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4. Thallus groot, met brede lappen. Donkerkleurige apotheciën aan de rand van het thallus 

(fig. 18) Peltigera 
Thallus bestaande uit talrijke kleine grijze, grijsgroene of groenachtige lapjes, soms alleen 
maar met grijze korrels; op slecht verlichte plekken aan greppelkanten, boomstompen, enz. 
(fig. 17) Cladonia's zonder podetiën. 

5. Thallus grijs, korstig. Hierop korte podetiën met roze apotheciën („paddestoelvormig"). 
(fig. 19) Baeomyces roseus 

{B. byssoïdes heeft nog kortere podetiën met bruinachtige apotheciën) 
Apotheciën niet gesteeld 6 

6. Apotheciën zwart, ook in vochtige toestand hard. Lecidea 
Apotheciën witachtig, vleeskleurig of roodachtig, met een weke, wasachtige rand of zonder 
duidelijke rand (fig. 13) Biatora 

Het spreekt vanzelf, dat ge reeds op uw eerste wandeling korstmossen kunt vinden, 
die ge met deze tabellen onmogelijk kunt thuisbrengen. Het is niet zeer waarschijn
lijk, maar ieder kent wel „beginners luck"! Juist zo'n onverwachte vondst werkt 
animerend. 

Om nu, voor enige bepaalde gevallen, nog een indruk te geven van de rijkdom 
van verschijnselen, die de korstmossen ons ter bestudering aanbieden, volgen hier 
nog enige bijzonderheden over het struik-type, het blad- en het korsttype. 

Het zal niemand verbazen, dat men door de langzame groei der korstmossen zo 
weinig gelegenheid heeft, om physiologische proeven te doen en dat men dus van 
de physiologic der lichenen vrij slecht op de hoogte is. De phototropische eigen
schappen van een zaadplant kunnen, bijv. bij een kiemplantje, in een half uur worden 
onderzocht, bij een korstmos moet men een paar jaar geduld hebben en zo komt 
men er toe, om liever waarnemingen dan proeven te doen! Misschien brengt het 
hier nog volgende U er toe, om ook eens uit te kijken. 

{Wordt vervolgd). Dr. A. J. M. GARJEANNE. 
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OPNIEUW EEN MYSTERIEUS NEST VAN 
PSEUDAGENIA CAR BON ARIA SCOP. 

In mijn artikel over de levensloop van Ps. carbonaria („De Levende Natuur", dl. 41, 
afl. 5) besprak ik onder meer een dubieus geval; het betrof een nestje van dit 
insect, aangelegd in een rietstengel. Het bestond uit vier tonvormige kleicellen, 

waarbij als bijzonderheid werd aangemerkt, dat deze van de rest van de nestruimte 
waren afgescheiden door tussenschotten. 

Nimmer was een dergelijke bouwwijze bij Ps. carbonaria waargenomen. Nu had 
ik een Odynerus sp. het buisje zien binnengaan en dus bleef de mogelijkheid bestaan, 
dat de Odynerus het dwarsschot in het pijpje had aangelegd om het voor zichzelf 
in gebruik te nemen. Dan moest de Odynerus verder in zijn plannen zijn gestoord 
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Geen van beide veronderstellingen mocht zo maar voor aannemelijk worden ver
klaard. Er zat niets anders op, dan een volgende gelegenheid af te wachten. 

Met medewerking van een belangstellend vriend mocht het mij dit seizoen geluk
ken een soortgelijk bouwwerk van Ps. carbonaria in handen te krijgen. Het was 
ook aangelegd in een rietpijpje; het bestond deze maal slechts uit twee cellen, maar . . . 
de laatst aangelegde cel was weer van de overige ruimte in de stengel gescheiden 
door een dwarsschot. En — om uit je vel te springen — ook thans bleek niet met 
zekerheid vast te stellen, dat het tussenschot door Ps. carbonaria was geplaatst. In 
dit geval bleek een Trypoxylon (waarschijnlijk T. attenuata)'zo vrij geweest te zijn, 

om zich van de res
terende nestruimte 
meester te maken. 

Welk van de dier
tjes bouwde nu het 
dwarsschot? Voor
zichtige beschou
wing geeft aanlei
ding tot het ver
moeden, dat het 
dwarsschot een 
werkstuk is van Try-
poxylon. 

a. de bewerking 
van de aarde stemt 
overeen met de 
werkwijze van Try
poxylon, en gelijkt 
hoegenaamd niet op 
die van Pseudage
nia. 

Fig. i . 

b. de tonnetjes van Ps. zijn veel steviger van bouw, dan het broze tussenschot. 
Zekerheid hebben we in dit geval niet verkregen; na een onderzoek van drie volle 

jaren schijnt de uitkomst gering. Het zoeven medegedeelde illustreert echter op frap
pante wijze, hoe moeilijk het is binnen te dringen in de geheimen van de natuur, 
hoe de natuur zelve onze aandacht steeds gespannen houdt en ons leert geduldig 
te wachten, tot het haar gelieft haar geheimen te onsluieren. 

Als begeleidende eigenaardigheden van het nest, waarop ik nog even de aandacht 
wil vestigen, vinden we: 
ie. dat de tonvormige cellen een duidelijk verschil in bouw vertonen, tussen de 

voor- en de achterzijde (dit in verband met de oriëntering der larven) (zie ,,D. 
L. N." dl. 42, afl. 2). 

2e. dat behalve de Pseudagenia en de Trypoxylon attenuata? (hier onzichtbaar 
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links), nog een andere bewoner een plaats in het rietje heeft gevonden en wel 
aan de andere zijde van de knoop, die het rietpijpje in twee ruimten verdeelt. 

Die derde bewoner is Trypoxylon figulus (onmiddellijk te herkennen aan de grootte 
der cocons. Na
tuurlijk liggen 
d e z e (zie a r t . 
oriëntering) hier 
met de voor (kop)-
zijde juist anders 
gericht dan de 
cellen van Pseu
dagenia. 

Tot slot een 
kleine opmerking 
bij het nest van 
Osmia bicornis, 
dat op dezelfde 
foto voorkomt. 
De willekeurige 
ligging der cocons 
(niet gericht), 
waarover in het 
meergenoemde 
artikel over de 
oriëntering werd 
gesproken, is hier 
wel heel frappant 
te zien. De meer 
dannormalenest-
wijdte is hier 
blijkbaar van in
vloed. 

De foto, welke 
bij het hierboven Fig- 2-
aangehaalde vorige artikel werd opgenomen, herplaatsen we hiernaast op enigszins 
groter schaal, waardoor de duidelijkheid zeer heeft gewonnen. Voor de verklaring 
van letters en cijfers verwijs ik, zo ver nodig, naar het betreffende artikel. 

Biezdinge, Nov. 1937. B. J. J. R. WALRECHT. 
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