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E E NIGE JAVAANSCHE BOKTORREN.

Het . doel van dit stukje is, bij de platen iets mede te deelen van de afgebeelde
insec ten, die allen geteekend zijn naar de natuur. Alle afbee ldingen zijn gemaakt naar
pas voor mijn verzameling gevangen exempla ren. De kleinere zijn eenige malen vergroot ;
de grootere zijn op natuurlijke grootte afgebeeld. Helaas is mij van de biologie van
verscheidene exemplaren nog zeer weinig bekend en kan ik alleen de vindpl aatsen
vermelden, waarm ee misschi en and ere verzamelaars hun voordeel kunnen doen, zoodat dan
deze vermelding toch nog eenig nut kan .hebb en. Waarschijnlijk zijn er onder de lezers
van de Trop, Natuur wel enkelen, die de zeer weinige eigen waarn emingen, waarover in
dit stukje gesproken wordt, kunn en en willen aanvull en. Al s ieder wat weet te vertellen,
krijgen we langzamerhand een geheel.

Het meeste is natuurlijk bekend van de voor cultures of op and er gebied schade lijke
exemplaren. Voor dergelijke dieren heeft het economisch nut, dat men goed op de hoogte
is met de levenswijze, want , wil men tracht en dergelijke kevers te best rijden, dan is het
natuurlijk een eerste vereischte, zoo nauwk eurig mogelijk de levenswij ze te kennen.

Een recht geaard Holland er heeft in het algemeen weini g geld over voor zuiver
wetenschappelijke onderzoe kingen, als hij er niet op de een of ande re wijze direct zijn
voordee l mee kan doen. Misschien is dit voorloopig maar goed ook, want op het gebied
van werke lijk schadelijke en nuttige insecten is nog zeer veel te bestud ceren en er is nog
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heel wat geduld en energie noodig om zoo ver te komen, dat, door het in alle finesses
nagaan van de levenswijze, men eindelijk een middel vindt om een insectenplaag -je
verminderen, en zoo mogelijk geheel te voorkomen.

Om op de boktorren terug te komen, over de algcrueene kenmerken ' vinden we in
verschillende werken het volgende : Het zijn dieren, waarvan de kop niet verlengd is. D'e
sprieten zijn meestal elfledig (lezers, die aandachtig de platen bekijken zullen enkele onjuist
heden bemerken), draadvormig, topwaarts meestal' dunner wordend, doch elk lid bijna altijd
aan het uiteinde iets gezwollen, waardoor een eenigszins knoopig uiterlijk ontstaat. . Het
tweede lid is zeer kort. Gewoonlijk zijn de sprieten langer dan de helft van het Jic haam.
Er zijn zelfs soorten, waarva n de lengte der sprieten 5 maal de lichaamslengte bedraagt.
Bij vele soorten, zooals bij de Batocera's zijn de sprieten der mannetjes veel langer dan
die der wijfjes. In rust worden zij meestal over den rug geslagen. ledereèni ' died~
plaatjes bekijkt zal tot de conclusie komen, dat de naam voor deze kevers zeer goed
gekozen is. . De oogen hebb en meestal een inham aan den voorrand , waar de sprieten
ingeplant zijn, soms zijn deze inhammen zeer diep en bij Mylotlzrix irrorata (plaat I fi g. I)
zijn ze zelfs geheel in tweeën gedeeld.

Het halsschild is bijna altijd zonder scherpen zijrand en bij vele soorten smaller
dan de dekschilden, bij sommige soorten zooals b.v. bij Eu rycephalus fundi is het echter
breeder dan de dekschilden en bij Ciytus annularis (plaat 1 fi g. 10) even breed . Op het
halsschild zitten vaak sp itse knobbels, zooals bij de Batocera's, Apriotia fla vescens,
Aucyloprotus javanus en nog eenige andere soorte n.

De pooten zijn in. verhouding van het lichaam lan g, de dijen meestal verdikt.
De dekschilden zijn in den regel lang en geven hierdoor aan het lichaam een lang

gerekten vorm. Het achterlijf wordt er meestal geheel door bedekt. Er zijn echter kever
soorten, waarbij de vleugels zeer kort zijn. Dit is o.a. het geval bij het geslacht N Ot/IOPeuS.
Een vertegenwoordiger van dit geslacht kwam pas kort geleden in mijn bezit, zoodat hij
op de platen helaas niet is afgebeeld. Bij deze kevers zijn de dekschild en zeer kort, maar
de ondervleugels reiken evenals bij alle andere soorten van boktorren tot aan den top van
het achterlijf, met uitzondering van de wijfjes van enkele soorten, die in het geheel geen
ondervleugels hebben, Vele soor ten vliegen zeer gemakkelijk. Het moeilijkst is wel
Cly tus annularis vast te ho uden, de minste veronac htzaming is voor hem voldoende om
vliegende te verdwijnen.

Beharing komt zeer veel voor en is heel vaak de oorzaak der lichtere teekening op
donkeren achtergrond. De witte kleur van Mylothrix irrorata b.v. wordt veroorzaakt door
de witte beharing. Metaalkleuren zijn uitzondering; Sphenura novemguttata heeft ze.

