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heb ik ze alleen vermeld gevonden voor Meyendel op een gekapte stronk in een 
berkenboschje. Wie er meer van weet, zal me genoegen doen met een briefkaart. 

Ge kunt het heele jaar door zwammen vinden en bestudeeren, 's winters vooral 
de drogende, hout-, kurk-, en leerachtige. Als het met de determinatie niet lukken 
wil, kunt ge bij den inlichtingendienst van de Mycologische Vereeniging terecht; 
ook de bibliotheek, waarin de prachtigste plaatwerken, staat ter beschikking van 
de leden. Wie steun bij zijn zwammenstudie of- liefhebberij noodig heeft, geve 

Fig. 3. De kleine schelpzwam (Panus stypticus B.) van onderen 
gezien; 3 X vergroot. 

zich toch vooral op als lid bij Dr. Meulenhoff, Ruychrocklaan 30, Den Haag. 
De vereeniging heeft vele leden noodig, om haar begonnen werk waardig te 
kunnen voortzetten. Als ge u spoedig aanmeldt, krijgt ge misschien nog wel de 
Mededeelingen van dit jaar (Band XVI—XVIII) gratis toegezonden. Een waardevol 
bezit voor eiken mycoloog. 

Bilthoven. B. E. BOUWMAN. 

DE GROOTE VUURVLINDER. 

IEDEREEN kent natuurlijk het gewone Vuurvlindertje, de kleine snaak, die we 
nog zien ronddartelen tot laat in den herfst. Als zoo'n gaaf diertje eventjes 
stil zit in de stralende zon van een helderen Octoberdag, dan ziet ge hoe gepast 

zijn naam is. Zijn vleugels gloren met precies denzelfden gloed, die onze oude 
schilders en Jan Steen in 't bijzonder wisten te leggen in hun smeulende turfjes, 
hun kooltjes vuur. Het doet er niet toe, dat de bovenkant van de vleugels ook nog 
talrijke zwarte vlekken en zwarte zoomen vertoont en dat de achtervleugels op 
een smalle strook na heelemaal bruinig zijn. Daar kan weer een rijtje blauwe 
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vlekjes voorkomen, maar dat hebben ze niet allemaal, want die vuurvlindertjes 
zijn sterk variabel. Hun aangenaamste trek is hun groote onrust, die ze deelen 
met hun verwanten, de blauwtjes. Ze kunnen haast geen enkel insect ongemoeid 
laten en ik heb er wel gezien die hommels aanvielen. Zoo lang we niet begrijpen, 
wat ze daarmee voor hebben, mogen we dat speelschheid noemen. In ieder 
geval maakt die druktemakerij, dat we de prachtige diertjes dikwijls te zien 
krijgen. De rupsjes zie je niet zoo dikwijls, ze zitten op de gewone zuring en 
lijken meer op slakjes of keldermotten dan op rupsen, 

Zoover de kleine Vuurvlinder. Maar nu weten we sinds 1915 dat wij ook de 
Groote Vuurvlinder rijk zijn. Hij werd toen ontdekt in den Zuidoosthoek van 
Friesland door den heer Warmolts, die zijn vondst mededeelde aan den 
ijverigen directeur van het Insectarium in Artis, den heer R. A. Polak en door 
hem werden ook andere vlindervrienden op de hoogte gebracht, tot hun groote 
vreugde. Die Groote Vuurvlinder is een prachtig dier, anderhalf maal zoo groot 
als de Kleine. Het mannetje is aan de bovenzijde bijna heelemaal rood, voor
vleugels, zoowel als achtervleugels; alleen de randen en een paar kleine vlekjes 
op de voorvleugels zijn donker. Het wijfje heeft op de vleugels veel zwarte 
vlekken, op de manier van den Kleinen Vuurvlinder. Beide geslachten hebben de 
onderzijde van de achtervleugels mooi aschkleurig blauw en op den dof oranje 
onderkant van de voorvleugels zwarte, wit omrande vlekken. De rups is net 
zoo'n slakkenrups als die van den Kleinen Vuurvlinder en leeft op de groote 
zuringsoorten In alle boeken staat, dat hij leeft op de Groote Waterzuring 
(Rumex hydrolapathum) een van de meest gewone planten van Europa en bij 
ons overal groeiend langs slooten en plassen en in moerassen en ook wel ver 
van het water op ruigten en in rommelhoeken en in slecht verzorgde tuinen. 

