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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 

GLIMWORMEN. 
Als antwoord op uw vraag in afl. 1 van D. L. N., die ik eerst heden in handen kreeg, 

heli ik de eer, u het volgende te berichten. 
In het plantsoen alhier heb ik dikwijls glimwormen waargenomen, o.a. hedenavond met 

opzet. Ze zijn vrij talrijk. In hel, donkerste gedeelte onder kastanjes en iepen, ziet men er 
op een wandeling soms wel vijftig, op een lengte van tweehonderd meter. Ze zitten tusschen 
do rotte blaren onder de struiken, altijd op de grond (klei en humus), soms op het pad. Het 
licht is uit de verte niet gekleurd. Komt men dichterbij, en heeft men na eenig zoeken zoo 
geaccomodeerd, dat men het lichtende puntje scherp ziet, dan blijkt dit blauwachtig te, zijn, 
ongeveer als hot schijnsel van lichtbactoriën, ook bij het licht van een brandende lucifer ziet 
men duidelijk de blauwe kleur. Soms lichten de diertjes nog, als men ze in de hand heeft, 
maar meestal dooft het licht uit bij aanraking. Pogingen om ze in den tuin op 't grasveld 
»aan den gangs te krijgen, zijn nooit gelukt. 

Of dit de door u bedoelde kleine Johanneskever is, kan ik niet beoordeelen. De gevangen 
exemplaren zijn alle ongevleugeld; grootte 1—1,5 c.M.: Twaalf geledingen. Kop, en tien 
geledingen van boven zwart, van onderen lichtbruin. Pooteu aan de voorste drie geledingen. 
De achterste twee geledingen zijn kleiner, en vertoonen een lichtbruin randje. Vermoedelijk 
wordt het licht van de 11e geleding uitgestraald. Mijn waarnemingen hieromtrent zijn niet 
betrouwbaar; bij een lucifervlammctje ziet men slecht, wat voor of achter is, als het beestje 
niet wil loepen. 

Gevleugelde glimwormen heb ik nooit gezien. Wel liep er vanavond op de plaats waar 
ik oen lichtpuntje gezien had, een lichtgroen kevertje, terwijl van een »\vormpje<( niets te 
bespeuren was. Mogelijk is dit kevertje een mannetje — öf er heeft tècli een wormpje gezeten, 
dat door zijn beschermende kleur niet is opgemerkt tusschen de kluitjes. Ik zend u hierbij 
het kevertje en twee pasgevangen »wormen«. 

In Juli 1007 heb ik ook in Geldermalsen in een laan deze glimwormen gevonden. 
Buren, Betuwe. . LEO DE WEERD. 

Uw tijdschrift lees ik uit »de tweede hands, vandaar, dat, uw vraag over glimwormen 
Jg. 15, deel 1, blz. 23 mij pas heden onder de oogen kwam. Tot antwoord diene: Hoewel ik 
er nooit speciaal naar gezocht heb, heb ik als schooljongen (ik ben nu schoolmeester, 47 jaar) 
wel eens glimwormen aangetroffen, in 't gras van een weg met ± 5 rijen hooge iepen beplant, 
ongeveer 2 a 300 M. van de rivier de Maas. Het was de zoogenaamde Donckscliweg (naar 
't Huis ten Donck), een gedeelte van den ringdijk om 't eiland I.lselmonde op de, grens van 
Bolnes en Slikkerveer (gemeente Ridderkerk). Tot informatie gaarne bereid. 

Rotterdam. C. PAS. 

Ongeveer twee jaar geleden zagen we zo hier in Finsterwold (prov. Groningen) in groote 
menigte tusschen 't gras in den tuin. Dit was op vrij vochtigen kleigrond en 's avonds, welke 
tijd van het jaar het was, zou ik niet precies meer kunnen zeggen. Later zag ik nog eens 
één in den gang kruipen van een vochtig huis, ook in Finsterwold. Van andere bewoners 
hoorde ik dat ze hier meer aangetroffen worden. 

Finsterwitlil (Gron.J. H. SCHÖNFEUJ. 

Enkel vrouwelijke exemplaren en larven zijn voor 'n paar jaar, door mij waargenomen, 
in het gras langs den Lekdijk, tusschen Langerak en Nieuwpoort; niet alleen bij mooi weer, 
ook op regenachtige avonden. G. SCHULTINK. 

Den 3len Juli fietsten we door de duinen bezuiden den Zandvoorlscheu straatweg, 't Was 
een warme dag geweest en net was een kalm regenbuitje gevallen. Plotseling zien we een lichtje 
tusschen 't helm aan den kant van den weg, een matgroen, vrij sterk schijnsel. Bij nader 
onderzoek bleek 't afkomstig van een ongeveer 2 cM. lang keverlarve-achtig dier waarvan 
de achterste segmenten lichter van kleur als de overige, van onderen en terzijde 't licht 
uitstraalden. De halmpjes rondom werden er geheel door verlicht, zoodat 't een lantaarntje 
tusschen 't donkere gras leek. Nauwelijks weer op de fiets zagen we een 40 Meter voor ons 
een tweede exemplaar ook op den grond. Bij dit diertje bemachtigden we meteen een mannetje. 
In een kwartier lijds telden we al verder fietsende nog een 25-tal. Thuis gekomen bleek 't 
Lampyris noctiluca te zijn. 't Lichten was toen al sterk verminderd on dus deed ik ze nog 
levend in een Qesoh met wat versch groen. Vanmorgen hadden beide wijfjes eieren gelegd. 
Ik zette de flesch in de donkere kamer en ging na een uurtje eens kijken. Van licht uitstralen 
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zooals gisterenavond was geen sprake. Eieren zoowel als vrouwtjes waren echter zichtbaar 
alsof ze diffuus verlicht werden. 

