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hebben vijf spitse, bruin aangeloopen tanden, zijn van voren iets buikig, van achteren 
iets uitgehold. Het viertallig vruchtbeginsel is vrij klein, de 
nootjes zijn kaal. De vrij lange kroonbuis komt nagenoeg niet 
uit de kelk tevoorschijn, en vertoont een duidelijke knik naar 
achteren, een haarring ontbreekt. Van de bovenlip zijn alleen 
twee slippen, links en rechts van de bloem gelegen, aanwezig. 
Ze loopen eerst naar voren, dan met een knik naar boven, en 
zijn aan den top paars geaderd op gelen ondergrond. De on
derlip bestaat uit twee puntige zijslippen en een eironde, iets 
gepunte middenslip. De geheele bloem is groengeel. De, in een 
bootshaak eindigende, stamper steekt boven alles uit en is 
naar voren gekromd, evenals de meeldraden, waarvan de 
mediane het langst zijn. De helmknopjes zijn paarsbruin, de 
helmdraden groen. De plant bloeit in Juli en Augustus, en 
wordt tot 20 c.M. hoog.1) 

A. C. HOFKER-FEEKES, 
Fig. 2. Teucrium montanum L. T HOEKER. 

Links een bloem wat vergroot. 

VAN EEN PAAR ZELDZAME WESPEN. 
(DISCOELIUS ZONALIS Panz. EN TRIGONALYS HAHNI Spin.). 

D
ISCOELIUS zonalis — verbreitet, aber ueberall eine derseltensten Faltenwespen" 
zegt Schmiedeknecht in zijn bekende werk „Die Hymenopteren Mitteleuropas". 
Anders gezegd: tenzij het geluk ons dient, zal men die wesp ook in Nederland 
niet onder de oogen krijgen. 

Het geluk diende mij: ik ving bij Breda een groot wijfje op bloeiende Frangula alnus 
en een ander vrouwelijk exemplaar hielp mij aan een pas voltooid nest. 

Over de soortbeschrijving van D. zonalis behoeft niet lang te worden uitgeweid. Men 
herinnert zich de afbeelding van Eumenes pomiformis, de wesp met het karakteristiek 
gevormd abdomen: een smal steeltje met eene plotselinge aanzwelling en vervolgens het 
breede, peervormige overige deel van het achterlijf. Denzelfden afwijkenden achterlijfs-
vorm vertoont. D. zonalis. Ook de kleuren van beide zijn gelijk n.1. zwart met geel; doch 
in de kleurverdeeling is verschil. Want terwijl Fiumenes doorgaans een viertal gele bandjes 
om de laatste helft van het achterlijf draagt, ziet men aldaar bij Discoelius slechts een 
enkelen band. Verder is Discoelius doorgaans iets grooter (10 — 15 mM.) en in het bezit 
van een paar middelscheensporen, die Eumenes mist. 

Voor den aanleg van hare nesten speurt het zonaliswijfje naar boorgangen van kever-
larven in stammen of palen, naar spijkergaten in balken en naar andere soortgelijke lange, 
smalle openingen. Mocht ook al het af- en aanvliegen der wesp ons op de aanwezigheid 
van een nest opmerkzaam maken, dan blijft intusschen nog de moeilijkheid bestaan, om 
dit onbeschadigd bloot te leggen. Voor zoover ik weet, is dan ook van Discoelius zonalis 
de ontwikkeling uit het ei of uit de larve ten onzent nog niet beschreven of waargenomen. 
Het bovenbedoelde nest was gebouwd in een stuk rietstengel, dat aan de achterzijde was af
gesloten door een knoop. Door uit dien stengel voorzichtig eene reep los te snijden en deze 
telkens na een onderzoek weder op de oude plaats te bevestigen, kwamen de cellen voor 

1) Een foto van een buitenlandsch exemplaar van Teucrium montanum is gerepro
duceerd in D. L. N. Jg. 17 blz. 530. J. Hs. 
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de waarneming open te liggen, zonder da t dit een storenden invloed op den ontwikkelings
gang uitoefende. 

