
30 DE LEVENDE NATUUR 

ze die insecten eigenlijk precies vangen weet ik niet; ik heb er al vaak op 
gelet, maar doordat de vogels tegen de schemering pas uitvliegen, wordt de 
waarneming door de invallende duisternis in niet geringe mate bemoeilijkt. Dat 
hij echter met wijdgeopenden bek zou rondvliegen als een soort van luchtwalvisch, 
zooals sommige onderzoekers beweren, of zelfs de insecten met zijn pooten zou 
grijpen, welke theorie anderen voorstaan, geloof ik niet. Hij zal zijn prooi wel 
gewoon wegvangen zooals zwaluwen, vliegenvangers of kwikstaarten ook doen. 

Midden op den dag ratelen ze ook wel eens; dat heb ik in de Keyenbergsche 
bosschen eenmaal gehoord. Het geluid is niet monotoon, zooals men uit de 
beschrijving zou kunnen opmaken, 't Is een hooger en lager klinkend errrrrr 
örrrrrrr (de e iets hooger dan de ö), en ik geloof, dat bij den eersten toon de 
lucht wordt uitgestooten en bij het örrrr weer ingehaald. Maar zeker weet ik 
dat niet. 

Eind April '12. A. B. WIQMAN. 

OOST EN WEST. 
IJ de ontpakking van eene bezending naturaliön, die ik onlangs van 
Java ontving, kwam uit de kist eene flesch te voorschijn, welker 
inhoud de Indische gedienstige, die ter begroeting harer voormalige 
landgenooten was toegesneld, met afgrijzen vervulde, en haar onder 
't slaken van den angstkreet „hahhi" ijlings de naaste omgeving 

deed verlaten. — Gemakkelijk zal men zich de verwondering der omstanders 
voorstellen, als ik verklaar, dat het schrikmonster niet grooter was dan eene 
kindervuist, en zich slechts gedeeltelijk liet zien in eene jamflesch, gevuld met 
vervuilden formol. Was de schrik dus nogal voorbarig, dit neemt toch niet weg 
dat ook op mij het gedrocht een allerzonderlingsten indruk maakte, ja, ik mag 
niet ontkennen, dat ik mij voor een oogenblik verbeeldde, in de voorwereld 
verplaatst te zijn, in een tijdvak, minstens een millioental jaren geleden. — 
Men stelle zich voor eene troebelbruine vloeistof, waarin af en toe een diertje 
tegen den glaswand aanrolt, bestaande uit een groot aantal segmenten, een 
pygidium, cephalothorax-achtig ander uiterste, met nog vage aanduiding van 
extremiteiten aan de zijkanten, gedeeltelijke suturen, die met eenigen goeden 
wil naar een paar op oogen gelijkende verhevenheidjes toeloopen, kortom, het 
geheel maakte op den vluchtigen beschouwer den indruk van enfin, laat 
ik eerlijk zijn, ik dacht aan een Trilobiet! En al zal ieder gezond verstand 
het direct hoogston waarschijnlijk, zoo niet totaal onmogelyk achten, dat ooit het 
onderzoek der zee het nog voortbestaan, zelfs in de meest verborgen hoekjes, 
aantoont van deze op Crustaceeën gelijkende dieren, zoo zal toch wellicht 
menigeen zich het gevoel van nieuwsgierigheid kunnen indenken, waarmee ik 
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de hand in 't fleschje stak, en daaruit te voorschijn haalde niets anders dan... 
de pop van een algemeen bekenden kever. Of de eerste gedachte bij 't zien 
van het insect de uiting eener ontgoocheling was, weet ik niet. Tegenvallen kori 
't moeilijk; men verwacht nu eenmaal niets zeldzaams, en allerminst een reeds 
sinds duizenden jaren uitgestorven wezen. En of het meeviel, ja, eigenlijk wel, 
want al was het object ernstig beschadigd en direct te herkennen als behoorende 

