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- deze laatste soms van eigenaardigen vorm - aan dikke vertakte , maar korte stelen hangen.
De tweede photo geeft den afgesneden en van bladeren ontdanen top van de plant

weer. Zij is n.1. onlangs getopt, om te zien, hoe zij zich daarna gedragen zal. Men zegt
wel eens, dat deze behandel ing bij 0' Papaja's somtijds de vorming van ~ bloemen ten
gevolge heeft of omgekeerd. De plant schijnt zich na het topp en rijk te gaan vertakken.
Althans in den oksels van vele der overgebleven bladeren hebb en zich jonge takjes gevormd.

Een and eren afwijkenden Papaja-boom trof ik op het erf van een Inland er aan.
Deze nog jonge boom had de verwondering van zijn eigenaar opgewekt. Hij noemde hem
Papaja bantji (2-s lachtige Papaja), omdat hij vr. bloemen had (Kembang tempel, dus vlak
tegen den stam -aangroeiende), maar zich toch als een mannetje gedroeg, n.l. geen
vrucht en leverde.

Ik vond den boom tegen den grond liggende, want de eigenaar had hem juist,
wegens zijn bedrie gelijken aard, ter dood veroordeeld.

De bloemen geleken inderdaad op het eerste gezicht wel op ~ bloemen. Ze groeiden
aan dikke stelen van -+ 1 cM. lengte en ook haar voorkomen deed eenigszins aan ~ bloemen
denken. Niettemin waren het uitsluitend mannelijke, met normale meeldraden en het gewone
rudimentai re vruchtbeginsel, maar ze hadd en een korte, wijde buis, -+ 1'/2 cM. lang, en
slippen, die de buis in lengte evenaarden, terwijl bij de gewone ó bloemen de buis zeer
dun is en omstreeks 2-maa l zoo lang als de slippen. Verder had het uiterlijk in zooverre
iets mann elijks, dat aan één steel telkens verscheidene opeengedrongen bloemen zaten
een stuk of 6 - terwijl, gelijk boven reeds gezegd werd, bij ~ planten in den regel slechts
één of zeer enkele bloemen aan één stee l voorkomen .

Nu is het niet zeldzaam, dat bij de ó Papaja, beha lve de bloemrijke bloeiwijzen aan
in het oog vallende lange stelen, ook andere gevonden worden met stelen van 1 of een
paar dM. of zelfs van weinige cM.; deze drag en dan echter een groot aantal bloemen, van
den gewonen mannelijke vorm.

De hierbedoelde plant vertoonde derhalv e duid elijk onrege lmatigheden : ook hier,
evena ls in het eerste voorbee ld, bestaat een zekere neiging om de bijkomstige geslachts
kenmerken van de twee sexen te vereeni gen. Wie weet, of niet bij den verderen groei het
vrouwelijke element de overhand zou gekregen hebben, zoodat bevruchtbare eierstokken tot
ontwikkeling kwamen. Doordat de boom ontijdig geveld werd, blijft dit een open vraag.

Zooveel sch ijnt wel vast te staan, dat hier te lande afwijkingen in de bloeiwijze bij
Papaja's niet ongewoon zijn. En ook, dat men van zulke afwijkingen nog te weinig weet.
Als ieder belangstellende eens op de exemplaren in zijn omgeving ging letten, dan zou
vermoedelijk het resultaat dier waarnem ingen wel de moeite loonen.

W. G. B OORSMA.

ST RAN DBEWONE RS.

Als giJ 111 Petit Trouvi lle *), de meest fashionable badplaats van java's noorder
strand, in 't zilte nat geplast hebt, wande l dan eens oostwaarts langs de baai, waar een
smalle , zandige strook aan de zoom van Rhizophoren-moerassen en visvijvers door de
golven is opgeworpen.

*) Bij Tandjong Pr iok.
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Voor een natuurliefhebber is zu lk ee n stra nd ee n waar dorado en wie enige neiging
bezit het doen en laten der dieren te bespieden , vindt hier stee ds ee n ruim ve ld voor zijn
onderzoe k.

