
IETS NIEUWS UIT H E T NAARDERMEER. 207 

Zulke geweldige zwermen Agrioniden ziet men alleen in dezen tijd, nog vóór dat 
het eierleggen is begonnen en 't is dan een niet gemakkelijke taak, om op ' t oog het 
(betrekkelijk geringe) aantal soorten te onderscheiden. Een zeer goede oefening 
echter voor het oog. Tusschen deze groote zwermen teere insecten, moest naar 
mijn meening, ook de zoo merkwaardige armatum schuilen en het duurde dan 
ook nauwelijks 5 minuten, of het tweede ex,, weer een wijfje, was gevangen. 

Ik zocht intusschen ijverig naar het mannetje, dat onmiddellijk opvalt door zijn 
effen bronzen kleur, scherp afgescheiden van het fel-groen, of blauw geteekende 
borststuk en eerste achterlijfsringen. Na ongeveer twintig minuten van angstvalhg 
rondspieden, had ik hem eindelijk 
in het n e t : een bijzonder klein, 
nog vrij jong exemplaar, helder 
grasgroen van kleur. Werkelijk 
een heel afwijkend en bijzonder 
mooi diertje! 

Dien dag is 't daarbij gebleven. 
T w e e d a g e n l a t e r . Op 2 2 M e i , Fig, 4. Vleugels van eenJAgrion-soort, bijna 2 X vergroot. 

was 't gelukkig weer zeer mooi 
weer zonder wind; op precies hetzelfde plekje in 't J an Hagen's bosch, zag ik toen 
niet minder dan 3 wijfjes, waarvan er tenslotte nog één kon worden bemachtigd. 
Allemaal vlogen ze dicht langs den grond en bij voorkeur tusschen de Carex-pollen 
door, om dan rustig verder vliegend, onder de hinderlijke braamstruiken te verdwijnen, 

De afgeloopen dagen waren echter goed geweest en met 't resultaat kon ik te
vreden zijn. Wel merkwaardig was het, dat een week later niets meer van deze 
kleine waterjuffer was te bespeuren. 

Het zou zeer zeker van belang zijn, indien een volgend jaar eens op deze soort 
werd gelet. Wie weet op welke, even onverwachte plaatsen als deze, armatum 
ook blijkt te kunnen leven! 

Amsterdam. . M, A, LIEFTINCK. 

VIER IN BLADVORMAFWIJKENDE 
LATHYRUSSEN. 

DIT voorjaar vond ik op een adventief terrein te Wormerveer eindelijk de 
lang verwachte Lathyrus Clymenum L, Nu hiermede het viertal zonder
lingen van het geslacht Lathyrus compleet is, wil ik ze in 't kort nog eens 

in de D, L, N, bespreken. Een fatsoenlijke Lathyrus heeft oneven gevinde bladen, 
waarvan de bovenste blaadjes in ranken zijn overgegaan. Wel is waar zijn zij bij 
dit geslacht vaak éénjukkig, d.w.z. dat er behalve de ranken slechts één paar blad
achtige blaadjes aan het blad voorkomen, maar de vier soorten, die men tezamen 
wel tot een afzonderlijk ondergeslacht brengt, dat dan Clymenum genoemd wordt, 
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gedragen zich in dit opzicht ieder op zijn eigen eigenwijze wijze. Het zijn de soorten 
L. aphaca, L. Nissolia, L. Ochrus en L. Clymenum. 

Bij L. Aphaca L, fig. i is het geheele 
blad gereduceerd tot een enkelvoudige rank, 
Intusschen heeft een plant, die niet pa
rasiteert, bladgroen noodig en moet zij 
een betrekkelijk groot oppervlak met 
bladgroen aan het licht blootstellen voor 
haar bestaan. Hierin is nu bij L, Aphaca 
voorzien, doordat de steunbladen groot en 
bladachtig ontwikkeld zijn, zoodat het 
schijnt, alsof zij overstaande bladen heeft. 
In werkelijkheid zijn echter de bladeren (hier 
de ranken) verspreid, In de oksels dier ran
ken staan de bloemstelen, die bij den nor
malen vorm {var. typicus A, en G,) gewoon
lijk een enkele intens geel gekleurde bloem 
dragen. Op adventief terreinen vindt men 
nog al eens planten, die tweebloemige bloei-
wijzen bezitten en die tot de var. floribundus 
M a 1 y behooren. Soms vindt men ook 
exemplaren of zelfs geheele vegetaties met 
uitsluitend heel licht zwavelgeel gekleurde 
bloemen (/, ochroleuca). Volgens de litera
tuur moeten ook vormen voorkomen met 
min of meer normaal-ontwikkelde bladen, 
Bij mijn weten zijn zulke exemplaren echter 
bij ons nog niet gevonden. Mocht een van 
de lezers ze misschien ontmoeten, dan houd 
ik mij voor bericht en zoo mogelijk een 
exemplaar ten zeerste aanbevolen. Waar 
deze soort oorspronkelijk spontaan voor
komt, is niet met zekerheid bekend. Wel 
houdt zij op veel plaatsen, waar zij eens in
gevoerd is, stand. Dit schijnt bij ons ook in 
Z,-Limburg het geval te zijn. Overigens zijn 
het gewoonlijk wel zuivere adventieven, die 
bij ons gevonden worden. 

