen noodig is le welen, wannoor men daar wil studecren. Eerst 
mogen echter eenige inrichtingen behandeld worden, die buiten de univcrsileiteti vallen. 

In de allereerste plaats zij dan vermeld de vJardin des 11anies* met zijne musoa1). Moer 
officieel heel deze inrichting: ttttnónm d' Ilisloire nalureüe*. ledere liofhoblier van natuurlijke 
historie zal hel, hart o\>en gaan, als hij hier ronddoolt of deolneemt aan de gratis colleges 
der professoren, onder welke beroemde namen voorkomen, zooals: (Edmond) Perrier, Boule, 
Meunier, e. a. Ik zal bij deze inrichting wal uitvoeriger stilstaan. Do cursussen zijn publiek 
en gratis. 

De vJardin des Plantesa was vroeger, zooals trouwens de naam reeds doet vermoeden, 
uilsluitend oon botanische tuin. Reeds voor moer dan tweo eeuwen was de tuin 'bekend als 
uitgangspunt voor do verspreiding van exotischo lioomen en andere planten over Frankiijk 
on het verdere West-Europa. De botanist Toitrnefort verzamelde toen roods in den Levant 
producten voor don tuin, toenmaals vJardin Boyal* genoemd. Tol do planten, die van dezen 
tuin uit bun wog over West-Europa vonden, liehooron o. a. de wilde kastanje, de gewone 
acacia, de dahlia on vele aardappel-variëteiten. C/iarles Naudin hield er zich 23 jaar lang 
liezig mot onderzoekingen over plotselinge variaties bij planten on over de erfelijkheid. — 
Er zijn kassen (o. a. met Victoria Begia), waarvan sommige dienen voor het kwoekon van 
nuttige planten voor de Fransche colonies. 

De «Jardin des Plantes* is echter tegenwoordig tevens dierentuin. De verzameling van 
levende dieren werd in 1793 •) gesticht door Ktienne Geoffroy Sainl-llilaire, den beroemden 
professor In de zoölogie aan hot »Jtf)(8eio»«, die daar den oersten cursus in dierkunde in Frankrijk 
gaf en later deel uitmaakte van de wetenschappelijke commissie, die Napoleon naar Egypte 
vergezelde. De dierenoolloclie is echter voor een stad als Parijs minder lielangrijk dan men 
zou verwachten, niet zoo uitgebreid b. v. als die van »Artis« of van den dierentuin te Konden. 
Er zijn evenwel nog al eens zeldzaamheden. Zoo herinner ik me, er een paard met gespleten 
hoef gezion te hebben. Buitengewoon belangrijk zijn de musea in don tuin. Ze zijn zeer uil-
gebreid, goed onderhouden en gewijd aan zoölogie, vergelijkende anatomie, antliropologie, 
palaeontologie, geologie, mineralogie, botanie. Men vindt er o.a. vele skeletten van uitgestorven 

' ) Oe musea zijn vergelijkbaar met hot prachtige vNatarat Hislory-Mn.ienmt te Ixindon. {Soath Kensinylon). 
') Resds oo.ler l.odcwijk XIV bestond echter reeds een dierencollectie in het park te Versailles. 
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diersoorten, en van groote Sauriërs uit het secundaire tijdvak, ook van een Phenacodus, den 
vijfleonigen voorvader van de Equidae, den »Hottent()tten-Venus«,zijdespinnen van Madagascar, 
een ocapi, een parkiet in blauw en wit, een geval dat men afleiden kan door het geel van 
een gewonen parkiet wog te laten, meteoorsleenen e t c 

Om een denkbeeld te geven van den rijkdom der collecties van den yiJardin des Hantes*, 
mogen eenige getallen vermeld worden. 

Do musea bovatton circa 10.000 soorten zoogdieren, ca . GO.000 soorten vogels, ca . 10.000 
eieren, c a . 26.000 soorten reptielen, ca . 11.000 soorten amphibieën, ca . 52.000 soorten visschen, 
terwijl de verzamelingen op enlomologisch gebied, die c a . 7.000.000 exemplaren rijk zijn, 
jaarlijks gemiddeld met meer dan 50.000 soorten worden vermeerderd. Verder zij nog vermeld, 
dat in de afdeeling voor palaoobotanie ca. 80.000 planten voorkomen, in de geologische collectie 
c a. 300.000 fossielen, in de afdeeling voor mineralogie c. a. 40,000 soorten van mineralen, in 
de herbaria van wieren, mossen, korstmossen en zwammen, meer dan 200.000 nummers, en 
dat do bibliotheek meer dan 200.000 deelon bevat, hoofdzakelijk op het gebied der natuurlijke 
historie. De niet met gelallen aangegeven gebieden zijn eveneens van grooten omvang. 

