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welke op onze duinen en heiden voorkomen
,
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Hier wil ik slechts eenige der voornaamste mannen in herinnering

brengen, die zich voor de beoefening dor dierkunde verdienstelijk

hebben gemaakt.

De nauwkeurige waarnemer johan goedaert, de onovertroffen ont-

leedkundigen swammerdam, leeuwenhoek en lyonet; seba, do onver-

moeide verzamelaar van allerlei natuurvoortbrengselen uit onze Oost- en

West-indische en Kaapsche koloniün; baster en slabber, die ons vooral

do merkwaardige zeedieren onzer kusten deden kennen; kramer, die

ons op 400 platen de kleurenpracht der uitlandsche vlinders ver-

toonde; voet en stoll, die ons in hunne afbeeldingen de dikwijls aller-

zonderlingste vormen van torren, wantzen, krekels en sprinkhanen voo

Dikwijls moet ik mij verwonderen, dat in ons vaderland, waar in

vroegere eeuwen zulke uitstekende natuuronderzoekers geleefd en ge-

schreven hebben, tegenwoordig in het algemeen zoo geringe belangstel-

ling wordt betoond in het waarnemen der natuurvoortbrengselen, die

ons toch overal omringen.

Aan ijverige en beroemde voorgangers heeft het onzen landgenooten

niet ontbroken; ja, in betrekking tot den geringen omvang van ons

land, werd in het verzamelen en onderzoeken van planten en dieren

meer verricht dan in andere grootere beschaafde rijken van Europa.



342 BENIGE OPMERKINGEN OMTRENT HET VERSCHIL DER INSEKTEN,

oogen stelden; vooral de ijverige on in het graveeren van insekteu zoo

'kunstige c. on j. c. sepp, die in 1762 de afbeeldingen der gedaante-

wisseling onzer inlandsche vlinders begonnen uit te geven en dit op

zoo uitmuntende wijze deden, dat deskundige vreemdelingen nu nog

hunne bewondering, ja verrukking betuigen over de nauwkeurigheid

der waarnemingen on do voortreffelijkheid der gravures.

Al deze natuuronderzoekers vonden gelukkig genoegzame belang-

stelling bij hunne landgenooten, om hunne veelal kostbare plaatwerken

te kunnen uitgeven. Elk welgesteld Hollander maakte het zich tot een

aangonamen plicht om wetenschappelijke ondernemingen, die do eer der

natie verhoogden, ook geldelijk te ondersteunen, zoodat, op het einde

van do vorige eeuw bijv., het uitmuntend werk van sepp bijna in elk

eonigszins gegoed Hollandsch huisgezin aangetroffen werd. Thans echter

worden er slechts weinigen gevonden, die het gedeeltelijk of in zijn

geheel bezitten, ja velen weten zelfs niet, dat het sedert 1860, op cenc

uitstekende wijze en geheel volgens de tegenwoordige eischon der

wetenschap, onder opzicht van onzen verdienstelijken natuuronderzoeker

Mr. snellen van voLLENiiovEN wordt voortgezet, zoodat hot gohcole
werk nu roods uit elf doelen met 550 gekleurde platen bestaat.

Nog veel minder is het bij de moesten onzer landgenooten bekend,

dat sedert 1858 jaarlijks een deel met omtrent 12 gekleurde platen

van een tijdschrift voor insektenkundo wordt uitgegeven door het sinds

ruim dertig jareu bestaand entomologisch genootschap. En toch is in

deze verzameling van 17 doelen een schat van waarnemingen bijeen-

gebracht door do kundige pon en hot kunstig penseel van wetenschap-

pelijke mannen als de hoeren Mr. s. van vollenhoven, e. m. van der

wulp, Mr. J. n. albarua, r. c. t. snellen en vele andere niet minder

ijverige natuuronderzoekers; ja zelfs buitenlandschegeleerden, Duitschors,

Zweden, Engolschen en Eranschen, stollen er oen eer in om de uit-

komst hunner onderzoekingen in dit Nederlandsch tijdschrift neder te

leggen.

Het is daarom bedroevend, ja zelfs beschamend voor onze land-

gonootenu dat zij zoo weinig acht slaan op inlandsche wetenschappe-

lijke ondernemingen, die zelfs door vreemden op prijs worden ge-

steld.