L. Nissolia L, fig. 2, is in niet bloeienden 
toestand tusschen het gras, waar zij vaak 

voorkomt, eigenlijk niet te vinden. De bladen zijn geheel gereduceerd tot de gras
achtig verbreede bladspil. Anderen daarentegen beschouwen ze in hun ontstaan 
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als een vorm van bladeren, 
die in de ontwikkelde plant 
den vorm van de kiem-
bladen hebben behouden, 
Van deze soort worden 
twee variëteiten onderschei
den. De eerste {var. genuinus 
U e c h t r, = var, pubescens 
B e e k . =x var. puberulus 
B e e k . = var. lanceolatus 
R o u y) heeft behaarde 
vruchten en tamelijk breede 
bladen; de tweede {var. gla-
brescens F r e y n, = var. 
gramineus B e e k . = var. 
leiocarpus U e c h t r. = var. 
linearis R o u y) heeft kale 
vruchten en smallere bla
den; de geheele plant is 
ook kleiner en teerder. 

De var. genuinus is de 
meest voorkomende vorm 
in West- en Zuid-Europa, 
Zij komt bij ons het meest 
voor in Z, -Limburg op bouw
landen, maar meestal in 
enkele exemplaren slechts, 
terwijl de var. gramineus, 
in Oost-Europa thuis be-
hoorende, bij ons regelmatig 
langs verschillende dijken 
en wegen op Zuid-Beveland 
in grooten getale haar frisch 
roode bloempjes vertoont. 

Komen deze beide soorten 
dus bij ons geregeld en fre
quent voor, zoo zelfs, dat 
zij wel als indigenen be
schouwd worden, de beide 
anderen zijn hier beslist 
adventieven. 

L. Ochrus (L.) D. C, fig, 3, 
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is enkele malen op aanvoerterreinen gevonden (Arnhem, Weert, Sittard, Wormer
veer), De teekening is gemaakt naar een weelderig exemplaar van Sittard, De 
bovenste bladen bestaan uit de sterk verbreede bladspil, die alleen aan den top drie 

ranken draagt, en aan 
den voet geleidelijkin 
de vleugels van den 
stengel overgaat. 
Lagere bladen dra
gen één of meer zij-
blaadjes, terwijl bo
vendien aan den voet 
duidelijk te zien is, 
dat ook de half-pijl-
vormige steunbladen 
met den stengelvleu
gel en de bladspil 
tot een geheel zijn 
samengegroeid. Min
der krachtig ontwik
kelde exemplaren 
vertoonen vaak uit
sluitend bladen, zoo
als hier de bovenste 
zijn. Ook komen wel 
planten voor, waarbij 
de onderste bladen 
gereduceerd zijn, de 
alleronderste zelfs 
zonder ranken — ter
wijl de hoogere, tot 
boven toe, alle zij
blaadjes dragen. De 

geelachtig witte 
bloem is vrij groot, 
maar weinig kleiner 
dan die van een erwt. 
De bijna cilindrische 
peul draagt aan de 
rugzijde twee krach

tig ontwikkelde vleugels. Ondanks, of misschien juist door de grillige vormen 
van de bladorganen is het geheel een sierlijke plant. 

De soort is inheemsch in het Middellandsche-zeegebied. Bij ons wel steeds met 
graan aangevoerd. 

L. OcIl/UU). 
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L. Clymenum L, vertoont van onder 
naar boven duidelijk de geleidelijke ont
wikkeling van den sterk gereduceerden 
bladvorm tot normale Lathyrusbladen, 
Het onderste blad is klein, breed-lancet-
vormig. Daarop volgen langere smallere 
bladen, die geheel overeenkomen met die 
van L. Nissolia. Dan verschijnt de blad-
rank, eerst enkelvoudig, daarna gedeeld; 
hoogerop komen de zijblaadjes, eerst 
grillig van vorm en plaatsing, zooals bij 
L, Ochrus, terwijl ook de bladspil nog 
sterk verbreed is, later meer regelmatig 
waarbij 'dan ook de verbreeding van den 
bladspil wel duidelijk zichtbaar blijft, 
maar toch veel minder sprekend is. Met 
de zijblaadjes komen ook de steunbladen 
te voorschijn, eerst als bij L, Nissolia 
kleine lijn-lancetvormige dingetjes, hooger
op krijgen zij de bekende halve-pijl-vor-
mige gedaante. De stengel is onderaan 
nauwelijks, hoogerop vrij sterk gevleugeld. 
Zoolang er geen steunbladen zijn, gaat de 
bladspil geleidelijk in de stengelvleugels 
over. Zoodra er echter steunblaadjes op
treden is het blad van de stengelvlcugels 
gescheiden, 

