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VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
GLIMWORMEN. 

Naar aanleiding van verschillende daarop betrekking hebbende mededeelingen in 1). f.. X. 
van 15 Mei 1910, kan ik n berichten, dat ik ongeveer 15 jaar geleden zeer dikwijls glim
wormen heb waargenomen te Hnmmelo en te Doetinchom. De beesten zaten meest in de 
grasperken der tuinen. 

Borculo, II. P. J. BLOEMERS. 

Als de lied. na de. vele inlichlingen omtrent de vindplaatsen van glimwormen nog een 
plaatsje beschikbaar stdl , wil ik hieromtrent ook nog iels mededeelen. Ik had verleden jaar 
al af en toe zoo'n lichtend puntje op het voetpad ot' het grasperk voor mijn woning gezien. 
Toen ik verleden week (einde Juli) 's avonds ongeveer 10 uur thuis kwam, en toevallig eens 
in de droge sloot voor hot huis keek, zag ik daarin weer zoo'n lichlje. Even verder glinsterde 
er een tusschen het gras en daar diebtbij een op bel voetpad, Nu bleef ik dan toch staan 
en keek nog eens in de sloot. En jawel, ik zag er nu niet één, maar wel tien. Ik zou ze 
eens tellen, maar daar was geen doen aan, want hier verzwakte en verdween een lichtje en 
doemde er weer een op. Met veel moeite bracht ik het dan op een oppervlak van ± 1 Ma. 
tot 12. Ik liep de sloot eens langs (ongeveer iü M.) en over de geheele lengte kreeg ik 
hetzelfde te zien; lichtjes doken op en lichtjes ve«dwenen. 't Was een merkwaardig geziehl, 
al die kleine sterretjes. Ik streek een lucifer aan en bad er op het harde pad gauw een 
gevangen, liij de lamp bekeek ik het diertje eens nauwkeurig. Het lichaam was samen
gesteld uit ringen. Ik telde er 11 buiten den kop. Deze was zeer klein en meestal onder 
den eersten ring teruggetrokken. Hij droeg twee korte sprieten. De drie voorste ringen 
hadden elk twee zijwaarts gerichte pootjes. Totale lichaamslengte in rust was ongeveer I c.M. 
De voorlbeweging geleek op die der gewone regenwormen. De kleur was van boven zwart, 
aan de zijden en van onder geelachtig. Toen ik er Brehm op nasloeg, zag ik, dal ik te doen 
had mei de larve van den kleinen (ilimworm (l.ampyris splendidula). (/.ie; Brehm III, blz. :t8'2.) 
Den volgenden avond zag ik ze er weer en hedenavond, terwijl ik dil schrijf, vieren ze weer 
hoogtij in de sloot. Ik lelde er zooeven weer een tiental. 

Zooals de afb. in Urehm doet zien, is het volkomen insect een kever. Die heb ik echter 
nooit gezien. 

i/oordgoum. 3. VUVEUIIKIUI. 

(llmiwnrmen vond ik begin Juni in onzen tuin. 't Was een mooie, zoele avond en reeds 
schemerdonker, toen ik nog een paar planten wilde verzetten. Bezig zijnde, een gal te graven 
in vette luinaarde, zag ik plotseling groene lichtjes, in het uitgegraven gat, op de uilgegraven 
aarde en aan de schop. Hel aantal heb ik niet geteld, maai' schat hot op 10 a 16 stuks, op 
dat plakje. Het waren licht-bruine, kromme, harde dingetjes (larven'.') met een groen lichtje 
aan het breedste einde. Ze kropen dus niet over tien grond, of in hel gras, maar /aleu 
mlnslens 10 è l"> c.M. diep m de aarde. 

Toen ik ze zag, herinnerde ik mij plotseling, dat vroeger, ongeveer '20 jaar geleden ook 
wel glimwormen werden ge\ len in dionzelfden tuin. Itizonderheden uit dien tijd, ben ik 
helaas vergelen» Vliegende, lichtende kevertjes, heb ik nooit gezien, maar er ook nooit 
naar gezocht. 

Wormerveets, Mej. A. M. DEKKSR. 

Nederldndsche Mycologisi/ii Irrcciiiiiimj. — De algemeene vergadering en de tentoonsteUihg 
te Zeist zijn uitgesteld tol Zaterdag 24 September en daaropvolgende dagen. De jveersomstan-
digheden zijn zoodanig geweest, dal men op 10 September niet op voldoende malciiaal voor 
de tentoonstelling kan rekenen. 

Mevrouw A. .1. de lieaul'orl Hoeull't, te Zeist, heelt een medaille aan het bestuur der 
tentoonstelling ter beschikking gesteld, die uitgoloofd zal worden aan den inzender van het 
grootst aantal goed gedelermineerde SÖÓrten van levende zwammen. 

De inzendingen der mededingers moeien franco aan het tenloonslellingsgebouw (C.ebonw 
Protestantenbond) verzonden worden en moeten uiterlijk den 28sten September .r) uur aldaar 
aanwezig zijn. 

De leden, die levend of gedroogd materiaal voor de tentoonstelling wenschen in te zenden, 
worden verzocht hiervan kennis te geven aan den secretaris der regelings-eommissie; den 
heer V. A. des Tombe, Leiden, Hoogewoerd 177. 


