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Een en ander over de Kevers. 
(Vervolg van blz. 123.) 

Eerst een paar gevraagde ophelderingen. 
I. In „Een en ander over de Kevers" wordt by den 

meikever gezegd: „Het hijgen is niets anders dan liet 
volpompen dier zakken, na. a. w. het opblazen van het 
lichaam, dat op deze manier soortelijk lichter wordt." 
In het Leerboek van Heukels lees ik echter, dat do 
bouw van 't meikeverlichaam het onmogelijk maakt, 
dat door het z.g. geldtellen 't S. G-. geringer wordt. 

II. Le Moult zou bevonden hebben, dat de zwam 
„Botrytis terrella" een goed middel is, om engerlingen 
in grooten getale onschadelijk te maken. Eitzema Bos 
deelt echter in zijn „Ziekten en Beschadigingen van 
Cultuurgewassen" mede, dat dit middel faalt en daarom 
geen toepassing meer zal vinden Ook noemt deze de 
zwam B. tenella. 

Z. J. M. 

I. Wat Qü schrijft, heeft de heer H. nooit beweerd: op 
de inrichting van het meikeverlichaam heeft hij zich niet 
beroepen. En dat het S. G. niet verminderen zou, houdt de 
heer H. niet langer vol (zie zijn Kennis der Natuur A III). 
Er is dus geen strijd meer tusschen ons beider uitspraken. 

Ik wil er echter nog wel even op wijzen, dat die vermin
dering van S. G. aan 't lichaam geen stijgkracht geeft; Ge 
zult dit trouwens reeds uit Heukels' voorbeeld van de blaas 
begrepen hebben. Maar de lucht krijgt door de uitbreiding 
van 't volume meer vat op liet lichaam, zoodat dit, eenmaal 
gerezen, iets gemakkelijker door den wind zwevend gehouden 
wordt. Hoeveel dit „iets" bedraagt, schijnt zelfs niet bi) 
benadering onderzocht. 

II. Ik heb my niet vergist, toen ik terrella schreef, maar 
in mijn bron schijnt een vergissing te zijn. Ik kan de eerste 
bron nu niet naslaan, maar geloof zonder dat gaarne, dat 
Prof. Ritzema Bos den naam juist heeft. 

Wat de hoofdzaak betreft, dank ik U voor Üw opmerking, 
die op zeer gewenschte wijze de geschiedenis der proef
neming vervolgt. 

Misschien is het niet kwaad, hieraan nog iets toe te 
voegen. Het pogen, om schadelijke dieren door 't verwekken 
van kunstmatige epidemieën te vernietigen, is iets van den 
allerlaatsten tijd; de proeven van Ee Moult zijn van 1890. 
Ik had ze vermeld, om eens de aandacht te vestigen op een 
nieuwe methode; maar de natuurkennis gaat zoo snel 
vooruit, dat negen jaren voldoende zijn, om een gloednieuw 
procédé voor goed te begraven. 

7e Onderorde: STERNOXIA. 
Eerst komt de familie der BUPRESTIDAE of 

P r a c h t k e v e r s . Hebben we reeds veel donkere, 
zwarte bewoners uit de aarde en van andere duistere 
plaatsen leeren kennen, déze familie behoort aan den 
vroolijken dag; 't zijn ook geen voorjaarsdieren, zooals 
de meerderheid der kevers, neen, ge vindt ze vooral 
in den zomer, dikwijls op de witte bloemschermen 
en tuilen, waar ze zich in de heerlijke zon ver
lustigen met bijen, vliegen en zooveel andere insecten. 
De verzamelaar, die ze in zijn paraplu denkt te 
//kloppen" komt bedrogen uit, want ze laten zich, ten 
minste bij helder weer, niet vallen, maar vliegen weg. 

In de tropische gewesten is deze familie eigenlijk 
recht op haar plaats, daar vindt men de meeste, de 
mooiste en de grootste soorten. Onze inlandsche zijn 
weinig in getal en klein van stuk, maar toch altijd 
nog waard, te midden der andere bloeminsecten 
opgespoord te worden: er zijn prachtige diertjes 
onder. Ik heb afgebeeld Agrilus coeruleus, een z. g. 