De bloei ende struiken aan de rand van 't moe ras trekken ee n heel leger van insekten ;
voo ra l bijen en wespen zijn er ijverig in de weer hon ing en stuifmee l te ve rga ren . Behalve
d e gewo ne Indi ese honingbij (Apis indica F.) vindt men er oo k de grootste en de kleinste
ve rtegenwo ordiger van de echte hon ingbijen naast elkaa r ; de reus heet Apis dorsata, de
dwerg Apis florea. Aan klein e, gee l en bruin gev lekte en geri ngde wespensoorten (Icaria)
is . zo 'n moeras biezonder rijk. Hun raten van ger inge afmeting en uit ee n papi er
a chtige stof ve rvaardigd vindt men in meni gte aa n plante n en stru iken vastge hec ht. Al naar
gelang van de wespensoort is de vorm verschillend, rond en plat of langwerpig en puntig,
in grote verscheidenheid van ges talte , doch stee ds voorzien van één of meer dunne s tee ltjes
aa n de onderkant, die als aanhechtingspunten dienst doe n.

Hed en zullen wij onze aa ndacht meer in 't biezon der richten op de zands troo k, die
boven de vloe dlijn gelegen is, grotendeels be de kt door de lange kru ipende stengels van
Ipomoea pes capri, met hun frisgroene blare n, (ge vo rmd als de afdru k van een ge itenhoef),
waartussen de he lder rose bloe men blinken. Oogverb lindend werpe n hier en daar on be
groeiende zandplekken tussen de strandvegetatie de hete zonnestra len teru g. Laat u
d aardoor niet weerhouden eens aa nda chtig de evoluties gade te slaa n van de inse kten, d ie
de Ipomoea-bloemen bezoeken of uit he t moeras komen aanvliegen . Al spoedig zu lt gij daar
onde r een we sp ontdekken, iets groter dan ee n gewone hon ingbij. het lichaam met
bleekge le en zwarte banden en vlekjes gete kend . Zij' mist de s lanke wespenta ille, wa nt
het br ede achterl ijf is door een kort, bijna verborgen stee ltje met het borststuk ver bonden .
B embex borrei HANDLIRSCH heet di t insekt b ij de ento mologe n en oo k in Europ a vind t
men , o.a. aan de Franse en Belgiese stranden, vertegenwoordigers van he tzelfde geslac ht,
doch van een ander soort, die noch in uit erlik noch in gewoonte n vee l van onze Indi ese
Bembex verschill en .

Deze wespen zijn in 't min st niet sc hu w ; als gij u rus tig neerzet en niet te vee l
beweging maakt, zult ge be merken, dat zij zich in groter. aa nta l ve rzamelen op een va n de
kale, dr oge zand plekk en . Hier zijn hun nestkolon ies, zoa ls blijkt uit de ta lrijke gaa tjes in
het zand, waarin de wespen ve rdwijnen. Ofschoon ze gee n gemee nsc ha ppe lik nest bouwen ,
houden ze toch van gezelligheid, zodat men meesta l een aa nta l nest en vlak in elkaars
nabijheid vindt.

Bembex is een meester in 't graven en in 't aa nleggen van tunnels. Kijk maar ee ns
naar dat eksemplaar, da t zoeven op 't zan d is neergestreken en nu bezig IS de geste ldhei d
van de bodem nauwkeuri g met de sprie ten te on de rzoe ken. Blijkbaar is de bevindin g naar
we ns geweest, want de wesp begint aanstonds ijverig te graven. Met de voorpo te n wordt
het zand losgewoeld en onde r het lichaam door naar achter gewo rpe n, gehee l zoa ls een
hond dit zou doen . De wesp beweegt de pootjes zó sne l en krachtig, da t ee n aa nho u
d ende straal zand een heel eind ver wo rdt weggeslinge rd. In 't begin stort het rull e zand
bij het graven voortdurend na, maar het duurt nie t lan g of al ' t losse mat er iaal is wegge
ruimd en kan de eigenlike tunnel in de meer vochtige onde rgro nd uitgegraven word en.
Zienderogen ve rdw ijnt het lichaam van de wesp in de ope ning, totdat allee n nog maar ee n
zandfontein, uit de schuin naar om laag gaande gang kom end, de tegenw oordigheid van de
wesp verraadt.