Aan de inrichting zijn vele laboratoria verbonden, waarin gelegenheid lot werken bestaat. 
Te Saint-Vaasl-la-Hougue (Dop. Manche), is op hel kleine eilandje Tatihou een oLaboratoirc 
rnaritimen gevestigd, zoowel voor plant- als voor dierkunde. 

Aan het »Jli«8umc worden ook teekencursussen voor plant- en dierkunde gehouden. 
Al is ook het »Museum d'Histoire naturelle* voor onze lozers zeker het meest belangwek

kend, toch is er nog wel meer dat hen zal interesseeren. Zoo het wCotojtc rfe Fmnce«, reeds in 
1530 gesticht, dat ook op natuurhistorisch gebied cursussen geeft (gratig en gelegenheid tol 
werken in de laboratoria. 

Ook het museum van de nEcole nationale supérieure des Aiiwesa is zeer interessant.'t Bevat 
o.a. vele fossielen. 

Wat 't gebied der toegepaste natuurUjke historie aangaat, dat overigens in dit artikel 
vrijwel geheel buiten beschouwing gelaten is, mogen vermeld worden: het nlnstitut national 
agronomique*, de «jicole nationale d'Agriculture* te Grignon (Dep. Sei«e-e(-Oise), de -nEcole 
nationale d'Horticulture* te Versailles (Dep. Seine-et-OiseJ, de vÉcole nationale supérieure 
d'Agriculture coloniale* te Nogent-sur-Marne (Dep.: Seine) en de nÉcole nationale vétérinaire* 
te Alfort (Dep.: Seine). 

Ook zij nog even gewezen op het vlnstitut océanographique*, gesticht door den Prins van 
Monaco, een der zeer weinige prinsen, die hun geld voor de wetenschap besteden. De wijze, 
waarop dit geld verkregen wordt, is echter minder fraai, n.1. met de speelbank van Monaco, 
waarbij men evenwel niet mag vergeten, dat zij, die daar spelen, gewoonlijk wel wat kunnen 
missen. Het Museum van dit instituut bevindt zich niet te Parijs, doch te Monaco. (Dep. 
Alpes Maritimes). 

Bij Parijs bevindt zich de «Jardin d'acclimatation*, waar zich levende dieren bevinden, 
ook huisdieren. 

Bij de buiten de universiteiten vallende inrichtingen in andere steden dan Parijs zullen 
we onze aandacht niet verder bepalen, alhoewel er wel eenige zijn, zoo goed als uitsluitend 
echter op hel gebied der toegepaste natuurlijke historie. 

Tot slot dan nog enkele opmerkingen over de studie aan Fransche universiteiten. Wie hier
van meer wil weten, zal ik gaarne op aanvrage nadere gegevens verstrekken. Men kan zijn; 
nétudiant immatriculé*, nétudiant inscrit* of télève* van een aan de universiteit verbonden 
inrichting. Voor de beide eerste categorieën zijn aan alle Fransche universiteiten de bepalingen voor 
toelating, examens etc. dezelfde. Daarom zal alleen daarvan iets naders worden medegedeeld. 

Voor de immatriculatie is niets anders noodig dan de storting van 30 francs per jaar, 
bibliotheekrecht incluis. Eventueele laboratoriumkosten moeten echter nog bovendien worden 
vergoed. Is men geïmmatriculeerd, dan mag men alle onderwijs der universiteit volgen, dus 
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ook dat aan de faculteiten, waar men niet geïmuuilriculeerd is. l'il een oogpunt van algemeenc 
ontwikkeling is dit oen prachtige bepaling. 