• * 

1 
Smalbu ik j e , 6̂ - raM. lang, dofglanzend blauw, 
groen of blauwgroen. Wonder, dat de larven dezer 
lichtlievende diertjes in 't geheel niet van het licht 
houden; zij vreten en mineeren in de oratreksdeelen 
der stammen van eiken, beuken, elzen en berken. 
Daar leven zij twee jaar in diepe duisternis, en komen 
dan, na haar verpopping, tegen den zomer uit een 
ovaal boorgaatje naar buiten. Men kan dus „vraat
stukken" van haar inzamelen. Een dergelijke levens
wijze hebben ook de larven der andere soorten. 

Beter bekend is bij ons de familie der Knip-
t o r r e n of ELATERIDAE. (Figuur in jaargang I 
bl. 18.) Zoodra iemand in de kevers gaat doen, vangt 
hij ook deze dieren, want ze komen heel veel voor. 
Ik herinner me nog levendig mijn verrassing, toen 
ik voor het eerst met zoo'n acrobaat kennis maakte. 
Wel drie-, viermaal achtereen — daar hij telkens 
weer op zijn rug kwam te liggen — sprong hij met 
een duidelijk hoorbaren tik op, totdat het lot hem 
gunstig was en hij op zijn pootjes terechtkwam en 
kon wegloopen. Tusschen duim en vinger genomen, 
knipt hij op goed voelbare manier. Het werktuigje, 
waarmee hij de beweging uitvoert, staat in de meeste 
leerboeken afgebeeld en beschreven. Het //knippen" 
komt bij geen andere insecten voor; een kniptor is 
dus gemakkelijk te herkennen, vooral ook, daar alle 
denzelfden hoofdvorm hebben. 

Het knippen eischt een aanmerkelijke spierkracht, 
want de spronghoogte overtreft vele malen de 
lichaamslengte. Maar als middel, om zich uit de 
voeten te maken, is het minder geschikt dan het 
springen, dat sprinkhanen en andere insecten met 
de achterpooten doen. Een sprinkhaan heeft een nog 
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veel wijder sprong, en komt niet meer op dezelfde 
plek neer, maar verplaatst zich voorwaarts. Mij lijkt 
het ook nog een voordeel voor de eigenlijke springers, 
dat de beweging, zooals men dat noemt ,/geloca-
liseerd" is in de achterpooten, terwijl voor den sprong 
van een kniptor het geheele lichaam in werking 
wordt gesteld. Want in de heele natuur is het regel, 
dat de verrichtingen, die aan a f zonde r l i j ke 
organen zijn toevertrouwd, het best slagen. Hoe dit 
zij, een kniptor is er in ieder geval toch beter aan 
toe, dan een andere kever met korte pooten — een 
lievenheersbeestje of goudhaantje bijvoorbeeld — die 
bij ongeluk op zijn rug terechtkomt en heel wat 
spartelen moet, voor hij weer grond onder zijn zes 
voetjes heeft. 

In de landbouwdierkunde nemen de kniptorren 
een belangrijke plaats in, daar haar larven, als rit-
wormen , kop er w o r m en, hard worm en en 
d r a a d w o r m e n bekend, soorten tellen, die voor 
belangrijke cultuurgewassen zeer schadelijk zijn. 

Bijzonder fraai mogen de meeste leden dezer familie 
niet genoemd worden, ten minste, als wij ons tot 
de inlandsche soorten bepalen; de meeste zijn donker 
en vaal. Tot de mooie behoort de 12 raM. lange 

Corymbites purpureiis, die roode dekschilden en fraai 
gezaagde sprieten heeft. Het halsschild (», borststuk") 
is geestig gevlekt en ieder dekschild heeft een paar 
opliggende lijsten. De kever is in 't Zuiden van ons 
land in 't eerste voorjaar gevonden aan wilgekatjes 
en jonge scheuten van de lijsterbes. 

8e Onderorde: MALACODERMATA of Week-
s c h i l d e n . 

Familie LAMPYRIDAE of G l imwormen . 
(Figuur in II 149.) 