Aangezien uit de buurt van Haarlem nog slechts weinig bericht is ontvangen, meende 
ik, dat dit wel zou interesseeren. Ons is nog een vondst bekend van ongeveer 8 jaar geleden; 
één exemplaar langs den Zandvoortschen straatweg. 

Hnnrlei». J. en W. 

Paddeiiloelrecept. — Vergun mij een enkele aanmerking op uw recept voor het toebereiden 
van morieljes op blz. 122 van all. li. Dat recept is Ie kort en verzwijgt een voor den gebrui
ker van morieljes allerbelangrijkste aanwijzing, als ik tenminste Steudel en Michael gelooven 
mag. Eerstgenoemde toch zegt in zijn "Praktische Pilzkuiide«, blz. 72: »Morieljes zijn in 
rauwen toestand vergiftig. Zij moeten daarom onder alle omstandigheden vóór het gebruik 
in zout water afgekookt worden, waarna het zoute water, dat de gemakkelijk oplosbare uit
getrokken vergifstof bevat, afgegoten wordt. 01' wel deze paddestoelen moeten vóór het 
gebruik gedroogd worden In de zon of door ze aan draden te hangen boven de warme kachel. 
Door het drogen wordt de vergiftige stof, welke deze paddestoelen in versehen toestand eigen 
is, omgezet in een onschadelijk besiunddeel». 

En Michael raadt in zijn kleinen «Külirer für Pilzfreundeo blz. 5: «Vóór het stoven moeten 
de morieljes afgekookt worden, daar zij een bizondere gifstof schijnen te; bevallen, welke 
door het afkoken verwijderd wordt.u Hij laai er echter op volgen: »Ik zelf ben nog nooit 
onwel geworden na het gebruik van versche en gave morieljes». 

Misschien is dal ook uw ervaring en maakt gij dus in uw recept geen gewag van de 
noodzakelijkheid, om morieljes voor het gebruik af te koken'? Dan heb ik onnoodig alarm 
gemaakt, maar toch meen ik, gedachtig aan het spreekwoord: «voorzichtigheid is de moeder 
van de wijsheid«, dat vooral bij het smullen van gerechten als gestoofde morieljes van toe
passing zou kunnen zijn, goed tedoen met even op de adviezen van Steudel en Michael te wijzen. 

W. N. DE FRE.MERV. 

Over het voorkomen eau Glaukoniet in Nederland, afl. O, blz. 124, — Glaukoniet komt in 
Nederland op twee wijzen voor nl. primair, d. i. ter plaatse, waar het gevormd is, en secundair, 
d. i. naar de plaats van ligging getransporteerd, 

Primair nu vinden wij het glauconiel; 
o. in zand: aan de basis der holle wegen rondom Vaals en Gulpen; bij de hoeve Bekering, 

noordelijk van den straatweg Winterswijk:—Odink; aan de oevers der Schiplieek, oostelijk 
van Buurse; in holle wegen bij den Tankenberg, oostelijk Oldenzaal, en in de spoorweg
insnijdingen naar Bentheim; 

b. in kalksteen: ter halve hoogte der holle wegen, die van Gulpen uit naar den Bekberg, 
zuidelijk van dit dorp voeren. 

c. in zwarte leem in leemgroeven, zuidwestelijk van Winterswijk. 
Secundair vinden wij het glaukoniet: 
(i. in zand: langs het, kanaal Almelo—Nordhorn; 
h. in gele leem: in een leemgroeve bij het station Borue. 

Óver hel i'oorkiiiiicii van conglomeraten en breenVs in Xederland. - Conglomeraten komen 
secundair het meest voor en wel als zwerfsteenen, aangevoerd door zuidelijke waterstroomen 
van uit de Ardennen: in Zuid-Limburg en op de Veluwe. 

Primair ken ik ze alleen van de spoorweg-insnijding Roermond—Vlodrop, dicht bij het 
laatstgenoemde dorp (het bindmiddel is hier ijzerhydroxyd) en van een grintgroeve tusschen 
Cadier en Hemelen (het bindmiddel is hier kiezelsteen). 

Secundair, d. i. als misleen, vond ik eenmaal bij Eibergen een stuk, afkomstig van het 
Teutoburgerwoud. 

Primair komen broccies een enkele maal aan hel zeestrand voor (zoo bij Katwijk) doch 
hier /.(jn het z.g. sehelpbreccies, d. w. z. schelpresien zijn door kalk tol een breccie aaneengekit. 

Van al deze voorbeelden zijn door mij verzamelde monsters aanwezig in de geologische 
collecties der Hüks Hoogere Land-, Tuin- en Boschbouwschool Ie Wageningen. 

.1. v. IUHEN. 

A A N G E B O D E N : 
l.iargang I, Il en Hl van D. /.• iV. voor ƒ 2 per jaargang in band en 

G E V R A A G D : 
Dr. üudemans Nederl. Tntccleii; Dr. Everts Gcieoptera Neetiandiea; Ter Umw Onze Vlinders. 

Aanbiedingen aan Joh. C. Francken, Schiebroekschestraat 30, Hotterdam. 


