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nader bekijkt, bemerkt men, da t zich zijd elin gs van die eige naa rdig gevo rmde helmknoppen
nog tw ee stuifmeeldragende . zak jes bevind en, die gee l stuifmee l voort br engen , eve na ls de
middelste van de dri e goe d gevo rmde meeldraden, die aan een blauwen helmdraad een groo te
ge le helmknop draagt. De twee andere meeldrad en hebben blauwe helmdrad en en helm
knoppen, zoodat ze dus tegen den bl auwen achtergrond bijna niet afsteken en niet zoo
spoedi g in 't oo g va llen.

Dat de bloem voor insect enbezoek is inge richt, blijkt, uit de groo te hoeveelh eid honi g, .
di e wordt afges chei den. Het dri ehokkige vruchtbeginsel is stee ds rijkelijk met honi gdruppels
bez et. (Fi g. 4). Het st uifmee l uit de staminodien, en waarsch ijnlijk oo k dat uit de middelst e
helmknop wordt nu aan de bezoekende insect en pr ijsgegeven . Men zou hier du s van lok
helmknoppe n kunnen spreken, in tegenstellin g met de andere , die de ge wo ne functi e verrichten,
n.1. stuifmeel voortbrengen, da t voor de bevruchting moet dien en.

De he lmknoppen de r drie onderste meeldrad en , a lsmede de draad vormi ge stij l ste ken
boogvormig uit de onde rste helft der bloemkroon naar buiten, zoo dat een ins ect, dat de
bl oem bez oekt om de lokk ende stamino die n te onde rzoe ken met zijn onde rlijf lan gs de helm
knoppen stri jkt en dan be de kt wordt met stuifmee lkorre ls uit de bevruchtingsh elmknoppen ,
dat op de n ver uitstekenden stempe l eene r ande re bloem weer wordt afgez et. Deze inrichting
be vord ert dus a lweer de kruisbestuivin g. (Fig. 5).

T och is oo k zelfbestuiving niet uitgesl oten. T egen het einde van den bloei rollen
stijl en he lmdraden zich spi raa lvo rmig op. (Fig. 6). In 't laatst vormt het geheel een
ve rward ' kluwen . In dezen sta nd is het haast onmogelijk, dat de stempel niet met ee n
helmkn op in aa nra king komt. Is er dus no g stuifmeel. aanwezig, dan heeft er autogamie
(z elfbestuiving) plaa ts . ' De meeste planten, waarbij dit vr ij zeldzam e verschijnse l voork omt,
hebben een korten levensduu r ; ze dragen zoogenaamde eplzemere bloemen. Heel mooi kan
men hetzelfd e waarn emen bij de bl oemen van Mirabilis .ja lappa (Poekoel ampat) en andere
Nyctaginaceae.

Dat de plant trouwens van zelfb estuiving niet afkee rig is bewijzen de zoogenaa mde
cleistogame bloemen (Fig. 1 bij a), die evenee ns voork om en. Deze bloemen, die zich nooit
o pe nen, zitte n aan kort e stee ltjes in de onde rste blad oksels. Ze rijp en onde r den grond en
brengen ge rege ld goe d gevo rmde vruchten en zade n voort.

De vruchten der chasm ogam e bloemen zitten aan omge bogen stee ltjes in het zak
vormige schutb lad (Fig. 7). De vrucht (Fi g. 8) is regelmatig dri ehokkig. De twe e voorste
hokjes beva tte n iede r tw ee, het achterste hokje slechts een zaad.

. Behalve de hier beschreven Comme/ina benglzalensis worden voor Java nog verm eld
C. nudiflora, C. salicifolia, C. obliqua en C. suffruticosa. Een al gemeen bekende lnlandsche
naam sc hijnt de plant niet .te hebben. KaaRDERs geeft als So endaneesche naam voor
all e Commelina-soorten Djoekoet gewor.

v. W.

EEN TOESTEL OM KLEINE ARTHROPODEN TE VANGEN.

Onder Artlzropoden ve rstaat men niet allee n insekten, maar all e Gelede Dieren, als
Araneina (Spinnen),'Opiliones (Hooiwagens), Acari (Myten) Scorpioninae (Schorpioenen), Pseudo
scorpioTl inae (Bas taa rds cho rpioenen) Myriapoda (Duizendpoten) en Isopoda (Pissebedden).
Onder .deze kom en vel e zeer kleine, ' nog weinig bekende v ormen voor. De reden hiervan
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is, dat de meeste verzamelaars alleen grote diere n de moeite van ' t vangen en pre
pareren waard vinden . Het behoeft geen lang betoog, dat dit een verkeerde opvatting
is; van een wetenschap pelik en estheties standpunt bezien verdienen de kleinste vormen
evenzeer onze belangste lling als de grootere . Door 't onderzoe k van deze kleine wereld
heeft men zelfs een veel grotere kans onze kennis omtrent de ons omringende natuur
te helpen vermeerde ren, juist omdat hier in de tropen op dit gebied nog zo weinig

. gedaan is. De minacht ing, waarmee veelal op zulk "klein goedje" wordt neergezien, is
wellicht ten dele een gevolg van de moeilikheden, die de vangst en het prepareren daarvan
meebrengen; vele vormen toch leiden een zeer verbo rgen levenswijze en ontgaan, onder
gewone omstandigheden, onze nasporingen, Voor de ware natuurliefhebber kan dit echter
geen bezwaar zijn en juist de moei-
likheden, die te overwinnen zijn,
zullen voor hem een aansporing te
meer zijn dit onderzoe k op te vatten .

