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D E L E V E N D E N A T U U R .

Zwarte Specht.
Vanavond in Schlegel lezende en er ook lirehm op naslaande, las ik dat de Zwarte Specht, slechts enkele malen
in ons land werd waargenomen (Tvvello-Groesbeek-Meiery).
Dan, dacht ik, is het, misschien niet misplaatst mede te
deelen, dat ik de Zwarte Specht den laatsten herftst van
zeer nabij bespiedde in Bussum, zeer dicht bij menschenwoningen, en wel in hoog hakhout, welke beide zaken
als tegen de gewoonte bij Brehm staan.
Nu ik toch schrijf, een paar roode reigers zag Ik eenige
jaren geleden aan den Akkerdijkschen plas tusschen Delft
en Rotterdam.
Delft.

G o 1 i a t h u s c a c i c u s Voet.
Een tweede
reus
uit de keverworeld, waarvan de afbeelding
eveneens 3/3 van de ware grootte aangeeft. Dit dier, eveneens
tot de Scarabaeidae, hoewel tot een andere afdeeling daarvan,
behoorende, heeft zijn vaderland in Centraal Afrika. Het
fraaie gaffelvormige uitsteeksel van den kop is bü het
wijfje afwezig.
Het borststuk is donkergoudgeel, waarop de dof-zwarte
teekeningen zeer fraai uitkomen. De dekschilden zjjn bleekgrijs; pooten en onderzode van het lichaam zwart, met
lonkergroenen glans. Schenen en zijden van het lichaam,
zijn zeer fraai behaard.

G. KNUTTEL JR.

Overbescherming en evenwicht in de natuur.
Drie jaar geleden stonden onze Bloemeudaalsclie duinen
en in 't bijzonder de weg langs het Kopje, vol Jacobs Kruiskruid. Het wemelde toen ook van St. .lacobsvlinders en
millioenen Zebra rupsen vraten van de planten, brutaal
zich vertoonend in troepen, alsof ze wel wisten, dat geen
vogel ze aandurft, als hij er eens van geproefd heeft.
En thans Is er haast geen enkele te zien en ook 't Krulskruid staat er maar dunnetjes. De rupsen hadden de planten
weggevreten, voordat ze zaad hadden gerijpt en ook de
meeste een-jarige planten verslonden. Daardoor had de
generatie van 't, vorig jaar formeel te kampen met hongersnood en slechts zeer enkele slaagden er in het pop-stadium
te bereiken.
T.
Bij een paar reuzen uit mijn collectie.
D y n a s t e s H e r c u l e s , L.
Dit dier, dat hierbjj op 2/g van de ware grootte is afgebeeld,
wordt gewoonlijk „de Herculeskever" genoemd. Het komt
voor op de eilanden van Midden-Amerika, en schünt daar
niet zeldzaam te zjjn, althans in b^jna iedere collectie is
het dier aanwezig.
De kleur is even fraai, als de vorm merkwaardig. Hoewel
bü de familie der Scarabaeidae, waartoe deze soort behoort,
uitsteeksels op kop en borststuk zeer veel voorkomen, z\jn
deze hier al zeer sterk ontwikkeld. Daarbü is het slanke,
fraai gevormde uitsteeksel op het borststuk versierd met
een rü goudbruine haren, welke zeer fraai tegen het glimmend
zwart der chitine uitkomen.
De kleur der dekschilden is lichtgrijs, waartegen de in
de afbeelding aangegeven zwarte vlekken zeer mooi afsteken.
Onderzijde en pooten zvjn zwart. De soort leeft op planten
en bloemen en vliegt veel Het moet oen eigenaardig gezicht
z^jn, een dergelijk groot dier als een meikever door de lucht
te zien snorren.
Van hot geslacht Dynastes zjjn nog eenige soorten beschreven, welke echter veel minder bekend zijn.

Goliath-kever.
Teekening van Jon. HRiEnÈ.

Van het geslacht Goliathus z^jn eenige soorten bekend,
alle uit Afrika, terwijl de veranderlijkheid der teekening
op het borststuk aanleiding heeft gegeven tot het vormen
van een aantal variëteiten.
Een der meest bekende soorten van dit geslacht is
Goliathus giganteus Lamark, welke in den Congostaat
(speciaal het Kassai-bekken) hier en daar heel algemeen
schijnt te zijn en door de inboorlingen als een lekkernij
wordt beschouwd. Die soort heeft fluweelhruine dekschilden,
terwijl de teekening op hot borststuk krijtwit is.
G. VAN HOON.

Nest van een winterkoninkje
in een leeren halster.

llorknli's-kevur. Teekening van Joti. nniEm'-:.

In verband met de mededeeling omtrent het nestelen
van het winterkoninkje uit
de Febr.-afl. van de L. N.
wilde ik als een eigenaardigheid melden, dat Ik verleden
jaar een nest, van dit vogeltje
vond, heel netjes aangebraclit
tusschen de riemen van een
leeren halster, die in een
wagenbiils hall' tusschen een
balk en een plank was gestoken. 't. Was een speelnest;
Ik heb hel vogeltje er maar
eens of twee keer uit zien
vliegen.
J. VuvEnnEnr,.
Rotterdam.