Van de drie exemplaren, die ik dit 
voorjaar vond, waren er twee met vrijwel 
eenkleurige licht purpere bloemen. Het 
derde heeft een zeer mooie bloem. Een 
prachtig donker purpere vlag, blauwe 
vleugels en een zeer licht rose kiel. Eigen
aardig zijn de krachtig ontwikkelde knob
belachtige uitwassen ter weerszijden van 
de vlag, die tegen de vleugels aan steunen. 

De soort hoort thuis in het Middel
landsche-zeegebied. In noordelijke streken 
hier en daar adventief, bij ons met graan, 
vermoedelijk uit Algiers, aangevoerd, 

Er worden verschillende ondersoorten 
onderscheiden, waarvan mij bij gebrek 
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aan vergelijkingsmateriaal, de kermerken vooralsnog niet geheel duidelijk zijn. 
Voorloopig heb ik de meeste neiging om mijn planten tot de ondersoort articulatus 
(L.) B r i q u e t = Z„ articulatus L, te brengen, die éen of twee bloemige bloeiwijzen 
en stompe vlag moet hebbsn. De stempel heeft echter bij mijn exemplaren een 
teruggeslagen ^ spitsen top, en dit schijnt een kenmerk van de andere ondersoort 
eu-Clymenum B r i q u e t = L. auriculatus B e r t o 1. te zijn. Nader onderscheiden 
de twee vormen zich door den vorm en aard der vruchten, maar mijn exemplaren 
zijn nog te jong. Misschien zal vergelijking met buitenlandsch materiaal hier klaar
heid kunnen brengen, 

Dordrecht, Sept. 1924, A, W, KLOOS J R . C. I, 

PAPAVERBIJ OF BEHANGERSBIJ. 

N
AAR aanleiding van een mededeeling in D. L, N. van September 1922 wilde ik 
een paar opmerkingen maken. Nadat ik in het Julinummer l) gewezen had op 
de mogelijkheid, dat het papaverbijtje {Ostnia papaveris) tot onze fauna behoort, 
schreef de heer C, de Geus uit Vogelenzang, dat hij deze papaverbij heeft waar

genomen, en dat ze roode blaadjes naar haar nest in een spleet van het seinhuis bracht. 
Nu is mij uit de literatuur alleen bekend, dat de papaverbij in de aarde nestelt. Of de 
Vogelenzangsche nu werkelijk de papaverbij is, kan men enkel uit het feit, dat hij roode 

bladstukken naar zijn nest draagt, niet con-
cludeeren. Ook zijn roode bladstukken niet 
steeds afkomstig van de klaproos. 

In D, L, N. heb ik indertijd enkele gevallen 
meegedeeld van behangersbijen (geslacht Me-
gachile), die uit de vuurroode bloembladen van 
de tuingeranium {Pelargonium zonale) stukken 
knipten en naar hun nest droegen. Uit één 
waarneming (Dr. Begemann) kon geconstateerd 
worden dat M. ceniuncularis de geraniumvrind 
was. De heer B, Boon, redacteur van het 
tijdschrift „ O n z e T u i n e n", was zoo vrien
delijk, mij begin October eenige Pelargonium-

Fig. 1. bloembladen uit zijn tuin toe te zenden, die 
klaarblijkelijk door een behangersbijtje waren 

bewerkt. (Fig. 1). Hij kon me echter tot zijn spijt niet omtrent de soort inlichten, daar 
hij het diertje niet gevangen had. 

De meeste bchangertjes maken hun nest in dood hout, in spleten, gangen en soortge
lijke holten. Ik mag, dunkt me, wel voorzichtig het vermoeden uitspreken, dat het bijtje 
van Vogelenzang een Megachüe is geweest, 1. Omdat de papaverbij in de aarde nestelt, 
2. Omdat de duinstreek tusschen den Haag en Bloemendaal beter dan de meeste andere 
streken van ons land naar wilde bijtjes doorzocht is, en de zeer merkwaardige Ostnia pa-

1) Dr, Ritsema is zoo vriendelijk, mij te wijzen op het ontbreken van O. caementaria, 
gekweekt door Jeswiet en Lodewijks uit een leemnestje bij Niswijlre (Z.-L.). Zie D. L, N. 
IX, pag. 139-