Wat bij de opening het eerst in het oog viel en bij het thans ledige nest uit den 
aard der zaak nog sterker in het oog springt, is de verdecling der ruimte door tus-
schenschotten. Vooreerst blijkt de wesp door het oprichten van een schot op i1/^ cM. 
van den knoop de diepte van den koker wat te hebben ingekort. Daarna heeft zij de over
gebleven ruimte door het aanbrengen van 5 dunnere scheidingswanden in 6 vakjes verdeeld 
van resp. i 1 ^ , 1, 1, 1, 21/4 en 4 ^ cM. lengte. E n ten slotte heeft zij de ingangsopening 
gesloten door eene dikke prop. Het laatste, aan den ingang liggende vakje van 4*4 cM. 
is de gewone ledige ruimte achter de sluitprop bij nesten van dergelijke eenzaam levende 
wespen en bijen, de 5 andere vakjes zijn broedccllen. De eerste, de meest diepliggende 
cel meet 1 ̂  cM., de 3 volgende cellen zijn slechts 1 c.M. groot; uit die eerste cel ontwikkelde 
zich eene (grootere) vrouwelijke wesp, de 3 kleine vakjes leverden mannelijke exemplaren. 
Waarom de laatst gebouwde broedcel zoo buitengewoon groot was uitgevallen, weet ik 
niet: wellicht, da t de drang om eene ledige ruimte te laten bestaan reeds bij den bouw dier 
cel tot uiting begon te komen. 

Merkwaardig en kenmerkend voor de soort is de stof, die tot vervaardiging van tusschen-
schotten en sluitprop diende. Zij bestaat deels uit fijngekauwde, deels uit min of meer 
op maat gebeten stukjes blad. In water wordt die stof wel spoedig eene weeke massa, 
doch zij valt niet uiteen, zoodat zij waarschijnlijk bij het fijnkauwen met een zwak bind
middel is gemengd. De proviandeering der cellen geschiedde met kleine rupsen, die in 
grootte zoowel als in den graad van verlamming en in de soort vrij sterke verschillen 
deden zien: in dezelfde cel kon men b.v. rupsen aantreffen van drieërlei geheel uiteenloo-
pende species. 

Ik vond en opende het nest op het einde van Juli . Het moest toen echter al een dag 
of drie te voren zijn afgebouwd; want de eieren waren reeds uitgekomen en de larven 
reeds druk bezig met het uitzuigen der rupsen. Op 3 Augustus d.v. blijkt dan ook de 
voedselvoorraad reeds geheel opgeteerd. ledere broedcel bevat thans eene ±2 x1/,, cM. 
lange en ^ 3 mM. dikke larve van lichtgrijze kleur met iets donkerder doorschijnend 
ruggevat. Na eene vierdaagsche rust beginnen deze larven te spinnen d.w.z. den geheelen 
wand der cel te bekleeden met eene vliesachtige, lichtbruine stof. Zij verminderen onder 
het afscheiden dier stof zichtbaar in omvang, terwijl te zelfder tijd hare kleur van licht
grijs verandert in wasgeel. Zoo, zonder verdere verandering, blijven zij den winter over-
liggen tot begin April, wanneer zij zich gaan verpoppen. 

De poptoestand duurt betrekkelijk kort: op 5 Mei reeds stroopt het eerste, op 13 Mei het 
laatste der vier mannetjes de pophuid af en wel nagenoeg in de volgorde der cellen, dus in 
de omgekeerde volgorde, waarin de cellen gereed zijn gekomen. Eerst veel later, op 27 Juni , 
ontpopt zich de bewoonster der achterste, meest diepliggende cel: een vrij groot wijfje. 
Di t wijst dus op een verschil in vliegtijd van eenige weken tusschen de beide seksen ui t 
een zelfde nest. En tevens blijkt hieruit, dat de bestemming der achterste broedcel voor de 
ontwikkeling eener vrouwelijke wesp niet toevallig is geweest. Want op elke andere plaats 
in de rij zou zulk eene zooveel later ontruimde cel den vroeger gereedzijnden mannetjes 
eene hindernis zijn geworden om den uitgang van het nest te bereiken. 

Trigonalys hahni, de tweede wesp, maakt met hare geringe afmeting van 9 tot 12 mM., 
haar kort iancetvormig achterlijfje en hare geheel zwarte kleur een maar zeer bescheiden 
indruk. Zij is echter voor de entomologen, tenminste voor de systematici onder hen, steeds 
een vrij lastig insect geweest, wijl zij sommige kenmerken van zeer verschillende insecten-
groepen in zich vereenigt. Door haar vleugeladerstelsel doet zij aan eene bladwesp, door 
hare dubbele dijringen daarentegen aan eene sluipwesp denken. In Europa is zij de eenige 
en dan nog zeldzame vertegenwoordigster van de familie der Trigonalidae, waarvan, 
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naar het schijnt, slechts vier soorten bekend zijn. In de werken over onze Nederlandsche 
insecten zal men noch hare familie noch haar zelve als inheemsch vermeld vinden. Ten 
onrechte echter; want het is mij gebleken, dat zij in de omgeving van Breda voorkomt. 
En daar ik in de laatste paar jaren ruim een dozijn exemplaren van deze soort nabij Breda 
kon bemachtigen, blijkt zij er zelfs niet eens bijzonder zeldzaam. 