Er bestaat een zeer eenvoudig
en prakties toestel, door Prof. SIL

VESTRI in Portici uitgevonden, om
allerlei kleine Arthropoden te vangen.
Wij zullen hieronder een beschrij
ving daarvan geven, wellicht dat de
een of ander onzer lezers zich aan
getrokken voelt tot de studie van het
kleine. In elk geval is het verzamelde
materiaal voor de wetensc hap van
waard e. Prof. SILVESTRI is onge
twijfeld tot een nader onderzoek
daarvan bereid en men zal deze
geleerde met de toezending er van
zeer verp lichten. *)

Het toestel is zo eenvoudig
van konstruktie, dat men het door
elke inlandse blikslager kan laten
vervaard igen.

In hoofdzaak bestaat 't uit een trechter van bladzink, als op bijgaande afbeelding
weergegeven.

De diameter van de opstaande rand is 30 cm. en de gehele hoogte van het toeste l
33 cm. Daarvan komen 9 cm. op de onderste tuit. Aan de opstaande rand zijn drie haken
vastgeso ldeerd, waaraan men het geheel met behulp van drie touwtjes ophangt.

In de opstaande r~uidpast een zeef met een bodem van fijn geel kopergaas, terwijl
aan de tuit door middel van een stuk van een elastieke slang een van onde ren gesloten,
glazen buisje wordt aangezet.

De zeef vult men met allerlei materiaal, waarin men vermoeden kan, dat zich dieren
ophouden; mos, humus, vermolmd hout, droge of verrotte blaren, stukjes schors, verbro kkelde
termietennesten, de inhoud van mierennesten, in 't kort allerlei afval, waarvan elk soort zijn

*) Het adres van Prof . F. SILVESTRI is : Reale Scuola di Agricoitura, Portici, Napoli, ltalia.
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eigenaardige b ewoners herbergt. Men houde daa rom ook de buit uit verschillend materiaal
afzonderlik en verme lde op het betreffend e etiket uit we lke stof hij gewo nnen is.

Het glazen buisje vult men halverw ege met alkohol van 70 % en han gt het toestel
in de buitenl ucht, liefst in de zon, opdat het materiaal in de zeef uitd roogt. -AI naa r gelang
dit gebeurt verlaten de diertj es, die zich daarin ophouden, hun schuilplaats, omda t de
droogte hun verderfeli k is. Daa rbij komen ze op de zeef terecht en vallen door de mazen
in de trechter, om ten slotte in het buisje met alkohol terecht te komen. Men laat het
toestel zo lang hangen tot het materiaal in de zeef gehee l uitgedroogd is, wat soms enige
dage n duurt. Het mag dus niet in de regen blijven han gen. Daar de alkohol in 't buisje
verdampt, moet men dage liks wat nieuw e bijgieten.

Voor humus en dergelik fijn materiaal gebruikt men een zeef met mazen van ± 1/2
mmo Voor andere, grove re stoften neme men liever mind er fijn gaas van ± 1 mmo Fijn
geel kopergaas is hier bij alle Europese en Chinese handelaren in ijzerwaren voorhanden .

Ook kan men de hier alom verkrijgba re Japanse zeven met een houten rand en
geelkope rgaa s-bode m gebruiken, mits men de diameter van de trechter daarbi j passend
laat maken.

Voor de verd ere konse rver ing, etikettering en verzending van het met dit toestel
gewonnen materiaal, dat bij eventuele toezending aan Pr of. SI LV EST RI niet behoeft uitgezocht
te word en, verwijzen wij naar hetgeen wij in jaargan g IV van De Trop. N atuur afl. 2
op pag. 24 onder alkoholmater iaa l schreven, met het voo rbehoud, dat voo r het hier bedoelde
slechts alkohol van ± 70 % gebruikt mag worden.

E DW. J ACOBSON.

GROOTE ATLA5VLINDER.
Koepoe g adj a (ä. i. Olifantsvlinder] Attacus atlas.

't Is een pleizi erig werkje over den Atlasvlinder en deszelfs voo rvorm de Oeler kèkèt
te schrijven. Welk mensch in Nederland sch-I ndië, al heeft hij ove rigens niet het minste
benul van wat er in de heerlijke natuur rondfladdert en rondkruipt , kent deze reuzenvlinders
en reuzenr upsen niet ? En dit is een mensch elijke eigensc hap : men heeft slechts echt
belangstelling voor da tge ne, wat men voe lt nog maar oppervlakkig te kennen. ' Ik heb dus
kans, dat 't art ikeltje gelezen wordt, ja, dat zelfs matig belangstellend e lezers der Tropische
N atuu r gretig beginnen te lezen.

Zie, nu ik aan al die naar kennis dorstende menschen denk, nu overvalt me een
schroo m. Kan ik die smachte nde gemoederen laven met het water mijner beperkte kennis?

Tj oba sa dja!
Evenals ande re nachtv linders komt de Atlasvlinder ons dikwijl s 's avonds met een

bezoe k vereeren. Het licht oefent op deze dieren , die gedoemd zijn in 't duister hun levens
verrichtingen te doen, een magische kracht uit. Zijn ze éénmaa l binn en den toovercirkel ,
da n overschrijden ze hem niet licht meer en jammerlijk eindigt gewoo nlijk hun leven.

Ik her inner me nog levendi g, hoe kort na mijn komst in Indië , een prachtexempl aar
van een wijfje zich door het getraliede raam de r huiskam er heenwrong, om de lamp flad
derde en het stelletje baren, dat rusti g aa n de mail arbeidde een doodschrik op 't lijf joeg.

Een ige Vleermuizen (Tjodots) hadden zich al den gehee len avond te goed gedaan
aan de rijpe vruchten van den zuurzakb oom, die vlak voor ' t raam stond. We dachten
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