Zeer di kwijls worde n echte r de we rkzaamhede n na enige oppervlakkige graafproeve n
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gestaakt, soms zelfs een half voltooide tunn el in de steek gelaten. Misschien dat de ge
ste ldheid van de bodem te hard of vochtig bleek te zijn of andere omstandigheden niet
naar de zin van 't insekt waren. Met nieuwe ijver wordt dan weer op een andere plek
van voren af aan begonnen, hetzij in dezelfde omgeving of elders in een andere kolonie.
Gaat alles echter voorspoedig, dan is de tunnel dra een paar decimeter lang geworden en
krijgt aan 't einde een enigzins verwijde ruimte. Dit is de kamer waarde toekomstige
wesp haar gedaantewisseling zal doorlopen, van ei tot larve en pop, om als volkomen
insekt 't onderaards verblijf te verlaten.

Is de tunnel geheel gereed, dan ziet men de wesp achteruit kruipend uit de nest
opening te voorschijn komen. De Europese soort sluit steeds de toegang tot haar nest als
zij dit verlaat ; met de rug naar de uitgang gekeerd, richt zij daarop een straal zand, die
voor 't menselik oog spoedig elk spoor van de onderaardse gang doet verdwijnen. Onze
Indiese Bembex past dezelfde methode toe, doch, evenals de tropiese mensenkind eren, is
ze wat zorgelozer van aard dan haar Europese zuster. Niet altijd neemt ze de moeite haar
huis te sluiten, maar laat de deur soms wagew ijd ope nstaan. Misschien dat dit allee n in
't ·begin gebeurt, als 't nest nog geen bewoner heeft; doch dat later bij de aanwezigheid
van een ei of larve betere voorzorgen genomen worden; nauwkeurige waarn emingen hier
omtrent ontbreken nog.

Een onderzoek van het nest is niet gemakkelik. Wil men de ondergrondse gallerij
blootleggen, dan zal meestal bij ' t minste graafwerk het losse zand nastorten en zelfs als
men de voorzo rg neemt, om eerst als wegwijzer een grashalm in het gat te steken, raakt
men toch spoed ig het spoor bijster.

Als de wesp haar pas gegraven tunnel verlaten en de opening gesloten heeft, gaat
zij op buit uit. Deze bestaat uit insekten, die ze eerst doodt en onder tegen haar lichaam
geklemd in de vlucht meevoert naar haar nest. Daar aangekomen weet zij met verrassende
zekerheid dadelik de plek te vinden waar de met zand bedekte ingang zich moet bevinden.
Eerst legt zij haar buit neer en begint dan met grote haast te graven, totdat de poort
blootgelegd is. Dit terugvinden van de verborgen openin g is zeer merkwaardig ; op
bepaalde merktekens in de onmiddellike omgeving van de uitgang gaat de wes p stellig niet
af, want maakt men gedurende haar afwezigheid het zand boven het gat geheel gelijk, dan
zal zij bij haar terugkomst daar door niet misleid worden. Het kan dus niet anders of
verscheidene meer verwijderde punten in de omgeving moeten haar tot richtsnoer dienen
bij de bepaling van de juiste plek, evenals een zeeman zijn peilingen neemt op meer
verwijderde landmerken.

Is de opening vrij, dan wordt de buit naar binnen gebracht en een ei op het dode
insekt gedepo neerd. De wesp verlaat nu de gallerij, die zij voorlopig weer sluit. Spoedig
kruipt uit het ei een kleine larve, die zich dadelik te goed doet aan het insekt , dat de
zorgzame moeder in de kluis heeft achtergelaten.

De meeste graaf- en metselwespen bezitten het vermogen de insekten, welke zij
voor hun larven vangen, door een steek met hun angel te verlammen zonder ze te doden.
Rupsen, spinnen, krekels en andere insekten worden door de wespen in zulk een gepara
lyseerde toestand naar een onderaards hol of naar een kleicel gesleept, vooraf zorgvuldig
gereed gemaakt. Eerst nadat het nest geheel met slachtoffers is volgepropt, wordt er een
enkel ei bij gelegd en de deur voor goed gesloten. De uitkomende wesp enlarve zuigt nu haar
celgenoten de een na de ander uit, en daar deze niet werkelik dood zijn, maar slechts in
een lethargiesen staat verkeer en, worden ze bij levenden lijve opgegeten. Het nut van deze
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maatrege l is duid elik; de voor de larve opgehoo pte voedselv oorraad blijft tot 't laatste
ogenblik vers en sappig en strekt voor de geheele duur van haar gedaantewisse lin g.

