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physes sont colorées et en crosse, comme chez certaines Geoglossum. Je ne
connais pas cette espèce. Je vais l'étudier plus a fond et, si je trouve quelque
chose, je vous en ferai part."
Een Microglossum, dus een voor ons land geheel nieuw paddestoelen-geslacht!
Rabenhorst's Cryptogamen flora geeft haar natuurlijk, doch niet de soort. Geen
van allen, hebben zij den gekroesden vorm van deze en men zou dus deze
nieuwe soort gevoegelijk //Microglossum frondosum" kunnen noemen, als het
tenminste werkelijk een Microglossum is en geen Geoglossum; ze heeft immers
de sporen van de eene en de paraphysen van de andere. Enfin we zullen
de verdere berichten uit Parijs afwachten en deze ook weer in dit blad
publiceeren.
Haarlem

C. COOL.

UIT HET OERWOUD VAN JAVA.
Over een kokerjufferlarve, die een fotkje maakt.

EEDS als jongens vingen wij de aardige kokerjufferlarven, die in
de watertjes om Nijmegen zeer algemeen voorkwamen. Allerlei
aardige vormen kan men vooral in de heldere, langzaam stroomende
beekjes van de Hatertse vennen en de Hatertsebroek verzamelen,
maar de kleine, uit zandkorreltjes opgebouwde soorten, welke zoo
genoeglijk met het water mee kunnen rollen, vonden wij toch vooral in de
bekende beek, die dicht bij de Plasmolen langs de voet van de Jansberg stroomt.
De larven van de kokerjuffers bouwen hun huisjes uit schelpjes, uit stukjes
hout. Soms ook knippen zij ronde stukjes uit de dorre bladeren, en eens vond
ik er een, die zijn huisje met uitknipsels van een courant besponnen had.
Bijna alle soorten leven in 't water, maar in Nederland komt een soort
Enoicyla pusilla (Burm.) zeer algemeen voor op de zandige boschweggetjes. In
het bosch van Heilo vond ik ze in groot aantal tusschen het haarmos onder
de eiken.
Zooals bekend is, komen uit de kokertjes de kokerjuffers, ook wel schietmotten genoemd, welke zeer lastig te determineeren zijn. Een ieder, die zich meer
voor doze diertjes interesseert, kan ik het werkje van TJlmer >) aanraden, verschenen
in een serie van werkjes, waarin door verschillende specialiteiten de zoetwaterinsecten behandeld worden. Er is nog heel wat over de levenswijze van deze
1
) Die SHsmimsscrfninia DeutscMands, herausgegeben von Prof. Dr. Brauei' Heft 5—6.
Trichoplera, von Georg Llmci: 1!H)f>.
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kokerjuffers te bestudeeren. Het aantal soorten is niet zo heel groot en de larven
komen in bijna iedere sloot en plas voor.
Wanneer men pas op Java komt en overal rondkijkt, dan valt in het eerst
de armoede der zoeterwaterwereld zeer op. Nergens de aardige heldere slootjes
met waterplanten, vol met slakken en andere gedierten. Van slakken vond ik
nog slechts enkele soorten. Natuurlijk komen er ook hier nog vrij veel soorten
van waterinsecten voor, maar 't is toch niet dat; en 't geeft voortdurend
teleurstelling. Bovendien is het water in de laaglanden zoo vuil en troebel, dat
men er alleen bij lang zoeken en op het geluk
af scheppen wat in vinden kan, en in de
choleratijd is 't zelfis maar 't allerbeste niet al
te veel met het besmette water in aanraking
te komen. Het is dan ook een groot genot
in de bergen ongestoord in het heldere frissche
water te kunnen plassen, over de steenen te
kunnen klimmen en te drinken, het heerlike
levende water, zoo uit de stroom opgeschept,
terwijl men zich in de benedenlanden altijd
met gekookt water moet behelpen, wat heel
wat anders is.
Zoo'n borgtocht staat bijna iedere vacantie
op het programma, en in dit opzicht is het wonen
in Semarang zeer prettig, daar de bergen dicht
bij zijn en vrij gemakkelijk te bereiken. Door
de vriendelijke hulp van een tabaksplanter heb
ik op de Oengaran, een wel niet zeer hoge,
maar zeer interressante berg dicht bij Semarang,
een klein bamboehuisje gekregen, dat op ongeveer 3600 voet hoogte, bovenop een kam en
aan de rand van het oerwoud staat. De Oengaran
is rijk aan diepe kloven, door het water uit- Fig. 1. Knik, op zijde X ^.
2. Fuik op een steentje, nat. gr.
gespoeld en door stijle, hooge nitloopers van Fig.
Fig. 3. Fuik van boven X 3, het voorste
elkaar gescheiden. Overal is 't vochtig en er gedeelte omgeslagen.
is overvloed van woelig water.
Heel in de diepte achter 't huisje, terwijl ik dit zit te schrijven, gonst en
murmelt 't water van een klein stroompje, dat nu in de droge tijd weinig
water bevat, doch in de regentijd, wanneer overvloedig regen valt, tot een wilde
bergstroom kan aanzwellen. Gevaarlijk bovendien, omdat de groote keien dan als
knikkers naar beneden rollen en de wanden van de kloof op vele plaatsen zoo
stijl zijn, dat men er niet tegen op kan klimmen. Nu is alles echter zeer genoeglijk en kalm en men kan overal komep, terwijl het water tusschen de steenen
gorgelt. Het is een verrukking, wanneer men weer een tijd achter elkaar in een
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warme kustplaats gewoond heeft, een paar weken „een frissche neus" te kunnen
gaan halen, zoals het hier genoemd wordt, weer veel te kunnen loopen, met
smaak te kunnen eten en met genot te voelen dat men een lichaam bezit, iets,
wat in Semarang wel eens hinderlijk is!
Het is een genot, de warmte van de zon niet als een kwelling, maar als
iets weldadigs te voelen en het 's morgens, als de zon pas is opgekomen, echt
koud te vinden. In Holland zou je de temperatuur nog wel erg hoog vinden.
Op dit oogenblik zit ik in een dik
winterpak te schrijven en vind
ik't erg frisch, terwijl de thermometer toch 23° C, aangeeft!
Het is een genot, 's morgens vroeg het weggetje achter
het huis tusschen de boomen
uitgekapt, af te dalen, en door
allerlei zig-zag loopende boschlaantjes eindelijk het vroolijke
water te bereiken. Daar beneden is het lekker koel en
stil, alleen een paar vogels
geven klinkende geluiden en
't gonzen van het water gaat
tusschen alles voort. De planten
druppelen alle en de sierlijke
groote boomvarens met hun
donkerestammenstaan roerloos
tusschen het lage hout, dat de
ruimten tussen de woudreuzen
vult. Slingerplanten kronkelen
overal doorheen en de helling
is bedekt met grootbladerige
Begonia's en andere echte
waterrijke planten, heel teer
en bros. Een groote Aroideae
Boekje in het oerwoud.
(Aronskelkachtige plant) ligt
overal met de armdikke, als een slang gewonden, stengels over de steenen, maar
alles is zeer bros, met één flinke slag breken ze doormidden en maak je je ruim
baan in het ge wirwar van planten. Op de open plekken, waar de zon op de
stroom schijnt, wemelt het van prachtige blauwe, groeneen bruine libellen; enkele
groote vlinders met blauwe glanzende vlekken, zweven van steen op steen. Op
het water draaien de groote zwarte draaikevers rond of zwemmen tegen de snelle
stroom op, maar over deze dieren zal ik een volgende keer wel eens wat vertellen.