Kig. I. Pop van Chalcosoma Atlas (rugzijde). Fig. 2. Pop van Chalcosoma Atlas (buikzijde). 

tot de species Chalcosoma Atlas, toch blijft het overkomen van poppen dezer 
kevers naar Europeesche verzamelingen eene hooge uitzondering. Het is daarom, 
dat ik gemeend heb, het dier in quaestie, zorgvuldig op de juiste grootte geteekend 
en met eene korte beschrijving aan de Redactie van dit blad te mogen aanbieden. 
Wanneer mocht blijken, dat in de afbeelding van de horenvormige versierselen 
van 't insect eene onjuistheid is geslopen, houde men mij deze ten goede. Tijdens 
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het transport van het dier, of wellicht bij 't ontgraven uit zijn schuilhoek zijn 
n.1. alle 3 de horens afgebroken (doch niet verloren gegaan), zoodat volkomen 
juiste restauratie niet mogelijk was. Evenwel was ik in de gelegenheid van 
volwassen kevers afbeeldingen op de juiste grootte te maken, en deze ter ver
gelijking hieraan toe te voegen. 

Aan de geheele groep van (meestal groote) kevers, welker mannetjes op kop 
en thoraxschild horenvormige versierselen dragen, gaf men om begrijpelijke 
redenen den naam //Dynastidae", d.i. de krachtigen, of die den scepter zwaaien. 
Wij zijn gewoon, deze alle saam te vatten onder den naam van ,/neushoren-
kevers" en zouden met Swammerdam en zijne tijdgenooten de soorten nog 
onderscheiden in vliegende olifanten, eenhoorens, bultorren, vliegende stieren enz., 
ware het niet gemakkelijker, de wetenschappelijke namen te gebruiken, die zij 
later ontvingen, en die gedeeltelijk afkomstig zijn van figuren uit de Grieksche 

Fig. 3. Pop van Chali-osoma Atlas, (van terzijde gezien). 

mythologie, gedeeltelijk echter te danken aan lichaamseigenschappen van de 
dieren, die er mede worden aangeduid. 

Het Coleopteron in quaestie, de vliegende olifant dus, heet gewoonlijk 
Chalcosoma Atlas. De koperglans, dien de mannetjes vertoonen, en die soms in 
staalblauw of tusschenkleuren overgaat, gaf aanleiding tot den generieken naam. 
Aan een olifant doet de kever onwillekeurig denken, wanneer men hem omdraait 
en de hoornen respectievelijk met stoottanden en slurf van den dikhuid vergelijkt. 
Niet minder treffend is echter de vergelijking met den Titanenzoon, die door 
Jupiter veroordeeld werd, den hemelbol met hoofd en armen te dragen. Vandaar 
de soortsnaam. 

Volgens de verschrikte baboe zou haar //babbi* in de koffieboompjes heen 
en weer klimmen, en d îar niet onbelangrijke schade toebrengen, maar het zal 
onnoodig zijn, erop te wijzen, hoe volkomen ongeschikt daartoe een dier is 
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zonder monddeelen en met rond afgestompte pootjes, terwijl over 7 a^emem reeds 
de naam van „pop" acroba
tische toeren ten eenenmale 
uitsluit. 

De onvolkomen stadiën 
dezer insecten zijn nog slechts 
gebrekkig beschreven. Men 
vindt eenige zeer goede af
beeldingen betreffende de 
genera Lucanus (vliegend-
hert), Oryctes (runkever), 
Cetonia (gouden tor), en 
enkele andere in de //Nouvel-
les Annales du Museum 
d'Histoire Naturelle" 4*me 
torae. Paris 1835, pag. 153 e.s. 
Deze genoemde genera leven 
alle in vermolmd hout,broeien-
den run, boomstronken, 
humus van mierennesten, 
enz., zoodat men door ana
logie kan besluiten, dat ook 
onze Atlas in 't verborgene 
leeft van hout, dat bezig is 
te vergaan. 