Nu zou men denken dat een vlinder, die als rups leeft op een zoo gewone 
plant ook wel algemeen zou voorkomen, maar dat is heelemaal niet het geval; 
in ons land is hij alleen maar aangetroffen daar in de buurt van Wolvega en 
buiten ons land nergens, wel wat zuidelijker een verwante soort, die duidelijk 
kleiner is en die ook wel beschouwd is als een variëteit van den Grooten Vuur
vlinder. Ik bedoel Chrysophanus rutilus. 

Voor 1915 meende men, dat er heelemaal geen Groote Vuurvlinder meer in 
de wereld bestond en wel sinds 1850 ongeveer. Vóór dien tijd kwam hij alleen 
voor in een beperkt gedeelte van Engeland, noordwest van Cambridge in Hun
tingdonshire. In het Noorden van dit graafschap vindt ge in Andree's Handatlas 
de namen Whittlesea en Yaxley. Whittelesea mere was de voornaamste woonplaats 
van den vlinder, in Holme Fen is in 1848 de laatste gevangen. Reeds toen waren 
de Engelschen ijverige verzamelaars, bij het hebzuchtige af en wij vinden ver
meld, dat liefhebbers omstreeks 1825 honderden Groote Vuurvlinders in Hunting
donshire hebben „buifgemaakt. 

Vrij wel algemeen wordt dan ook aangenomen dat de Groote Vuurvlinder is 
uitgeroeid door de verzamelaars. Neen, zeggen anderen, de oorzaak moet gezocht 
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worden in het droogleggen van Whittlesea Mere. Een vlindersoort, die een zoo 
beperkt gebied bewoont, moet ten onder gaan wanneer zijn voornaamste woon
oord radicaal wordt veranderd. 

Tegenwoordig woedt in Engeland een felle strijd onder de entomologen over 
de vraag of bepaalde soorten van insecten ten onder kunnen gaan ten gevolge 
van het verzamelen. Het is wel leerzaam, om in het maandblad The Entomolo
gist het beloop van dien strijd te volgen. Men vindt er afschuwelijke gevallen 
vermeld van vlindervangst op grooten schaal, van vlinder-razzia's, die doen 
denken aan het neerstrijken van benden goudzoekers op pas ontdekte velden. 
Tientallen vangers bewerken met hun netten een klein gebied, stoppen de diertjes 
in de cyankaliflesch bij dozijnen, zonder te onderzoeken of wel juist de begeerde 
exemplaren zijn gevangen. De vlinderbeschermers tijgen naar zoo'n gebied, vangen 
ook zooveel vlinders als ze maar kunnen, doch laten ze weer levend vrij, na ze 
door een kleine beschadiging waardeloos gemaakt te hebben voor de verzame
laars. Sommigen beweren, dat heel andere oorzaken dan het verzamelen het 
uitsterven van enkele vlindersoorten hebben bewerkt: in de eerste plaats ontgin
ning en draineering, maar ook ziekten en sluipwespen. Dadelijk stelt een van de 
tegenstanders een groote kweek van rupsen bloot aan alle mogelijke sluipwespen 
die er zin in hebben en ziet, de meeste rupsen blijven onaangetast. Weer een 
ander beweert, dat de achteruitgang van het vlindertal te wijten is aan de vogel
bescherming, die zich er op beroemen mag, het aantal insectenetende vogels zoo 
belangrijk vergroot te hebben. En sla je dan de geschriften der vogelbeschermers 
op, dan staan die vol met klachten over den achteruitgang der vogels en de 
bedenkelijke vermeerdering van het heirleger der insecten. Dan zijn er nog de 
bedachtzamen, die beseffen en erkennen, dat er nog heel wat op deze wereld 
gebeurt, waar wij geen verklaring voor kunnen vinden en dat daartoe ook dik
wijls gerekend moet worden de bloei en de ondergang van sommige soorten 
van dieren en planten. 