UIT HET OERWOUD VAN JAVA.

337

Doch onder water tegen de steenen is een zeer eigenaardig leven : daar
vindt men overal de kleine larven van waterjuffers, van kevers en van kokerjuffers. Deze bedekken de steenen in groot aantal, vooral op de plaatsen, waar
de steenkanten met wier of mos begroeid zijn. Zij bewegen zich weinig;
vormen hun huisjes van kleine steentjes en hebben ongeveer dezelfde vorm, als
de soorten, die men in de Nederlandsche beekjes ook vinden kan. Maar éér soort
is zoo merkwaardig van vorm
en levenswijze, dat ik daarover
nog wat meer wil vertellen.
Reeds een vorige maal,
toen ik op de Oengaran was,
vond ik deze diertjes in de snelstroomende beekjes; behalve
op Java zijn ze voorzoover ik
weet, alleen van Amerika bekend. •) Terwijl de andere
kokerjufferlarven hun voedsel
opzoeken en hun huisje overal
heen meedragen, maakt deze
soort gebruik van de stroom
van het water. Met deze
stroom komt natuurlijk van
alles mee, kleine plantjes en
plantenafval en kleine diertjes,
en nu heeft deze kokerjufferlarve een heel fraai fuikje gemaakt om haar voedsel op to
vangen. Wanneer men de bijgevoegde teekeningen bekijkt,
zal men gemakkelijk kunnen
zien, dat het echte fuikjes
zijn. Het geheele toestelletje
bestaat uit drie deelen: de
Beekje waarin de kokerlarven met de luikjes voorkomen.
opening, een halftrechtervormig
beginstuk en een nauw kokervormig einde. De opening is naar de stroom
toegekeerd en alles wat binnenkomt, kan door 't diertje, dat in het eigenlijke
kokertje zit, worden opgevangen. Wat voor voedsel het diertje gebruikt, of het
van dierlijke of plantaardige aard is, heb ik nog niet kunnen vinden. Erg
gemakkelijk is het onderzoek in zoo'n stroomend watertje, waarvan degeribbelde
1