Trouwens van meerdere 
andere leden zijner familie is 
dit reeds geconstateerd en zelfs is er een Indisch geslacht, dat daarom den naam 
verkreeg van Xylotrupes, den houtboorder. Hiertoe behoort de prachtig bruine, 
doch zeer algemeene kever, die in Oost-Indië bekend staat als //klappertor*, (niet 

te verwarren met den palmtor, 
een snuitkever) en die in iedere 
zending, hoe onbelangrijk ook, 
aanwezig is. Ook onze run-
kever draagt zijn naam met 
eer e: //Oryctes* beteeken t 
//grondwerker, graver", en 
//nasicornis" wijst op den ge
bogen kophoren der mannetjes. 
Op hem volgt in 't systeem 
het genus strategus, de //veld

heer" dus, gewapend met 3 thorax-hoornen, evenals Mixigenus, welke beide in 

Fig. 4. Volwassen insect van (tmlcosoma Atlas (krachtig wijfje). 

Fig 5. Krachtig ontwikkeld wijfje (van terzijde gezien). 
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Suriname niet zeldzaam zijn. Xenodorus leeft in Afrika, en Golofa, die een 
driehoekig verbreeden thoraxhoren en een spitsen kophoren draagt, komt weer 
in Suriname voor. Daarna komt het geslacht Dynastes, met de species Hercules, 
Tityus en Neptunus, alle uit Midden-Amerika, en n.et groenachtige dekschilden. 
Een Amerikaansch schrijver wees er eens op, hoe vreeselijk ons deze monsters 
zouden toeschijnen, als zij eens met den mensch van lichaamsgrootte verwisselden-
Toch geloof ik niet, dat zij veel met al hunne wapens zouden uitrichten, daar 
deze hoogstens in den strijd van de mannetjes om de gewoonlijk zeldzamere 
wijfjes worden gebruikt. Bovendien zijn zij voor 't gevecht niet altijd even 
praktisch, zoo bijv. de fraaie dichotoom vertakte kophoren van Xylotrupes 
dichotomus, die in Japan gevonden wordt. Deze horen herinnert aan een elands
gewei met slechts 4 enden. Vermaard om zijne geweldige lichaamsgrootte is 

het genus Megalosoma, 
welks species niet voor 
niets denamen Actaeon, 
Elephas en Typhon 
dragen. Alle deze insec
ten kunnen zich met 
behoorlijke snelheid 
vliegende verplaatsen, 
en vliegen dikwijls 
blindelings met groot 
geweld tegen muren, 

Fig. 6. Mannelijk exemplaar met goring ontwikkelde hoornen (van terzijde) b O O m e n enZ. aan 

waarna zij op den 
grond vallen, en op den rug liggende al gonzende in 't ronddraaien, totdat zij 
zich weten om te werken, of, zooals veelal gebeurt, een menschenschoen hen 
verplettert. Het is licht te begrijpen, dat iemand, die een dergelijken aviateur 
tegen 't hoofd krijgt, in de eerste oogenblikken niet goed weet, wat links of 
rechts is. — Onze Atlas is over den geheelen Indischen archipel verbreid. Zijn 
wijfje is ongewapend, dof, en uiterst fijn behaard, en gelijkt dus zeer weinig op 
haren echtgenoot. Doch ook deze is niet altijd even fraai versierd. Bij zwakkere 
mannetjes verdwijnen nagenoeg de tandjes van den kophoren, en worden ook 
de andere uitsteeksels gaandeweg korter, hetgeen bij al de besproken keversoorten 
valt op te merken. Bij de zeer naverwante soort Chiron verbreedt zich de 
kophoren aan het uiteinde. Ook deze bewoont, hoewel in geringer aantal, de 
Soenda-eilanden. 

Leiden. W. C. VAN HEURN. 



OOST EN WEST. 35 

Fig. 7. Vrouwelijke kever (rugzijde. 

Fig. S. Vrouwelijke kever (van terzijde gezien). 