De Bembex echte r bezitten niet het vermogen hun pr ooi te paralyseren ; met hun
s ter ke kak en bijten zij de gevang en slachtoffers dadelik do od . Vandaar dat zij in hun
nesten oo k gee n grote voorraad kunn en opleggen; die zou spoedig tot rotting ove rgaa n.
Zij zijn dan oo k genoo dzaakt hun larven met tussenpozen van ve rs ged ood voedsel te
voorzien. Hoe ze ongeveer 't tijd stip uitrekenen , dat de larve door de oude voorraad heen
moet zijn, is een raad sel, tenzij men wil aannemen, dat zij zich af en toe door een bezoek
aan 't inwendige van het nest va n de toestand op de hoogte houden .

. Daar de w ijfjes va n andere graaf- en metselwesp en een groo t aantal nesten achter-
elkaar aa nleggen, so mmige als kinderkam er voor ee n enkele larve, ande re weer een aantal
cellen tot ee n gehee l vere nigd, moet men aa nne me n, dat oo k Bembex mee r dan één nest
vervaardigt. Het zou oo k gehee l tegen de regel zijn en de instandhoudin g van de soort
zeer twijfe lachtig mak en , ind ien elk Bembex-wijfje s lechts een enkel ei voo rtbracht. Daaruit
volgt, dat deze wespen een zeke r aa nta l nesten bij tussenpozen van nieuw voedsel moeten
voorzien; merkwaardig is het ongetw ijfe ld, dat zij van a l deze nest en , waar van de in gan g
telkens met zand bedekt wordt, de jui st e liggin g na ee n zekere tijd weer teru g w eten
te vinden .

De Bembex zijn zeer strijd lus tig van aa rd; d ikwijl s ziet men tw ee bew oonsters
van dezelfde ko lonie woedend op elkaar aa nvl iegen en eve n over de gro nd roll en ; voo ra l
hebben deze vechtpartijen plaa ts als de ene wesp in het nest van ee n har er buurvrouwen
tracht te dringen . Ernstige gevolgen hebben deze kleine twist en echter nooit.

De mannetjes vind t men dik w ijls b ij de nestkolon ies rondvli egen en da ar is het dat
de paartjes elkaar rendez-vous geven, om samen een snoep reis je te gaa n mak en.

lets eigenaardigs ka n men nog bij de nestkoloni es waarne me n. Zijn de wesp en bezig
hun nesten open te maken, dan vindt men dikw ijls in hun nabijh eid ee n aa nta l kleine
vliegjes, die zo brutaal zijn , dat ze tussen de po te n en onder 't lichaam van de wesp
doorl open, zonder dat deze laatst e zich in 't minst om hen sc hijnt te bekomm eren.
De vliegjes ziet men so ms ac hter de wesp aa n in de ga lleri j ve rdw ijne n. In onze Oost
werden twee kleine vliegensoorten waarge no me n, d ie op zulk ee n w ijze wespe nnesten
bezoeken. In Europa heeft me n bij Bembex eve nee ns kleine vliegen gevonde n, doch ande re
soorten dan de hier voorkomende, en kon men nagaan , dat deze ind rin gers hun eieren
leggen op de gedode insekten door de Bembex voo r haar lar ve bestemd . Daar de vliegen
larven zich veel sneller ontwikkelen da n de wespenlarv e, hebben ze spoed ig he t voor
deze gereed gelegde voedsel opgemaakt, waarna zij zich verpoppen. De wespenlarve vind t
'echter bij haar geboorte de hond in de pot en moet van hon ger omko me n.

Men mag we l aa nnemen, dat iets derge lijks oo k hier plaats heeft en de vliegen ten
koste van de w espen leven.

Te midden va n de nestkolon ies va n Bembex vindt men meest al oo k ee n klein er e,
donker ge kleurde wesp en soort, Stizu s prismaticus SMITH, die eve nee ns haar nest gan gen in
het zand graaft. Zij voorziet haar lar ven va n klein e Homoptera (Cicade n), maar het is nog
nie t met zeke rhe id uit gemaakt of zij deze sl echts paralyseert of evenals de Bembex
dadelik afmaakt.