Wat de vlinders en de schitterende libellen zijn 
voor den helderen zomerdag, dat zijn deze kevers in 
den stillen, zwoelen zomernacht. De kleurige kapellen 
gaan rond als fladderende bloemen, de lichtkevertjes 
zweven zachtkens af en aan als levende sterretjes. 
't Genot, ze bij de vallende duisternis te zien ver
schijnen, is reeds eenmaal in dit blad geschetst; ik 
weet bij eigen ervaring, hoe onvergetelijk zulk 

een avonduurtje is. Tal van insecten zijn schoon van 
vorm en kleur, andere trekken de aandacht door 
hun wonderbare huishouding, maar de lichtkevertjes 
zijn een deel van de harmonie van het rustige land
schap, als het al meer en meer wegdoezelt in de 
duisternis van den nacht en den druk levenden 
mensch verkwikkende verpoozing schenkt. 

Op zulk een avond zou het misschien te ontnuch
terend zijn, het lichten als natuurverschijnsel te 
bespreken, doch hier mag het geschieden, 't Is een 
van die werkingen, waartoe het raenschelijk lichaam 
niet in staat is, en die evenals het electrisch ver
mogen van sommige visschen, reeds daarom de 
bijzondere aandacht verdienen. Zoo licht komt de 
heer der schepping er toe, in zich zelf de samen
vatting te zien van alle gaven en krachten, aan de 
bezielde natuur verleend, maar een domme sidderaal, 
een onnoozele glimworm, ja een eenvoudige zeevonk, 
kunnen hem leeren, dit zelfgevoel tot bescheidener 
afmetingen terug te brengen. 

Aan den buik der glimwormen vindt men de 
lichtende plekken, die zelfs bij collectie-exemplaren 
nog door haar minder donkere tint kenbaar zijn. Bij 
't levende diertje zijn ze bleekgeel en maken den 
indruk van wasachtige plaatjes. Wat men dan ziet, 
is een laagje van .zeer eiwitrijke cellen, dat in ver
binding staat met tallooze fijne luchtbuistakjes. Het 
lichten ontstaat door de werkingdér zuurstof op den 
inhoud dier cellen; ' t is dus een verschijnsel der 
stofwisseling, dat door de ademhaling bewerkt wordt. 
Onder de genoemde cellen laag ligt een andere, die 
de bij 't licht verbruikte stoffen opneemt, waarna 
zij verder worden uitgescheiden. 

Ik weet niet, op welk gedeelte van een parleraents-
kaars het lantaarntje van een gliraworra gemiddeld 
moet worden geschat; bij een stuk of drie van die 
diertjes kon ik 's avonds de verschillende voorwerpen 
op de tafel voldoende onderscheiden. In een donkere 
kast geplaatst, lichtten zij ook overdag, en toen ik 
ze er uit nam, werd hun schijnsel natuurlijk wel 
door het licht in de kamer overstemd, maar kon ik 
toch opmerken, dat het bleef voortduren; — hoe 
lang het zou hebben aangehouden, heb ik verzuimd 
na te gaan. 

Onzen tocht door de verzameling voortzettende, 
komen we tot de familie der TELEPHORIDAE. Dit 
zijn de echte w e e k s c h i l d e n , wier dekschilden vol
strekt zoo hard niet zijn als die van de meeste 
andere kevers, maar zacht en buigzaam. Telephorus 
fuscus, de Sint -Jan sv l i eg , heb ik afgeteekend; 
iedereen moet dezen 12 raM. langen kever met rood 
halsschild, in 't midden donker gevlekt, en met lei-
kleurige dekschilden wel menigmaal in aantal op 
bloemschermen en -tuilen hebben gevonden. Een 
vreedzaam leven leiden zij niet; weekschildig zijn 
ze, maar niet weekhartig! ongevoelig stellen ze hun 
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scherpe, sterke kaken te werk aan andere insecten. 
Ja, ik ving er eens twee, waarvan ik met reden 

mocht onderstellen, dat een zachter gevoel voor 
elkaar hun niet vreemd was, en vond den volgenden 
dag van een der beide nog maar de /ydoppen" terug. 