Als een bewijs dat ik niet te veel gezegd heb omtrent do geringe

belangstelling onzer medeburgers in de natuurwetenschap, wil ik hier

aanstippen dat op het kostbare werk van kramer over de uitlandsche
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kapellen, eene eeuw geleden, hier te lande door 300 personen werd

ingeteekend, terwijl liet werk van de heeren pollen en van dam, be-

helzende hunne belangrijke onderzoekingen omtrent de dieren die zij op

hunne reis naar Madagaskar hebben bijeenverzameld, in 1868, in Ne-

derland slechts 10 inteekenaars vond, waaronder nog wol, behalve het

ministerie van binnenlandsche zaken, drie wetenschappelijke genoot-

schappen en twee bookverkoopers, zoodat eigenlijk slechts 4 bijzon-

dere personen in Nederland gevonden werden, die eene betrekkelijk ge-

ringe som wilden besteden, om zich eene belangrijke wetenschappelijke

reisbeschrijving met een groot aantal uitmuntend geteekende en ge-

kleurde platen aan te schaffen. Hoewel tegelijk met deze Hollanders

ook een Pranschman orandidier zeer belangrijke ontdekkingen op

Madagaskar maakte, heeft de jury van het Aardrijkskundig Congres,

onlangs te Parijs gehouden, geen naijver op onze landgenooten getoond,

maar aan do heeren pollen en van dam een eeremedaillo toegekend.

Ook op deze wijze hebben vreemden hier weder datgeen weten te waar-

deeren, waar landgenooten weinig of geen acht op hadden geslagen.

Zoo weinig wordt in het algemeen de natuurlijke geschiedenis bij

ons beoefend, dat zelfs de inlandsche planten en dieren, die toch overal

op heiden en duinen, m velden en bosschen ons door hunne grooto
verscheidenheid van vormen 6n kleurenpracht tot onderzoek uitnoodi-

gcn, aan de moesten onzer beschaafde landgenooten onbekend zijn.

Zonder twijfel wordt voor het natuuronderzoek veel tijd vereischt, maar

ik ken toch verscheidene mannen, die, niettegenstaande drukke ambts-

bezigheden, genoeg tijd weten uit te winnen om eene grondige weten-

schappelijke kennis ipnzor natuurvoortbrengselen te verkrijgen.

In vroegeren tijd was voor deze onbekendheid met do natuurweten-

schap nog eenigo verontschuldiging te vinden in het gemis aan oplei-

ding; maar tegenwoordig, nu op alle hoogere burgerscholen ook plant-

en dierkunde worden onderwezen, is voor een groot aantal jongelieden

de mogelijkheid ontstaan om, wanneer zij slechts eonige liefde voor

de schoonheid der natuur gevoelen, hun lust tot onderzoek te bevre-

digen.

Indien eenmaal eene grondige kennis van do beginselen der plant-

en dierkunde is verkregen, en men daardoor in staat is gesteld om

zelf onderzoekingen in do vrije natuur te doen, zal men zeker spoe-

dig gewaar worden dat de moeielijkheden, die men eerst heeft onder-

vonden, ruimschoots vergoed worden door allerlei genot, waarvan
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mcnschen, die geen ouderricht. in do beginselen der natuurkennishebben

gekregen, zich nauwelijks eenig denkbeeld kunnen vormen.

Welk grootor genoegen toch, danmot debloembus of insoktendoos over

den schouder eone wandeling op onze schoono duinen of uitgestrekte

heidevelden te doen en dan in staat te zijn om alles, wat ons daar zoo

rjjkolijk omringt, te herkennen, zoodat wij niet als vreemdelingen in

de ons omgovonde schepping behoeven rond te dooien.

Telkens wanneer het schoone jaargetijde terugkeert en ons naar bui-

ten lokt, vindon wij onze oude bekenden in hot planten- on dierenrijk

terug, of maken wij kennis met voor ons nieuwe soorten. Zoo doende

worden wij gedurig weder in de gelegenheid gesteld, om in het voor

ons opengeslagcn boek dor natuur belangrijke ontdekkingen te doen

en meer en meer do wonderen der schepping te leeren kennen en ons

daarin te verlustigen.

In do hoop dat vooral de jeugdige lezers van dit tijdschrift, die ge-

bruik gemaakt hebben van de hun aangebodene gelegenheid, om zich

de beginselen der dierkunde eigen te maken, mij zullen willen volgen,

waag ik het hier eene schets aan te bieden van hot verschil dat opge-

merkt wordt, wanneer men do insokten van onze duinen en heiden

gadeslaat en do soorten onderling vergelijkt.

