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DE BEUKENSPRINGER 
EUTHORON FAGI. 

L
aat ik beginnen met te zeggen, dat de naam Beukenspringer van mij is, want ik weet niet, 

dat het diertje, waarover ik het hebben zal, een Nederlandschen naam heeft. Dus heb ik 
den Duitschen, die Buchenspringer luidt, 

maar vertaald, opdat het kind een naam zal heb
ben, die we goed kunnen onthouden, want dat is 
zoo'n algemeen voorkomend dier toch wel waard, 
dunkt me. 

Natuurlijk heeft het ook een mooieren, zoo'n 
Zondagschen. In de officiëele wereld heet het nu 
Euthoron fagi. Ook heeft hij Orchestes fagi gehee-
ten en ook nog Rhychaenus luteicornis, maar dat 
is allemaal geschrapt en nu zal het Euthoron fagi 
zijn. En omdat Linnaeus hem dien gegeven heeft, 
vermoed ik, dat het de oudste naam is, dat hij 
die dus opnieuw heeft. 

Laten we echter die naamgeverij nu met rust 
laten en ons niet wrevelig denken over al die ver
anderingen, waartoe een mensch, die al vele jaren 
namen heeft moeten leeren, wel eens komt. 

Op het oogenblik, dat ik dit zit te schrijven, het 
is nu half Mei, kan men aan het jonge groen hier 
en daar opmerken, dat de frissche blaadjes vol 
met kleine gaatjes zitten. Hoe komt dat, vroeg 
men mij. En ja, men kan wel zoo veel vragen, niet
waar en het is heelemaal geen schande om iets niet 
te weten, maar dat te bekennen is toch het laatste, 
wat je doet. 

Ik begon dus de gaatjesbladen eens aandachtig 
te bekijken. Daar was verleden zomer volop gele
genheid toe, want de a jour behandelde blaadjes 
waren vele honderden. En toen was al gauw de 
dader gevonden, al was hij dan niet direct gearre
steerd. Aan de onderzijde der bladeren toch ont
dekte ik hier en daar een klein zwart diertje, dat 
ik voor een kevertje aanzag. Het was echter maar 
hoogstens 2 millimeter groot en bij zulke kleintjes 
kan men zich licht vergissen. Daar kwam bij, dat 
het dingetje bij het minste onraad, dat het be
speurde, wegsprong. Wat kan dat diertje wippen! 
En geen wonder, dat ik aan een vloo dacht, maar 
aangezien er ook een kevertje is, dat aardvloo heet, 
200 liet ik het idee kever toch niet los, wat later De Beukenspringer (Euthoron fagi) naar 
bleek, goed geweest te zijn. Reiner, en aangevreten blad (naar de natuur). 

Met eenig beleid kan men ze wel vangen. Ik 
stulpte er een glazen buisje over en dan wipte het diertje er zeer plichtmatig in en zoo had ik er 
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al gauw een stuk of tien, de een iets kleiner dan de ander. Na ze op een aetherluchtje te hebben 
getrakteerd, kon ik ze onder de loep nemen en nu zag ik al gauw, dat ik te doen had met een 
snuitkevertje. 

Na wat gescharrel in het prachtige keverboek van Reitter (Fauna Germanica. Kafer) kwam ik 
tot het geslacht Rhynchaenus, waarbij vooral de stevige dijen van het diertje me hielpen. Van dit 
geslacht worden 12 soorten gaatjesfabrikanten genoemd, maar geen enkele komt voor op beuk; 
wel op eik, iep, els, kamperfoelie, berk en wilg, maar niet op beuk. 

Gelukkig ontdekte ik, dat Rhynchaenus een ondergeslacht was en dat er nog vijf waren, waarvan 
Euthoron er een was en ziet, daarbij stond: „auf Buchenlaub, gemein". En aangezien de be
schrijving verder geheel klopte, besloot ik, dat ik Euthoron fagi Lin. gevangen had. 

Met de aanduiding gemein was ik het roerend eens en daarom meende ik, dat ik er eens de 
aandacht op moest vestigen. 

Van de levenswijze weet ik het volgende: 
De kevertjes worden geboren tegelijk met de jonge beukeblaadjes, die ze zich dan als voedsel 

toeëigenen: ze bijten er de gaatjes in, soms maar een paar in elk blad, maar soms ook wel zooveel, 
dat er weinig meer overblijft dan wat nerven. De boomen hebben er dan ook vaak ernstig onder 
te lijden. Het loof wordt bruin en ziet er uit alsof het bevroren was. Dat de kleine dingen dus 
ernstig schade kunnen aanrichten, lijdt geen twijfel. 

Behalve eten, doen ze ook nog wat anders, tenminste de vrouwelijke dieren. Die boren vlak bij 
een nerf van het blad een gaatje en schuiven daarin een eitje. Na een dag of acht komt daaruit een 
larf je en dat gaat tusschen de opper- en onderhuid van het blad het bladgroen wegvreten en zoo 
daarin gangen vormen. Het mineert dus. De mijngang is bochtig en wordt al breeder, bereikt den 
bladrand en eindigt vaak in de nabijheid van den bladtop. Nu maakt de larve de mijn nog veel 
breeder en ten slotte verpopt het diertje in een doorschijnend spinsel. Uit de pop komt midden 
Juni weer een kever te voorschijn. 

Wij geven hierbij een paar beschadigde bladeren met de mijngangen en de vergroote afbeelding 
van den kever, ter herkenning. Ieder, die er op uitgaat zal zeker in een streek, waar de diertjes 
voorkomen, ze gemakkelijk kunnen vinden. A. JOMAN 
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HEBBEN DIEREN ZIN VOOR GEZELLIGHEID? 

Door deze vraag te stellen, open ik als 't ware de deur waarachter veel fantasie verscholen zit. 
Hoe gauw zijn wij menschen niet geneigd, alles aan ons zelve te toetsen. Laat ik een 

voorbeeld nemen. Een leek zal bij het zien van een troepje meesjes, die ritselend zich een 
weg door de toppen der dennen zoeken, dadelijk aan zin voor gezelligheid denken. Wie zal ons 
echter zeggen, dat dit de oorzaak, of liever gezegd de reden voor dit in troepen trekken der meesjes 
is. Men zou b.v. kunnen zeggen, dat het een volgen van één, die den weg kent, is. Niet dat dit 
waarschijnlijk zou zijn. Kortom, men kan nog zooveel van dergelijke voorbeelden aanhalen, 
waarbij wij ons als 't ware automatisch in den plaats van het betrokken dier stellen. Dit is iets 
zuiver menschelijks, en daarom juist zoo erg lastig (indien niet onmogelijk) af te leeren. Toch zal 
dit moeten, willen we niet het gevaar loopen, tot conclusies te komen in de biologie, die geheel 
op foutieven grondslag gebouwd, en daardoor zelf ook foutief zijn. Ongetwijfeld zijn er veel 
gevallen, van in troepen bijeen zijn van vogels, die niet anders teruggebracht kunnen worden, 
voor zoover onze kennis van de biologie dezer vogels momenteel gaat, dan op het aanwezig zijn 
van een zin voor gezelligheid. Spreeuwen zijn daar o.a. een voorbeeld van. Iedereen kent wel het 
verschijnsel, van het 's winters in troepen slapen dezer dieren. Misschien zijn er ook wel onder U, 
die opgemerkt hebben, dat het spreekwoord, „met de kippen op stok", voor de spreeuwen althans 
niet op zou gaan. Ik zou zelfs verder willen gaan en ik zou willen beweren, dat de spreeuwen over 