Oo k is het nog niet bekend , w elk e insektensoorten Bembex borrei tot prooi strekkken.
Haar Europese ve rwante kiest meestal vliegen in verscheiden soorten als haar slacht
offers uit.
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Wi e onde rzoe ken wil, vindt du s oo k hier wed er ee n aa nta l vrage n, die op beant
woord ing wachten.

Vooruit lezers, naar Pet it Trouvill e!

ED W. J ACOBSON.
Fort de Koek, Maar t 1915.

KATTESNOR = KOEMIS KOETJING.

Gynandropsis speciosa D. C.

Ik was no g maar pas in Indië, had een goe de standplaats getroffen, kwam te wonen
in ee n huis, dat midden op ee n groot verwaarl oosd erf st ond, had buiten mijn gewo ne
werk gee n andere bes ognes en. . .. . tikte dadelijk een tuinj on gen op den kop , die in reine
harmoni e met zijn baa s van 't erf iets mak en wilde.

Magoor heett e die par el in 't snoe r van tuinj on gens, dat ik in mijn Indischen tijd
ge regen heb. Van welk ge mee n soort glas de kralen waren , och lezer , laat ik daar over
zwij gen. 't Artikel keb on geeft over ' t alge mee n zoo'n ergern is, dat ee nige afleveringen
Tropische N atuur er ge ma kkelijk mee gevuld konden wo rde n. Zoo'n vent za l zich noo it
de moeite geve n . de potten van onkruid te zuiveren , je hebt ' t rotsvaste vertrouwen, dat
mijnh eer keb on de potten onge rept za l lat en , tot je hem op een kwad en dag de we lige
wilde rnis onder zijn neus duwt ; maar in één de r pott en heb je ee n kweekj e staan. Tien
tegen éé n, dat tegen 't ove rp lanten je de po t keuri g gezuiverd vin dt. Je hebt eenige
roze nstekjes, die 't doen - hoeveel doen 't niet! - je dr oom t je reeds ee n rozen gaarde in
de man eschijn , de slampa mper, d ie in je dien st is, ve rgeet op ee n extra drogen dag ze te
begieten. De toekomst zal a llee n man esch ijn te geniete n geve n.

Magoor, wat ee n zoe tv loeiende naam in 't lan d de r harde, Madoereesche klanken!
Na dien heb ik nooit meer di e ee ns willen dhei d van tuinkn echt s on de rvo nde n. Toen waar
deerde ik ze natuurl ijk lan g niet ge noeg : Wi e is er die op prijs ste lt, het geen hij bez it?!
Is dit niet de groote fout, di e ons men sch zijn aa nkleeft, di e onze levensvreu gd enorme
schade toebren gt?

De grond wa s wanh opi g slec ht, zat vol keien en krabbegat en , werd na ee n flinke
regenbui altijd eenige uren onde r water gezet, maar met Magoor als medicijn meester en
ee n sta lho ude rij in de buurt a ls apo theek, kwam het ga uw in orde . Met een blij gezicht
toe kon je bij den hadji-stalh ou der net zooveel mest lat en halen, als je maar wilde. En van
die sc hoone ge lege nhei d werd duchtig ge profitee rd.

Magoor zorgde voor plante n ook. Hoe hij er altijd aa n kwam , mag Joost weten.
En a ls ik dan later 't meegebrachte a ls kemban g bagces prees, dan glor iede hij.

Hij was ook zeer geïnteresseerd voor ee n zending zaad, die ik bij mijn Hollandschen
zaadhandelaar besteld had en ik weet niet, wie meer ge noot, hij of ik, toen een gro ot perk
Portulacca grandi/lora zijn heldere, levendi ge kleu ren in 't zon licht deed sch itteren.

Op een middag mijn gewone inspectietocht over 't erf makende, zag ik, dat een pas
aangelegd perk reeds beplant was oo k. Een zesta l krachtige plante n stonden daar onder
besch utting van bladprieeltjes in de zwarte, losse aa rde.

"Ke mba ng merah, bagoes sekali" . Nou, toean zou er van op zien .
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