Natuurlijk hebben alle partijen gelijk en het lijdt zeker geen twijfel, dat het al 
heel gemakkelijk is, om een dierensoort, die een zeer beperkt gebied bewoont, 
uit te roeien. En dat zou zeer zeker met onzen Grooten Vuurvlinder bij Wolvega 
gebeuren, indien daar even fel jacht op werd gemaakt als in Engeland. Ik ben 
daar niet volkomen gerust op, temeer daar de Engelschen ook al den weg naar 
Friesland kennen en ook genegen zijn, om voor de vlinders een flinken prijs te 
besteden. 

Zoodra onze vlinder bekend werd, hebben Engelsche onderzoekers ze verge
leken met wat er in hun verzamelingen nog over is van den Grooten Engelschen 
Vuurvlinder uit de vorige eeuw. Zij meenden verschillen op te merken, die het 
noodig maakten onzen vlinder tot een afzonderlijk ras te brengen en ze noemen 
dien nu Chrysophanus dispar batavus. Dr. J. Th. Oudemans is door verge
lijking van een groot aantal Engelsche en Friesche vlinders tot de slotsom 
gekomen, dat er voor een dergelijke splitsing slechts weinig of geen reden bestaat. 
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Inmiddels hebben de Engelschen in Juli 1925 een vereeniging gesticht tot 
bescherming van de Engelsche vlinders, het „Commitiee for the protection of 
British Lepidoptera". De leiders zijn Lord Rotschild, W. G. Sheldon, H. M. Edel
sten, J. C. Foyer en N. D. Riley. Het stelt zich tot doel: 1°. het beschermen der 
bedreigde vlinders in hun natuurlijke woonplaatsen, 2°. het verwerven en instand
houden van reservaten en 3°. het weder invoeren van soorten, die in Engeland 
zijn uitgestorven. Natuurlijk was een der eerste maatregelen de wederinvoering 
van den Grooten Vuurvlinder, al was het dan ook maar de variëteit batavus. Uit 
Friesland werden eieren en larven betrokken en die zijn in het najaar uitgezet 
in Wood Walton Fen, dat voor de ontvangst gereed was gemaakt door het 
maaien van riet en gras en door den aanplant van nog een fiksche hoeveelheid 
van de Groote Waterzuring Rumex hydrolapathum. Ondanks hoog water in den 
winter vertoonden zich in het voorjaar van 1928 heel wat larven. Bovendien had 
het comité ook nog binnenshuis gezorgd voor een behoorlijk kweekje. Men 
verwachtte dan ook tegen Juli een flinke vlucht van vlinders en noodigde belang
stellenden uit, om eens te komen kijken, niet vangen. Dat moet een groote 
voldoening geweest zijn, om de prachtige glanzige vuurvlinders te zien dartelen 
tusschen de zuringplanten of honig te zoeken op de bloemen in het moeras, die 
er ook opzettelijk zijn aangeplant. Wood Walton Fen ligt in Huntingdonshire 
in de nabijheid van de vroegere woonplaatsen van den Britschen vuurvlinder. Wie 
er een kijkje wil nemen, moet een vergunning aanvragen bij the Secretary of 
the Society for the Promotion of Nature Reserves British Museum (Natural 
History) Cromwell Road S. W. J. Dat is daar alles nu perfect in orde. 