Onder de weekschilden vindt men een groot aantal 
sierlijke kevertjes. Ik heb nog afgebeeld Malthinus 
punclatus, een kortschildje onder hen, dat veel op 

eiken en beuken voorkomt, 5 mM. lang is en glanzend 
grauwachtig van kleur; het lichtgele eind der dek
schilden maakt een aardig effect Vervolgens ziet 
men voorgesteld Anthocomus equestris, mooi zwart 

met rood, 3 mM.; het bonte diertje leeft op klaver, 
gras en tuinbloemen, maar komt ook dikwijls inde 
huizen. Bijzonder mooi is de metaalachtig glanzende 
Malachius aeneus, 7 mM. lang, reeds kenbaar uit 

4. 

W i 

IU 
bijgaande schets. De kleur is donker goudgroen, 
maar het gedeelte der dekschilden, dat ik niet ge
streept heb, is rood. De tandjes aan de sprieten zijn 
het kenmerk van het mannetje. 

Wie de genoemde kevertjes onder zijn vangsten 
heeft, zal ze met mijn teekeningen en oppervlakkige 
beschrijving wel herkennen, en ten minste niet vèr 
uit de koers dwalen. 

Met Opilo (lomesficus komen wij tot de torretjes, 

die onze huizen bevolken, en die ik, als ze het niet 
te druk aanleggen, daarom wel lijden mag. Ik heb 
een zeker zwak voor dat natuurleven, dat mij in 
mijn woning opzoekt, mits het daar een heel onder-
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hun eigen lichaam; de doode zelfstandigheid nemen 
zij weer spoedig in den kringloop van het leven op, 
Dit mag men in de groote huishouding der levende 
natuur een nuttige rol noemen. 

Maar gaan wij in bijzonderheden na, welke de 
doode stoffen zijn, die door deze kevertjes worden 
verorberd, dan bevalt deze werkzaamheid ons wel 
eens minder. Het diefje eet oud hout en drogerijen, 
en is dus, als het in groot aantal voorkomt, een 
gevaarlijke gast te noemen, die vernielt, wat wij 
menschen willen bewaren. Ook in insectenverzarae-
lingen sticht het schade, en ik heb eens dagen aaneen 
deze torretjes gevangen in een oud wespennest, dat 
ik bewaarde. De larf van het diefje werd eens in 
een oude jas aangetroffen, waarin zij holen en gangen 
vrat en die zij op deze wijze bezig was geheel te 
schande te maken. Men ziet uit dit alles, dat ze niet 
kieskeurig zijn, en dat ze in 't algemeen leven van 
niet-sappige doode stoffen, en overal waar men deze 
bewaart, hinderlijk kunnen worden. 

Als het 's avonds begint te schemeren, kan men 
tegen de ruiten van oude gebouwen dikwijls een 
groote inzameling doen van de kevertjes, waarvan 
ik er hier een heb voorgesteld, 't Zijn de bruine 
H o u 11 o r r e t j e s, Andbium domesticum, 2^ tot 4 mM. 

geschikte rol blijft spelen, wel te verstaan. Een 
raderdiertje uit mijn dakgoot, een spin voor mijn 
zoldervenster, een kevertje, dat uit een of ander 
hoekje of gaatje komt aangevlogen en op mijn schrijf
werk neerstrijkt, een boekenschorpioentje, dat ik in 
mijn bibliotheek betrap, ik zie ze nog met heel andere 
oogen aan dan de bonte schare in weide en veld. 
't Heeft een zekere gezelligheid, dat er dicht bij mij 
zoo menig verborgen leven geleefd wordt, en dat ik 
daarvan iets begrijp, terwijl aan den anderen kant 
mij weer de geheimzinnigheid aantrekt van dat leven 
dier kleinen, die er wel altijd zijn, maar zich toch 
zoo zelden laten zien. 

Opilo (fam. CLERIDAE) dan, tref ik een enkelen 
keer eens bij mij op zijn wandeling aan. Geel en 
bruingeel zijn de kleuren van het diertje en onder 
de loep — de lengte wisselt af van 7 tot 9 mM. — 
toont het zich fraai behaard. Het is vooral een 
nachtdierlje, en ik moet erkennen, dat ik zijn levens
wijze nog niet met juistheid ken. De larf leeft in 
balken, en 't kan wel zijn, dat zij daar andere hout-
etende larvensoorten verslindt, want de larven uit 
deze keverfamille leven van dierlijke stoffen. 