) O.a. F. Muller. Üher die von den Tvichopteeenlarmn des Provinz Santa Calharina
verfertigten Geh&use. Zeitsehr. f. Wiss. Zoölogie. Bd. 35. 1881. Blz. 47.
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oppervlakte het nauwkeurig kijken belet, nu juist niet. De oogen worden spoedig
moe en het staan in het koele water is op den langen duur minder gewenscht,
bovendien is het steengruis zeer scherp en pijnlijk aan de voeten.
Het merkwaardigst is zeker de ingang opgebouwd. Deze bestaat uit twee
iets naar voren en naar binnen toe gekromde stukjes hout, zooals in de teekening
te zien is, meestal gespleten en uit halfvergane vezels gevormd. Deze vormen de
steunsels van het net. Naar voren zijn beide stukjes door stevige draadjes aan
een voorwerp (meestal een steen) bevestigd, zodat de stroom ze niet mee kan
sleuren. Bovendien zijn ze met spinsel stevig aan de onderlaag vastgehecht. De
twee paaltjes zijn van boven door een vrij sterke dwarsdraad verbonden; daalde naar voren loopende draadjes ook iets schuin naar buiten gaan, is op deze
wijze een stevig poortje gevormd. Van de dwarsdraad en van de twee paaltjes
gaan nu fijne draadjes naar het nauwe gedeelte van het fuikje toe, die zoo
gespannen zijn, dat een wijdmazig net ontstaat, dat de vorm heeft van een in
de lengte gehalveerde trechter. Op dit gedeelte zijn weinig of geen stukjes hout
of blad vastgehecht. Het nauwe einde van het geheele toestel bestaat uit een
zeer dicht spinsel, dat volkomen lijkt op dat van andere kokerjufferlarven. Dit
gedeelte is bijna geheel bespannen met kleine stukjes van vergaan hout, die
meestal zwart van kleur zijn. In dit gedeolte ligt de bewoner op de loer. Het
water kan gemakkelijk door de mazen van het beginstuk doorstroomen, terwijl
het diertje de binnengestroomde voorwerpen kan beetpakken. Soms zitten deze
aardige fuikjes bij tientallen op de steentjes, soms ook op stokjes, of op in het
water hangende bladeren. Het geheel is niet grooter dan 1 c.M., zoals uit de
figuur te zien is. Het spinsel is zeer fijn en met het bloote oog even te zien,
in de teekeningen is voor de duidelijkheid alles echter wat dikker aangegevendan het in werkelijkheid is.
Voor de volledigheid vermeld ik nog even, dat ook in Europa kokerjufferlarven voorkomen, die hun voedsel op ongeveer dezelfde wijze vangen. Deze
worden uitvoerig beschreven door E. Petersen. ^ De diertjes komen in Jutland
voor en werden o.a. ook door Weseribery-Lund gevonden. Deze larven bouwen
echter niet zoo'n fijn toestelletje, als het boven beschrevene. Hun huisjes
bestaan uit een vr\j wijd net, dat aan een kant dicht is. Op de bodem van
deze zak. die met de opening naar de stroom van 't water toegekeerd is, leeft
de larve van allerlei plankton, drijvende diertjes of plantjes.
Semarang.
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Dit opstel stond In vereenvoudigde spelling.
l

) Esben Petersen. OOM ptonfctonfangencfc, fanQMtepinnmde Hydropq/chidlarver
Vidensk. Meddel. traden naturk. Koren. i. Kblion. 1907. blz. 157.
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