Zoo wel duin- als heigrond bestaat weliswaar uit zand, maar er is in

beide bodems toch zulk een onderscheid, dat zij in het algemeen an-

dere planten vóórtbrengen, waardoor ook geheel andere insekten

daarop aangotroffon worden. Iedere plantsoort, van het kleinste kruidje

tot den grootsten boom, voedt eenige en dikwijls een groot aantal
1

van verschillende insokten, zoodat men, met eenige plantenkennis too-

gerust, spoedig zal kunnen opmaken, welke soorten van insekten men

op eene bepaalde plaats zal aantreffen.

Dikwijls wordt op onze heiden en duinen wel hetzelfde geslacht van

insokten gevonden, maar het is dan aldaar door verschillende soorten

vertegenwoordigd, zoo als bijv. het bladwespongeslacht Xyla, zoo

kenbaar aan het lange en breede derde spriotenlid en aan het groot

1 Ik schat het getal onzer iulandsche insektensoorten minstens op 10,000; alleen
op

den eikenboom leven ruim 500 soorten. De laatste lijst onzer inlandsche torren of

kevers door Jhr. everts opgemaakt bevat 2100 soorten.
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aantal vleugelcellcn, waarvan eene soort, X. longula, in April bij Noord-

wijk gevangen word, terwijl ik in dezelfde maand eene andere, de

X. pusilla, in de Drlebergsche bosschcn aantrof.

Do Anthidium manicatum, eene schoone zwarte met gele vlekken

geteokcnde bijsoort, met scherpe doornen aan den rand der laatste

achtorlijfsgeledingen, die ik in mijne tuinen te Driebergen on Utrecht

steeds uitsluitendop de bloemen van Betonica zag azen, endie ook in Gel-

derland voorkomt, wordt op hollandschen duingrond door de A.punc-

tatum vervangen.

De Cephus pygmaeus , oeno slanke
,

zwart met wit gevlekte houtwesp,

ving ik dikwijls in de omstreken van Utrecht op hoog gelegene koren-

akkers, dewijl do larve in de halmen looft, terwijl do aanverwante

C. arundinis door den heer s. van vollenhoven langs water in het

haagsche bosch werd gevonden, omdat do larve dezer soort in riet-

stengels huisvest.

Do Anthrax fenestrata, eene fraaie zwarte vlieg, aldus genoemd om-

dat de voorhelft der vleugels zwart is mot doorschijnende vlokken,

komt niet zelden voor op zonnigen heigrond bij Drieborgen, maar niet

op do hollaudscho duinen, hoewel ik daar andere niet minder schoone

soorten van dit geslacht heb waargenomen.

Ecu klein geelgroen mugje, bevallig met zwarte streepjes versierd,

door den heer v. n. wulp in hot Tijdschrift voor Entomologie, deel II,

p. 11, f. G, zoo uitmuntend afgebeeld onder den naam van Chirono-

mus signatus ,
word door mij veelvuldig ontdekt op sparreboomen hij

Rijzenburg, maar is tot nu toe niet op duingrond gevonden, hoewel

daar toch soms sparren worden aangeplant.

Insekten, die alleen op bepaalde planton loven, worden nu eens op

duinen, dan weder op heiden gemist, omdat hun voodingsplant daar

niet groeit, zoo als dit hot geval is met do Monanthia Wolfii, door

sommigen eigenaardiger Echii genoemd, dewijl zij uitsluitend op deze

plant voorkomt. Deze kleine notwantz, welker bovenvlougcls mot een

fijn glasachtig kantwerk van aderen is versierd, komt op heigrond
niet voor, dewijl het blauwe slangenkruid daar niet groeit, maar des

te meer op de hollandsche duinen bij Haarlem en ook bij Wassenaar,

alwaar ik haar in Augustus in overvloed op haar voedingsplant aantrof.

De aanwezendheid van de bladwesp , Phymatocera aterrima, waar-

van do heer s. v. vollenhoven de ontwikkeling en levenswijze in het

ïijdschr., deel Y, pl.2, heeft opgegeven, hangt geheel af van het voor-
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komen van den Salomo’s zegel (Polygonatum multiflorum), dewijl do

zwartkoppige grijze larve de randen der bladen van deze plant verslindt.

Daar deze leliesoort in de Driebergscho beidebosschen niet groeit, maar

zeer menigvuldig in do duinboschjes van ’s Gravonhage voorkomt, zoo

heb ik dit insekt wol bij laatstgenoemde stad, maar niet te Driebergen

gevonden.