Worden ze verontrust, dan maken vooral de groote soorten een eigenaardig piepend
geluid, dat doet denken aan het geluid, veroorzaakt door het krasse n van een nagel over
ruw papier. Het ontstaat, doordat een klein langwerpig schi ldje in het halsschild wrijft
langs een ruw gedeelte van het halsschild . Om dit geluid te maken is het noodig, dat
het halsschild naar boven en daarna naar beneden buigt. Hierbij gaat de kop ook op en
neerwaarts; het geeft dus het idee of het dier ja knikt. Javanen noemen boktorren dan
ook meestal enggi-enggi d. i, ja ja zeggers: Soendaneezen spreken van engket-engket of
seso ngket, wat een klanknabootsing van het geluid moet voorstellen.

De larven leven meestal in levend of dood hout of plantenstengels. Ze zijn rolrond,
van voren dikker, dan van achteren. De bruin e kop is gedeeltelijk verscholen onder het
groote voorbo rststuk. De kaken zijn krachtig. Pooten ontbreken soms geheel en zijn in
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alle gevallen in verho uding tot het lichaam erg klein. De beweging door de houtgangen
wordt vergemakkelijkt door ruwe plekken aan de bovenzijde en wratten aan de buikzijde.
Het lichaam is veelal geelwit.

Wil men wat van de levenswijze van de boktorren te weten komen, dan is de beste
tijd voor het doen van waarnemingen de regentijd en vooral het begin hiervan. Men
moet echter niet denken, dat men dan overal boktorren zal aantreffe n, want de meeste
Soorten zijn nachtdieren, waar men overdag weini g aan heeft. Ze zitten dan stil onder een
blad op den grond of in een verborgen hoekje van stammen, die hun als larve tot voedsel
dienden; Pas tegen den avond komen ze in actie, dan vliegen ze rond en komen een
enkele maal de voorgalerij inzeilen, als men tenminste in de nabijheid woont van houts oorten,
waarin ze als larven geleefd hebb en. De bedoeling van het rondvliegen is in hoofdzaak
liet zoeken naar een lid van het andere geslacht om te paren, en van de wijfjes dan
later oril eieren te leggen in de daarv oor geschikte boomen of kruid en. Voor het doen
van waarnemingen is deze tijd dus erg vervelend. Gelukkig zijn er echter ook wel soorten,
die men daags hoewel niet erg geanim eerd, kan gade slaan in hun verschill ende bezigheden .
Woont men op een hoogte van ongeveer 800 voet of lager en heeft men in de buurt van
zijn woning een veld met Indigofera soorten of Crotolaria striata, dan zal men na goed
zoeken wel spoedig een 10-15 cM. lang boktorretj e aan het werk zien. Vergroot is dit
dier tje afgebeeld op plaat 1 fi g. 1. Bij het doorsnijd en van een ste ngel zal men spoedig
de larve vinden. In de omstreken van Buitenzorg is dit torretje verre van zeldzaa m; in
der tijd was het in de nabijheid van de schietbanen op genoemde Crotalaria's in groote
hoeveelheden te vinden. Hier in Soekaboemi heb ik het nog nooit gevonden; wel kreeg
ik het een enkele maal uit de omstreken van de Wijnkoops baai.

N°. 2 plaat 1 is Nepserha Fricator een ongeveer 5 mM. lang diertj e, dat ik nog al
eens vond op Ficus leucantatoma, In de omstreken van Soekaboemi is het geen zeldzaamheid.

N°. 3 plaat 1 is Apriona ftavescens, die ik eens in den Plantentuin te Buitenzorg
ving op een Pipterumsoort. Het is over het algemeen nog een echte boschbewoner, die
in de bossc hen om Soekaboemi nog al veel voorkomt.

N'·. 4 plaat 1 Acgosama marginale ook een echte boschb ewoner.
is nogal groot. Er zijn echter ook exemplaren, die veel kleiner zijn als
ongunstige groe ivoorwaa rden in het larvestadium.

N°. 5 Batocera albofa sciata een voor cultuurboomen schadelijk dier, waar meer van
te vertellen valt, maar dit wordt uitgesteld tot een volgend nummer.

G. J. O. JR.

RIMBOELEVEN IN SUMATRA.

(Vervolg).

13 Juni. De strikken hebben al weer een zeer zeldzaam dier opgeleverd. Het is
Gymnura g ymll IIra, in het Lebongs ileus genoemd. Het dier ziet er uit als een zeer grote
rat met lange haren, een kale rattenstaart, doch met een eigenaardige punti ge snuit. Het
behoort echter niet tot de knaagdieren, doch tot de Insectivoren. Op de voorste helft van
het lichaam is de vacht witacht ig met zwarte haren vermengd, welke kleur naar het achter
einde toe in grauwzwart overgaat. De dier en bezitten "een kwaadaardi g natur el", zoals
de oude zeevaarders van de inboorlin gen. plachten te zeggen. Met grote woede bijt mijn
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