Tot voor korten tijd meende mm, dat Trigonalys hahni in de nesten van sommige 
wespensoorten leefde. Men behoeft echter het insect maar een korten tijd buiten in het 
vrije veld gade te slaan, om te zien, dat het zich om de meerdere of mindere nabijheid 
van wespen of wespennesten in het minst niet bekommert. In den nieuwsten druk van 
Brehm schrijft men het dan ook eene andere levenwijze toe. Naar aanleiding van een 
paar waarnemingen vindt men daar vermeld, dat de wesp een parasiet zou zijn van het 
sluipwespengeslacht Ophion, derhalve een parasiet in den tweeden graad. En dat lijkt 
inderdaad niet in strijd met de wijze van doen der wesp in de vrije natuur. Zij vliegt name
lijk op eenigszins beschutte, zonnige plaatsen aan sloot- of wegranden, steeds vrij laag 
bij din grond en trekt daar met vliegsprongetjes, op de wijze van sommige graafwespen 
dus, maar veel langzamer en rustiger van plant tot plant. En wat ten slotte den vliegtijd 
betreft: ik ving al mijne exemplaren in Juli, maar Schmiedeknecht zegt, dat hij ook in 
October enkele exemplaren heeft gevonden. Het is dus mogelijk, dat er van deze soort 
behalve eene zomergeneratie nog eene late najaarsgeneratie voorkomt. 

Breda. P. HAVERHORST. 

WILDE GANZEN. 

BIJNA iedereen heeft ze wel eens gezien, de groote vogels, als ze hoog in de lucht 
in den bekenden V-vorm, of, in kleine groepjes, in een scheeve lijn over komen 
trekken. Maar bij deze vluchtige kennismaking blijft het meestal; alleen denken 
de meeste menschen dan, dat er vorst in aantocht is, omdat naar hun meening 

deze dieren alleen in het hooge Noorden huizen. Toch is dit niet zoo, tenminste niet met 
de gewone wilde gans, waarover ik het hoofdzakelijk zal hebben; deze soort is zelfs meer 
een bewoonster van de gematigde luchtstreek en die ook op onze breedten broedt, o.a. 
in Noord-Duitschland. Tot voor twintig jaar was er zelfs nog, zooals bekend is, een kolonie 
in Friesland, maar die heeft het ook al, evenals zooveel andere vogelkolonies, af moeten 
leggen tegen de toenemende ontginning. Daarom zijn we voor 't bestudeeren in ons land 
uitsluitend aangewezen op het winterhalfjaar; maar dan zijn ze in sommige streken ook 
veel te vinden. Een uurtje van 't dorp is hier aan 't Haringvliet een plek, waar geregeld 
elk najaar groote troepen aankomen, die voor een deel den heelen winter hier blijven ook. 
Komt in dien tijd een vlucht ganzen over, dan ga ik er zoo spoedig mogelijk op uit, om 
de kennismaking van 't vorige jaar te hernieuwen. Meestal lukt dat wel, want ze zitten 
graag op de gorzen aan den waterkant, behalve als 't mistig is, dan is 't hun zeker te ge
waagd, en hoor ik alleen heel in de verte, op 't water, aan hun luid gesnater, dat ze er nog 
zijn. In de meeste gevallen is 't echter bij 't zien van de ganzen gebleven. Ieder, die ze al 
eens na heeft willen gaan, weet bij ervaring, hoe schuw en waakzaam ze zijn. Dat ligt 
misschien voor een deel wel hieraan, dat ze, zooals veel beweerd, maar ook wel tegenge
sproken wordt, wachten uitzetten. 

De gedachte, dat sommige vogels dit zouden doen, is intusschen al van ouden datum. 
Zoo wist reeds Albertus Magnus, een monnik uit de dertiende eeuw, die indertijd vooreen 
wonder van geleerdheid aangezien werd, het van kraanvogels te vertellen, natuurlijk 
weer opgesmukt met allerlei fantastische verhalen. Maar 't hoeft geen betoog, dat derge
lijke feiten, die hij misschien ook wel evenals zooveel andere dingen, van Aristoteles over-