Wanneer een insect naar eene bepaalde plant is genoemd, kan men

daaruit niet altijd afloiden, dat het ook niet op eene andere plant zou

kunnen aangetroffen worden. De Corizus Hyoscyami bijv., eene vrij groote

rood en zwart gevlekte wantz, een onzer schoonste inlandsche insekten,

vond ik slechts éénmaal op heiplanten to Driebergen, on hoewel het

bilzenkruid, waaraan het zijn naara ontleent, door ons geheele land

plaatselijk verspreid voorkomt, is van genoemd insekt toch tot nu toe

geene andere vindplaats met zekerheid opgegeven.

Zoo ook werd de rups van den pijlstaart, die gewoonlijk op liguster

leeft, en daarom Sphinx ligustri genoemd is, in mijnen tuin te ’s Graven-

hage op hulst aangetroifen, op welken heester zij slechts zeer zelden

gevonden wordt.

Verscheidene zeer kleine en dus weinig opgemerkte insekten kan

men toch zeker zoowel op hei- als op duingrond ontmoeten, omdat

de voedingsplanten, waarop zij voorkomen, op beide bodems gevonden

worden. Zoo werd do Platymesopus Westwoodii, een klein goudgroen

slnipwespje, gemakkelijk te herkennen aan do plaatvormig verbroodo

middelsohenen, door mij zoowel te Driebergen als te ’s Gravenhage

niet zelden gevangen, dewijl dit diertje zich uit kleine gallen op de

onderzijde van eikenbladen ontwikkelt.

Daarentegen is do verwante Parhylarthrus patellanus door mij slechts

te Driebergen gevonden, hoewel hot groote bijlvormig laatste lid der

moudvoelors het licht zou hebben doen opmerken, wanneer hot in onze

duinboschjes voorkwam.

De ook zeer kleine Siphonurus variolosus, bij wolken het achterlijf in

beide geslachten zeer verschilt, dewijl het mannetje dit lichaamsdeel

niet alleen stomp en ei vormig en hot wijfje spits kcgelvormig heeft,

maar ook de sierlijk uitgegroefde teekeniug die men daarop waarneemt

onderling zeer afwijkt, komt zoowel op duin- als heigrond veelvuldig

voor, omdat dit insekt als parasiet leeft in galnoten, door een gal-

wespje (Cynips ) ontstaan.

Een ander zeer klein slnipwespje, do Inostemma Boscii, is tot nu toe



347WELKE 01' ONZE DUINEN EN HEIDEN VOOKKOMKN.

slechts langs de hollandsche en zeeuwsche lnnnenduin.cn gevangen, maar

ik trof het nooit op onze binuenlandsche heiden aan, hoewel dit merk-

waardig insokt zeer kennelijk is aan een uit het grondstuk van het

achterlijf ontspringenden hoorn, die zich naar voren over den rug van

het borststuk heenbuigt en waarin do lange eierlegger verborgen is.

Twee groote snuittorren, de zwart met wit gevlekte Bothynoderes

albidus en de Lixus bicolor, bruinzwart met witte zijstreep, die soms

op do helm onzer duinen voorkomen, schijnen in Gelderland en Utrecht

te ontbreken.

Daarentegen ving ik wel eens in de Driobergsche bosschen twee kleine

ineengedrongen zwarte torren, Trachys minuta on troglodytes, welke nog

niet op duingrond zijn gevonden.

De fraaie rood en wit geschakeerde vlinder Anarta Myrtili (Sepp.
D. III. pl. 29) ontmoette ik dikwijls op de Driebergsche heide, maar

nooit bij ’s Gravenhage, hoewel in den omtrek dezer stad wel eens

met Erica begroeide plekken worden aangetroffen.

Dit gemis wordt evenwel vergoed door het aldaar voorkomen van

de bevallige Acidalia paludata, een vlinder met witte vleugels die met

een uitgesehulpten
,

uankinkleurigeu rand omzoomd zijn, terwijl de rups

dezer soort op do bladen van de op onze duinen groeiende thym leeft.

Zoowel in Utrecht als in Holland schijnt de prachtige goudgele,

met zwarte vlekken beschilderde Venilia maculata (Sepp. D. VIII pl. 37)

te ontbreken, die wel in Gelderland voorkomt, alwaar ik dozen vlin-

der in de bosschen te Beek bij Nijmegen op het eind van Mei zag

rondvliegon. Daar do rups dezer soort op bramen, munt, dovenotels,

en stachys voorkomt en deze voedingsplanten over ons geheele land

worden aangetroffen, is het niet duidelijk waarom dit fraaie insekt

alleen in onze oostelijke provinciën wordt gevonden.

