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EEN SLUIPMOORDENAAR. 

Het is wel geen aanlokkelijke titel, vooral niet in dezen tijd van moord op groote 
schaal, vvanneer men geen courant of tijdschrift opnemen kan zonder iets te ervaren van 
het bloedige drama, dat zich thans in " beschaafde" zoowel als ,,onbeschaafde" landen 
afspeelt, maar ik kan het ni et helpen . In de Natuur is het nu ook eenmaal strijd, op 
allerlei wijzen, met ,.r idderlijke" of sluipmoordenaarsmiddelen en waar het hoogst
georganiseerde en hoogstbegaafde wezen, de Mensch, niet schroomt zijn soortgenooten 
op de meest verfijnd-wreede wijze naar de andere wereld te helpen, behoeft de sluip
moordenaar, waarover ik het hier zal hebben, zich niet eens voor zijn methoden te schamen, 
omdat hij dat doen moet om het leven 
te behouden, terwijl een dergelijke 
dringende noodzaak bij de groote men
schenmoord niet aanwezig is. 

De sluipmoordenaar waarvan ik 
hier iets wilde vertellen, is een insect, 
een roofwants van het geslacht Sycanus 
en de familie waartoe hij behoort noemt 
men ook wel R eduviiden . *) Moet men 
de forsche Sycanus buiten zoeken, jn 
het veld, Reduviiden krij gt men, ten
minste op Java, haast eiken avond bij 
de lamp te zien en die deze roofzuchtige 
familie kent, past wel op de slanke, 
dikwijls donker gekleurde rankpootige 
wantsen, niet aan te pakken om niet 
met het vinnige kromme snuitje kennis 
te maken . 

Wie in Holland wat aan ento
mologie gedaan heeft kent natuurlijk 
Reduvius personatus, waarvan de larve 
zich zoo li sti g als stofhoopje vermomt, 
en zoodoende gemakkelijk haar prooi 
bespringen kan. De larve van Sycanus 
beschikt niet over een dergelijke ver
momming en toch komt ook zij aan 
den kost. 

Fig. 1. 

Cycanus collaris F. Natuurlijk grootte 18-22 mM. 

Ik maakte all een ken nis met het halfwassen larvestadium en het volwassen insect; 
hoe de eieren er uit zien en waar ze worden gelegd blijft nog een open vraag. De half
wassen larve is een elegant diertje, ongeveer 8 mM. lang, oranjerood van kleur, met zwarte 
oogen, verder eenige zwarte vlekken aan buik en rug en met zwarte, met wit geringde 
sprieten, behalve het laatste deel der sprieten, dat bleekrood is gekleurd. Ze bewegen 
zich langzaam en omzichtig voort en hun omzichtigheid wordt nog grooter, wanneer ze 
een prooi in de nabijheid bespeuren. Bracht ik bijvoorbeeld eenige andere wantsen, van 

*) Roofwantsen. 



- .62 

. het economisch beruchte geslacht Helapelfis in hunne nabijheid, dan kreeg ik een haast 
even merkwaardig staaltje van sluipmoord te zien, als jACOBSON van een andere roofwants 
Ptilocerus, beschreven heeft. 

De Sycanus-larve nadert haar prooi heel langzaam en strekt tegelijk den zuiger, 
die in rust als een korte kromme snavel onder den kop gebogen is. Ze zoekt blijkbaar 
gemakkelijk doordringbare plaatsen, als de geledingen der pooten, de inplanting der vleugels 
of de verbinding van kop en borststuk Hoewel dit dichtbij de prooi brengen van den 
zuiger uiterst voorzichtig en gêleidelijk geschiedt, is het toch bizonder merkwaardig, dat 
de eerste daardoor niet verontrust wordt en het hazènpad kiest. 

Voordat men zulks vermoedt, blijkt de prooi plotseling gespietst te zijn en zelfs 
wanneer de zuiger, zoo op het oog, b.v. de basis van een spriet maar scheen aan te 
raken, was de prooi reeds verloren. Soms volgde nog heel even een poging ter ont
snapping, maar in meeste geva ll en trok de aangestoken Helopeltis pooten en sprieten in en 

, 

scheen onmiddellijk te sterven. Daar 
het bekend is, dat de Reduviiden ook 
ons zeer pijnlijke steken kunnen toe
brengen, lijdt het weinig twijfel, of ze 
injecteeren hun prooi met een bizonder 
snel-werkend gif. Immers de prooi 

_ __ stierf . in zoo korten tijd, dat het niet 
-=- eens mogelijk was met een gewoon 

horloge de tijd tusschen het blijkbaar 
-~~=-----·· inbrengen van den zuiger en het sterven 

der prooi te bepalen; het moet een 
fractie van een seconde zijn geweest. 

De larven van Sycanus vielen 
ni.et all een insecten van ongeveer hun 
eigen afmetingen aan, doch schroom

den ook niet rupsen van ongeveer 25 mM. lengte tot hunne slachtoffers te maken. Tot 
mijn sp ijt ben ik niet in de ge legenheid geweest om vast te stellen of ook hier de prooi 
zoo snel st ierf; misschien heeft iemand anders daaromtrent ervaring. Maar toch viel er nog 
iets anders waar te nemen, waarvoor ik nog geen verklaring heb kunnen vinden, hoewel ik 
het ook bij andere wantsen (Pentatomiden) *) waargenomen heb. 