Behoudens eenige uitzonderingen, geelt echter de immatriculatie alleen, niet bet recht, 
examens te doen. Z;j, die een graad of diploma willen halen, vooral als deze staatsinstellingen 
zijn, moeten zijn MHiuliant inscrit*. Ze moeten hun »haecalauréal« ') hebben. Buitenlanders kunnen 
bij voldoende voorkennis een «equivalence da haccalaurèat* krijgen. De «éludiauls inscrits* 
moeten elke drie maanden een »{nsmptton« nemen, die telkens 30 l r ancs (+2 fr. 50 bibliotheek
recht) kost. Ze behoeven echter de 30 francs voor de immatriculatie niet te storten, omdat 
ze reeds als geïmmatriculeerd beschouwd worden. Eventueele laloratoriumkoslen komen ook 
hier nog bovendien. 

In 't algemeen worden aan buitenlandsche studenten zoo min mogelijk moeielijkheden 
in den weg gelegd; men tracht hen juist naar Frankrijk te trekken. In 1900 waren er aan de 
Fransche universiteiten 1770 buitenlanders, in 't begin van 1913 waren daarentegen 5500 
buitenlanders geïmmatriculeerd, d. i. meer dan '/g van het totale aantal, liet totale aantal 
buitenlandsche studenten liedroeg toen ongeveer tienduizend. 

Menig lezer van dit tijdschrift zal na; hel lezen van dit artikel na den oorlog op een reis 
naar Frankrijk misschien meer zien dan anders het geval geweest zou zijn. 8) 

Utrecht. GKBLOF KALMA, Ing. 

' ) Dat is een diploma van middelbaar onderwgs. 
a) Voor de studie der Fransche natuur- en (andere) wetenschappen, kan men b. v. raadplegen; /.<i tehnCB 

fran<:aise (2 dln., elk 400 bladz., met portretten 1. lütg. CaroiUW, l'arijs. elk deel ingen. 5 fr. (de natuurwetenschappen 
komen voor in deel I ) ; Jlistuirc ilr Fnnicr ciiiiiciiipuniinc jlftJI—fytS), 1164 photogr., 40 tableaux, 13 gekl. platen. 
lUtg. Laronsse, Parijs, ingen. 40 francs. (Het laatste gedeelte, ongeveer Va van het geheel, is gewijd aan de prestaties 
op 't gebied van wetenschap, techniek, e t c ; 1M vie universitairi' a l'aris, 231 blail/, 48 platen, uitg. Armand Ihlin, 
Parys, prijs: ing. 10 Ir. (bevat o. u. het «Museum d'histoire nalurelle). 

MEELDAUW EN ROETDAUW. 

,MI»AT in hel algemeen de fungi in den herfst hun hoogste ontwikkeling be
reiken, is dit seizoen de geschiktste tijd om met allerlei interessante vormen 
dezer plantengroep kennis te maken. Dit geldt niet alleen voor de hoogere, 
maar ook voor de lagere zwammen en hol is juist over oen paar vertegen
woordigers der laatste categorie, dat wo het hebben willen. 

In den zomer en herfst geliourt het hooi vaak, dat we de bladen van lal 
van planten als met een wit meel bedekt vinden: denken we maar eens aan hel eikenhak
hout onzer bosschen, de rozenstruiken onzer tuinen, aan de breedbladige weegbrceplanien 
onzer weiden, aan de zoo elegant zich slingerende hopplanten onzer heggen en aan zooveel 
gewassen meer! Iedereen, die gewend is op zijn wandelingen zijn oogen te gebruiken, zal op 
de bladeren van een dezer planten weleens het witte, spinnewebachtige overtrek waargenomen 
hebben, waar we daareven over spraken. Welnu, dit verschijnsel wordt teweeggebracht door 
een soort van zwam uit de afdeeling der mccldauwzwammen of Erysipheeën en deze schim
mels zijn interessant genoeg om aan hun studie eens eenigen tijd to wijden. Wanneer we een 
klein beetje van het wit, dat zich op een blad bevindt, afschrapen en dit onder het microscoop 
leggen, zien wij talrijke schimmeldraden en verder een ontelbaar aantal langwerpige, door
schijnende bolletjes, die den indruk maken van • sporen te zijn. Inderdaad kunnen wij ze 
als gelijkwaardig hiermede beschouwen; deze lichaampjes zijn niet langs geslachtelijken 
weg ontslaan. Men noemt ze conidiën. Deze conidiön zijn vatbaar voor onmiddellijke ontkie
ming eri, als men het reusachtige aantal er van maar even aanziet, begrijpt men gemakkelijk 
hoe ze, als weer en wind meewerken, in korten tijd aan de zwam een onlzaglijke uitbreiding 