En nu bij ons. Het is te vreezen, dat onze Vuurvlinder denzelfden weg opgaat 
als zijn Engelsche collega van 1848. Het spookt daar in den Noordhoek. De 
streek waar de Vuurvlinder huist, wordt gaandeweg ontwaterd en ontgonnen en 
sommige entomologen meenen ook, dat er te forsch is verzameld of dat gaande
weg ook veel buitenlanders jacht zullen komen maken op den vlinder. Er bestaat 
voorloopig geen middel, om dit laatste te beletten. De wet tot bescherming van 
onze Flora en Fauna is wel in bewerking, maar kan nog net precies te laat 
komen, om den Vuurvlinder behouden. Ook zal het niet gemakkelijk zijn, om doel
matige, goed uitvoerbare wettelijke bepalingen te treffen voor het beschermen 
van insecten, maar daarover later. 

Op het ©ogenblik is er slechts één practische beschermingsmaatregel te 
bedenken: Men moet de baas zijn op het gebied, waar de te beschermen insecten 
huizen. Daar is nu bij Wolvega weinig of geen kans op en daarom doen wij 
voorloopig hier in Nederland maar hetzelfde, wat de Engelschen gedaan hebben. 
De Entomologische Vereeniging heeft aangeklopt bij de Vereeniging tot Behoud 
van Natuurmonumenten en nu is dit najaar de Friesche Groote Vuurvlinder door 
den heer Wittpen gepoot in het Naardermeer en wel in een der Botanische 
Reservaten, waar nooit gemaaid, gejaagd, gekapt wordt. Het was niet noodig 
daar Waterzuring aan te planten, die staat er genoeg en er zijn ook vele bloemen, 
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waar de vlinders honig kunnen vinden. Een ding hebben we bovendien voor op 
Wood Walton Fen: onze prachtige molen zorgt er voor, dat het water niet te 
hoog komt. 

Het stuk van het Naardermeer, waar de vlinder is uitgezet, is bij de bezoekers 
wel bekend, het ligt in den rechten hoek, die gevormd wordt door de Boomtocht 
en de Hoofdtocht. Vroeger heette dat stuk Jan Hagens bosch en zoo blijf ik het 
nog altijd noemen, maar de visschers en rietsnijders hebben den ouden naam 
verlaten en spreken nu van den „Bloementuin". Het is hun niet ontgaan, dat de 
vele jaren van ongereptheid het eenvormige rietveld gaandeweg hebben doen 
veranderen in een bloemrijk moeraswoud, een waar lustoord voor bloemen, 
vogels, insecten en menschen. In Juli komen er niet veel bezoekers meer in het 
Natuurmonument; de vogeltijd (meent men) is dan voorbij. Zullen we het nu 
nog beleven, dat in de zomervacantie de Boomtocht wordt bevaren, door 
bezoekers, die er op belust zijn, om de Groote Vuurvlinders te zien op de 
bloeiende bramen of op de Roode Kattestaarten ? 

Ik ben er alweer niet heelemaal gerust op en wel om de kieskeurigheid van 
den vlinder, die het, ondanks het zoo algemeen voorkomen van zijn voederplant 
in al die jaren niet verder heeft weten te brengen dan dat klein gebied bij 
Wolvega. Daarom zou ik het wel toejuichen, wanneer in het volgend jaar de 
vlinder ook nog uitgezet kon worden in den Oosthoek zelve van Friesland en 
wel in de Boornbergumer Putten, die toch ook zoo half en half een natuur
monument zijn en waarvan de vegetatie meer overeenkomst vertoont met die 
van de oorspronkelijke woonplaats van den Vuurvlinder. Om dezelfde reden zou 
ik ook nog een proef wenschen te nemen met het Korenburger veen en met 
het Witven en Goorven van Oisterwijk. Maar buiten kijf is de vlinder, als hij 
er eenmaal tieren wil, in het Naardermeer het veiligst. Zal hij in het Oisterwijksche 
veilig zijn, dan moeten we eerst de Natuurbeschermingswet hebben, die op 
bepaalde plaatsen het vangen en vervoeren van bepaalde insecten kan verbieden. 