Wie in huis excursies maakt, zal ook dikwijls een 
kevertje hebben gevonden, dat in vorm heel veel op 
het voorgaande gelijkt, maar slechts 4 tot 5 mM. 
haalt en blinkend blauw, groen of blauwgroen van 
kleur is. 't Is Corynetes coeruleus, een torretje, dat 
intusschen ook wel buitenshuis wordt aangetroffen 

Ptinus fur, het Diefje, brengt ons in de familie 
der PTINIDAE en is weer een echt huisinsect, al 

wil ik niet beweren, dat hèt ook niet daarbuiten zijn 
slag weet te slaan. Zoekt men in 't warme seizoen 
de gewitte muren bij avond met behulp van een 
lamp af, dan zal men heel dikwijls zulke kevertjes — 
3 tot 4 mM. lang — vinden. Ze zijn dof bruin met 
4 lichtere vlekjes op de dekschilden; bij vergrooting 
blijken zij behaard. In onze schets stellen de stippel
lijnen den omtrek van het broedere wijfje, de gewone 
lijnen die van het slankere mannetje voor. 

Deze torretjes zijn volstrekt niet wat men mooi 
noemt, — maar ze nemen weer een heel bijzonder 
standpunt in de natuur in. Hun voedsel bestaat uit 
doode dierlijke en plantaardige stoffen. Al etende, 
zetten zij dus doode materialen op een vlugge manier 
om in levend vleesch — n. 1. in bestanddeelen van 

lang, behoorende tot de ANOBIIDAE. 
Deze diertjes een algemeene landplaag te noemen, 

zou wat kras zijn, maar er zal toch wel niemand 
wezen, wien ze niet wel eens het een of ander be
dorven hebben. Ik weet door eigen ervaring van 
tafels, stoelen en kasten, waaronder kleine hoopjes 
houtzaagsel lagen, — van oude klokken, spiegel- en 
schilderijlijsten, door gaatjes ontsierd, — van ver
molmde daksparren, van vloeren, die op verdachte 
wijze onder de voeten kraakten. Ik heb dikke oude 
planken met het meeste, gemak doorgebroken en ze 
dan geheel sponsig bevonden. In mijn verzameling 
bezit ik zulk een stuk hout, van binnen vol gangen, 
van buiten slechts enkele gaatjes vertoonende. Want 
dit is het bijzondere en het verraderlijke van de 
vreterij, dat de oppervlakte zooveel mogelijk wordt 
gespaard, terwijl het inwendige geheel wordt ver
teerd; het kwaad geschiedt in 't verborgen. 

Het leven van een volwassen insect duurt korter, 
dan dat der larf; waar sprake is van verwoestingen 
door insecten, zijn het dan ook zoo goed als altijd 
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de larven, die de meeste schade aanrichten. Dit geldt 
ook hier. Toch zijn de volwassen houtkevertjes niet 
onschuldig, maar weten ook zij hun sterke kaken 
behoorlijk te gebruiken. 

Daarmee brengen zij ook het welbekende tikkende 
geluid voort, dat men nu en dan in een vertrek 
verneemt en dat hun den naam heeft bezorgd van 
D o o d s k l o p p e r t j e s . Ik mag dat geluid, als ikin 
de avondstilte alleen zit, wel hooren; nog ongerekend, 
dat het de muzikale ontboezeming is van twee, die 
elkander vriendschappelijk opzoeken. Doch laat ik 
even meedeelen, dat er ook nog andere kloppers in 
onze huizen kunnen voorkomen: spinnen en hout-
luisjes. 

De vorm van het halsschild onzer doodkloppertjes 
is heel intressant; 't is als een kap over den kop 
heen getrokken. Dit komt goed uit, als we het 
diertje op zijde ^nemen," gelijk ik in mijn teekening 
gedaan heb. 

Daar brengt de post me weer juist een klein kistje. 
Ik open het en vind een stopflesch met gedroogde 
appelen — in niet te besten toestand, dat merkt 
men al dadelijk. Een briefje er bij, of ik wil meedeelen, 
welke insecten daarin zitten. We zullen eens zien. 

Ik haal even een andere flesch, leg een vel wit 
papier op tafel en zal nu maar bij kleine gedeelten 
den inhoud op 't papier uitschudden en dien dan na 
onderzoek voorzichtig in de leege flesch overbrengen. 