Fig. 2. 
Larf van Sycanus. Natuurlijk grootte 8 mM. 

Wanneer de wantsenlarven hun rups gedood hadden en haar zaten uit te zuigen, 
zag men het zonderlinge schouwspel, dat de Sycanus-larf met den kop naar beneden zat 
en de . zware . . rups_ aan· het uiterste eindje van den zuiger hing. Nu zou men denken, dat 
zich 'aan den zuiger een flink e haak zou bevinden, om zoo'n zware last te kunnen dragen, 
doch · hij vergrooting is er slechts een zwak gekromde spiis aan het eind van den zuiger 
te zien, waardoor het waargenomen feit moeilijk kan worden verklaard . In Holland heb 
ik hetzelfde verschijnsel bij een wants van het genus Podops gezien, ook zonder dat 
een rede lijke verklaring te vinden was. Het is daarom wenschel ijk, dat ook andere 
natuurvrienden er eens op letten en hunne ervaringen mededeelen. 

Behalve het vermogen om zeer lang te vasten (tot 16 dagen) valt er verder niets 
bizonders van de larven te vertellen. 

*) Schildwantsen. 
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De volwassen wantsen venschillen sterk van de larven, wat uit de bijgaande af
beeldingen te zien is. De eerste zijn 18 tot 22 mM lang en zwart van kleur, behalve 
het voorste deel van het leerachtige deel van de bovenvleugels, dat oranje is gekleurd. 
Verder · zijn de oogen, de zuiger en de sprieten · bruin, de laatste met zwarte ringen. Het 
zichtbare vliesachtige gedeelte der vleugels is bronskleurig. Vooral d:e spookachtig lange 
hal~ geeft het insect een bizar voorkomen. Vermoedelijk is de soortnaam van deze merk
waardige Reduviide: collaris, dus Sycanus collaris F. De soortnaam heeft- zooals men ziet 
betrekking op den zonderlingen langen hals . Of de soort in de vlakte voorkomt is mij 
niet bekend . Ik vond haar op ongeveer 500 meter in theetuinen, in gezelschap van de 
vroeger vermelde Mantiden. 

Padang, Juni 1917. S. LEEFMANS. 

EEN MERKWAARDIG GRASGALLETJE. 

Van den heer LEEFMANS ontving ik enigen tijd geleden uit Padang een buisje met 
een paar gallen, waarover ik enkele biezonderheden mede wil delen. In de bijgevoegde 
figuur is het galletje op natuurlike grootte weergegeven en zo op het eerste gezicht, zal 
menigeen denken, wat is dat voor een vreemde bezem. Het is inderdaad o<;>k een vreemd 
geval. In Salatiga vond ik een dergelike gal voor het eerst en wel op het bekende vin
gergras, Cynodon dactylon. Op welke grassoort de door de ·heer LEEFMANS gezonden gal 
gevormd is weet ik niet, maar toch meen ik er het volgende van te kunnen vertellen. 

Deze gallen worden veroorzaakt door een kleine galmug, die de eieren op de bo
venkant van de bladeren legt. De larven kruipen dan naar beneden, dringen tussen de 
jonge bladscheden door en komen zodoende bov~n het groeipunt terecht. Snijdt men nl. 
een top van een grasstengel door, bij het suikerriet is dat prachtig te zien, dan ziet men 
een aantal bladscheden, die om elkaar heengerold liggen en in het midden een kegelvor
mige massa, die niets anders is, dan het einde van de stengel. Dat is het allerjongste 
gedeelte, waar de stengel groeit, het zogenaamde vegetatie- punt. Bij het verdergroeien 
ontwikkelen zich voortdurend nieuwe bladeren, totdat de bloeipluim wordt aangelegd . 

Boven dit groeipunt komen dus een aant~l larven terecht. Zij vreten nu aan de 
jonge sappige bladscheden en onder de invloed van deze diertjes houdt de ontwikkeling 
van het vegetatiepunt op. Des te weelderiger wordt de groei van andere delen van de 
stengeltop. In de oksels van de bladeren komen namelik okselknoppen voor welke in het 
normale geval niet uitgroeien. Onder de invloed van de larven ontwikkelen zich nu een 
aantal okselknoppen tot heel korte stengeltjes met een paar kleine blaadjes, alles nog op
gesloten in de oude bladscheden. Van buiten ziet men er nog weinig van. Alleen een 
kleine opzwelling verraadt de zieke plaats. Nu houdt spoedig ook de groei van deze 
zijstengeltjes op en er ontstaan nu ook daaraan weer okselknoppen, dus men zou kunnen 
zeggen secundaire okselknoppen. 

En nu is het welletjes denken de larven, ze kruipen naar de groeipunten van deze 
laatste knoppen en laten zich door het eerste blad, dat daaruit ontstaat, omsluiten . Dit 
blad wordt dan een kokertje, waarin de larve een woning en voedsel vindt, want het 
knabbelt de wanden van de koker op. 