Nog meer mag men zich verwonderen, dat het zonderlinge schaaldier

Chirocephalus diaphanus, afgeboeid in de Gelede dieren van Nederl.,
door den heer s. van vollenhoven, pi. Ill, f. 1, dikwijls in water-

poelen van de Geldersche heiden wordt aangetroffen, terwijl het nog

nooit in Holland is gevonden, hoewel het aldaar toch niet aan moe-

rassen ontbreekt.

Zooals sommige insekten op bepaalde plaatsen voorkomen, zoo ver-

schijnen andere zeer gezet op een vasten tijd van het jaar, zooals ik

dit bij de Microphorus crassipes waarnam, een klein fluweelzwart vliegje,

bij hetwelk het eerste lid dor achtervoeten zeer verbreed is, on dat ik
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in mijn tuin te Utrecht, verscheidene jaren achtereen, steeds voor het

eerst op 24 Juni waarnam.

Verscheidene soorten daarentegen schijnen ongeregeld voor te komen,

dewijl zij door den eenen in het voorjaar, door een ander in het

najaar zijn gevonden, maar dit wordt slechts veroorzaakt dewijl zij

twee generatiën in het jaar oploveren en ons dus het voorrecht schen-

ken
,

ze twee malen ’sjaars te kunnen waarnemen.

Dit merkte ik bij voorbeeld onlangs op bij een bladwesp, doorden

heer s. van vollenhoven Nematus vallator genoemd en in het 1ste

doel van hot Tijdschr., pl. 12, zeer natuurgetrouw afgobeeld.

Genoemde heer vond de rups dezer soort in Mei op bladen van een

italiaanseben populier, terwijl ik ze den 20stcn Augustus van dit

jaar, in mijn tuin te ’s Gravenhage, do bladen van oen balsempopu-

lier zag nuttigen. Mijne rups scheen volwassen, want toen ik haar mot

een populierenblad in een doosje had gezet, vond ik ze den volgenden

dag verpopt, zoodat ik nu hoop heb ook de wesp te zullen zien uit-

komen
,

on misschien reeds spoedig, daar de rupsen van den heer

s. van volleniioven, die zich den 27sten verpopten, reeds den 5icn

Juli wespen opleverden. Deze rups is zeer merkwaardig daar zij rondom

zich, op het blad dat zij opect, oene verschansing van palissaden op-

worpt met den mond, uit witte schuimblaasjes vervaardigd.

Een ander voorbeeld van twee verschillende tijden, waarop hetzelfde

insekt verschijnt, leverde mij dit jaar de schoone groengele met pon-

ceau-klourige banden versierde Lythria purpurraria, eon vlinder, dien ik

reeds half April op eiken hakhout zag vliegen, terwijl het bij sepp.

D. VI, pl. 42, afgebeelde voorwerp eerst omtrent Juli uit do pop

kwam.

Ik eindig hier deze korte schets van opmerkingen omtrent eenige

onzer iulandscho insektou, die waarschijnlijk wel aan do meeste lozers

van het Album onbekend zullen zijn, maar die toch mot duizendenandere

soorten meer algemeen verdienen bekend te worden, zoowel om hunne

dikwijls bewondoringswaardigo bewerktuiging, als om hunne veelal

hoogst merkwaardige ontwikkelingsgeschiedenis en levenswijze.

Het lag toch niet in mijne bedoeling, een uitvoerige opgave te

geven van alle mij bekende insekten, die uitsluitend óf op onze heide

of op onze duinen voorkomen, maar ik wilde slechts door het aan-

stippen van eenige voorbeelden aantonnen, dat er inderdaad duidelijk

een verschil van fauna op deze twee bodemsoorten is waar te nemen,
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en daarop vooral jeugdige insektenvrionden oplettend maken, ten

einde hen hierdoor aan te sporen, om door eigen onderzoekingen deze

vergelijking verder voort te zetten.

Do kruid- en dierkunde laten zich toch niet dan zeer gebrekkig alleen

uit geschriften aanleeren. Deze wetenschappen ontleenen hare grootste

aantrekkelijkheid uit hot onderricht in de vrije natuur opgedaan, welke

uitmuntende leermeesteres aan alle hare getrouwe leerlingen een ein-

deloos aantal van opmerkelijke feiten aanbiedt, waarvan het onderzoek

een duurzaam en rein genot oplevert.

De schrijver van dit opstel heeft oen uitvoerig verslag uitgegeven

in hot Tijdschr. v. Entomol., waarin een groot aantal andere insekten

beschreven worden, die hetzij op onze duinen, hetzij op onze heiden

aangetroffen worden. Mochten er personen worden gevonden, die be-

langstellen in de plaatselijke verspreiding der insekten in ons land,

zoo worden zij daarheen verwezen.