Ha, daar hebben we al eenige goede bekenden! 
't Helpt hun niet, dat ze zich dood houden, ze zullen 

.-raezer dagen vroeg een onderwijzer mij den naam 
AcJ van een plantje, dat hij in menigte zag op 
<$ oude muren van het kasteel Zuilensteyn bij 

Leersum. Het groeit daar tusschen de voegen der 
steenen, meest aan den noordkant, maar ook aan 
de zonzijde. 

Deze vraag gaf mij aanleiding om deze fraaie 
inlandsche schoone met een enkel woord in dit tijd
schrift te gedenken en er ter verduidelijking een 
schetsje bij te voegen. Voor een paar jaar vond ik 
haar zelf tegen de noordzijde van het oude kerkje 
te Heelsum; om er nu voor de teekening een paar 
machtig te worden, begaf ik mij daar 9 Augustus 
heen, tevens met het doel de Heelsumer beek nog 
eens stroomopwaarts te volgen, omdat daar zoo tal 
van schoone wilde planten hare tenten hebben opge
slagen, waai over ik bij eene volgende gelegenheid 
het een en ander in dit blad hoop mede te deelen. 

ons niet verschalken. Kijk, deze en deze en die en 
die zijn alle diefjes. Deze hier gelijkt hun bijzonder 
en hoort dan ook wel tot de familie, maar de lichtere 
kleur onderscheidt hera toch dadelijk; 't is Niptus 
hololcucus. Reeds geven eenige het doodliggen op en 
gaan zich reppen, om weg te komen. Ik moet oppassen, 
anders verlies ik ze uit het oog en kwartieren ze 
zich bij mij in. We zullen deze maar in de leege flesch 
werpen en eens een nieuwe portie onderzoeken. Och, 
och, wat is er in die appelen huisgehouden! Vol 
holen en gaten zitten ze! En al die kevertjes en de 
tallooze zwarte zeer kleine korreltjes bewijzen ons, 
dat ze sinds lang bewoond zijn. Zie, daar vinden 
we nog andere gasten, wandelende stofjes, mogen 
we wel zeggen, zoo klein zijn ze. Onder de loep 
kunnen we hun pootjes tellen; ze hebben er acht, 
en daaraan weten we onmiddellijk, dat bet geen 
insecten zijn, maar mijten. Maar hier hebben wij 
toch weer een torretje, 't Is ongeveer even groot als 
het doodskloppertje, maar iets breeder en platter, 
meer glanzend bruin en met een//gewoon" gevormd 
halsschild. Dit is een verwant van hem; het is óók 
een Anobium, maar de soortnaam is paniceum. En 
zoo zijn we juist weer gekomen, waar we gebleven 
waren, en zullen nu maar het verder onderzoek tot 
later uitstellen. 

Onze flesch met verwaarloosde appelen heeft ons 
nog een aardige bijdrage bij dit opstelletje geleverd. 

De volgende maal hopen we weer eens aan grootere 
torren te kunnen doen. 

(Wordt vervolgd.) Mi. i-4 o J. JASPEKS JB. 

De muurruit (Asplenium Ruta muraria L.), zoo 
is de naam van dit lilliputtertje, behoort tot onze 
inlandsche varens. In het algemeen genomen ver
kiezen deze eene vochtige beschaduwde standplaats 
en ontwikkelen zich bij voorkeur gaarne in vezi-
ligen bosch- of turfgrond, maar de muurruit ver
genoegt zich met een heel wat schraler plekje en 
tiert alleen daar welig, waar maar weinig humus 
te vinden is. Zij weet zich aardig vast te nestelen 
tusschen de voegen van oude muren; waar de kalk 
verbrokkeld is, daar vindt ge haar tehuis. En dat 
zij er zich ook te huis gevoelt, bewijst haar talrijk 
kroost, dat zich overal rondom nestelt, waar maar 
een gaatje is, om tusschen te dringen. 

Het plantje bestaat uit een kort gedrongen wor-
telstokje, waaruit een aantal stoeltjes ontspruiten, 
die met eenige meest drietallige slipjes voorzien 
zijn, dit stoeltje met de slippen heet een veertje, 

OP O U D E M U R E N . 