Er zit vanzelf in al deze maatregelen iets onnatuurlijks en wij gaan er dan 
ook alleen toe over in den uitersten nood, wanneer er gevaar voor verdelging 
dreigt. Het zuivere doel van de beweging voor natuurbescherming is toch, dat 
de natuur haar vrijen loop krijgt, dat planten en dieren zich ontwikkelen in hun 
natuurlijke onafhankelijkheid en samenwerking, waarbij dan de mensch zooveel 
mogelijk blijft uitgeschakeld. Nu laat de mensch zich niet zoo gemakkelijk uit
schakelen en het wordt voortdurend moeilijker voor een plant of dier, om zich 
op deze wereld uit te leven zonder in aanraking te komen of gestoord te worden 
door den Nieuweling op den aardbol. De zoo aantrekkelijke studie van de 
verspreiding van planten en dieren onder invloed van hun innerlijke eigen
schappen en van de wijzigingen van klimaat en bodem wordt daardoor op 
onaangename wijze vertroebeld en moeilijk gemaakt. Wij behouden juist de na
tuurmonumenten in de hoop, althans daar nog den natuurlijken loop der dingen 
te kunnen gadeslaan. Daarom is het behoud van stranden en duinen van zooveel 
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belang en ook de heiden en hooge venen zouden nog een kostelijke gelegenheid 
voor zuivere studie kunnen leveren. 

Zeer zeker echter hebben onze natuurmonumenten ook een bestemming te 
vervullen als asyl en op grond daarvan is het wel te verdedigen, dat de Groote 
Vuurvlinder gepoot wordt in onze bezittingen. Het spreekt van zelf, dat het 
feit behoorlijk beschreven en geregistreerd moet worden, opdat men later geen 
verkeerde gevolgtrekkingen zal maken. Natuurlijk zal het weer buitengewoon 
interessant zijn, om, als de uitzetting van de Groote Vuurvlinder gelukt, na te 
gaan, of hij het klaar speelt, om uit de Bloementuin het Frambozenbosch te 
bereiken of langs den Hoofdtocht, wa^r het aan Waterzuringen niet mangelt op 
te trekken naar Diemonts bosch en Katuil of den anderen kant op naar de 
wildernissen om en bij de eendenkooi. En dan, wie weet, later nog naar de 
Hollandsche Kade en de plassen van Ankeveen en Kortenhoef. JAC P. THIJSSE. 

FOTOGRAFISCHE LEVERMOSSTUDIE. 
II. GEMMEN. 

EEN karakteristieke eigenschap van de meeste levermossen is, dat ze zich 
kunnen voortplanten door één- of meercellige korrels, die broedkorrels of 
gemmen genoemd worden. Deze eigenschap is zóó algemeen, dat men er 

toe komt, om te gelooven, dat ook die levermossen, waarvan men tot nog toe 
geen gemmen heeft leeren kennen, ze tóch wellicht, zij 't ook zeldzaam en onder 

zeer bijzondere omstandigheden, kun
nen voortbrengen. Dit blijkt bijv. bij 
Gymnocolea inflata, die zich door af
gevallen perianthen gemakkelijk voort
plant en waarvan de gemmen tot voor 
eenige jaren onbekend waren, maar 
die er toch, in een van mijn cultures, 
toe overging gem men van 'tLophozia-
type te produceeren. 

Uit schoolboeken, zelfs vrij uitvoerige, 
leert men gewoonlijk alleen de platte, 
biscuitvormige, vrij groote en samen
gestelde broedschijfjes van Marchanlia 
kennen, waar ze, evenals bij Lunularia, 

Fig. i. sterschub van Biasia. in bekertjes ontstaan. Te fotografeeren 
zijn'ze nauwelijks, want ze zijn véél 

te ondoorschijnend, zoodat ze, bij eenigszins sterke vergrooting, als zwarte 
bonken op den afdruk verschijnen. 


