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I.
Bij het oplossen van minder eenvoudige systematische
kwesties in de entomologie, moet gebruik gemaakt worden van
het biologisch experiment.
II.
De cultuur van z.g. ondervruchten in den landbouw bevordert
de toeneming van het aantal ritnaalden in den bodem.
III.
Het groote verplaatsingsvermogen (over verscheidene kilometers) van gevleugelde bladluizen, verklaart het optreden van
virusziekten bij aardappelplanten, welke op grooten afstand
groeien van de infectiebron.
IV.
Het zou een verbetering zijn, als men er toe overging het
bietenzaad niet langer op de boerderijen, maar in centrale bedrijven te ontsmetten.
V.
De uitspraak van VAVILOV, dat de mogelijkheid van het
bestaan van immune varieteiten der cultuurgewassen kleiner is,
naarmate de betreffende parasiet minder gespecialiseerd is,
mag geen richtsnoer zijn bij 't kweeken van resistente rassen.
(N. VAVILOV: Immunity of Plants to Infectious Diseases;
daarvan 't resume in 5 t Engelsch, biz. 221).

VI.
Het is wensehelijk, vooral met het oog op de aardappelselectiebedrijven, dat een onderzoek wordt ingesteld naar de meest
economische methode om, met behoud van een voldoende opbrengst der aardappelplanten, de hoeveelheid poters in den
oogst te vermeerderen.
VII.
Zelfs jarenlang voortgezette toediening van arsenicum aan
den bodem — in hoeveelheden, zooals bij de bestrijding van
schadelijke insecten gebruikelijk zijn — heeft geen nadeelige
gevolgen voor de vegetatie.
VIII.
I n de oecologie der bodemflora moet rekening gehouden
worden met bepaalde wortelafscheidingen (phosphatiden) der
hoogere planten. (E. M E L I N , Svensk Botanisk Tidskrift, 1924,
Bd. 18, Heft 3).
IX.
Ten einde de groote leemte in de kennis van het voor ons land
zoo bijzonder belangrijke grasland aan te vullen, is het noodig
een organisatie te stichten, welke ten doel heeft de vraagstukken
betreffende den weidebouw t e bestudeeren. De regeering toone
hare medewerking door de studie van eenige dezer vraagstukken
op te dragen aan bepaalde personen, werkzaam bij verschillende
landbouwwetenschappelijke instituten.

X.
Het is wensehelijk, dat de bezitters van de acte land- of tuinbouwkunde 1. o., voor zoover zij hun kennis van land- of tuinbouw op eenigerlei wijze ten algemeenen nutte aanwenden, in
het genot worden gesteld van een toelage van regeeringswege.

Bij de voltooiing van mijn dissertatie betuig ik mijn oprechten
dank aan alien, van wien ik onderwijs mocht ontvangen.
I k breng mij in dankbare herinnering de gevolgde colleges
van U, Hoogleeraren der Landbouwhoogeschool. Veel viel
daar voor mij te leeren,engewoonlijkgingdatzelfs v e r u i t b o v e n
de onderwerpen, welke aan de orde waren.
De belangstelling, die U, Hooggeleerde QTTANJER, steeds voor
het werk Uwer leerlingen hebt, wordt door hen op hoogen prijs
gesteld; ik heb daar ook mijn deel van mogen genieten, waarvoor
ik U dank zeg.
Veel heb ik te danken aan den Plantenziektenkundigen Dienst,
in het bijzonder aan U, Weledelgestrenge V A N P O E T E K E N ; aan
deze instelling en onder Uw goede leiding, welke ruime plaats
laat aan het initiatief der ambtenaren, ben ik in de gelegenheid
geweest dit proefschrift tot stand te brengen.
U, Hooggeleerde R O E P K E , Hooggeachte promotor, ben ik
zeer erkentelijk voor Uw bereidwilligheid mijn promotor te willen
zijn, ook waar dit onderzoek niet onder Uw directe leiding werd
verricht. I k breng U verder mijn welgemeenden dank voor Uw
opmerkingen en raadgevingen, welke zoowel aan den inhoud als
aan den vorm van dit proefschrift zeer ten goede zijn gekomen.
U, Hooggeleerde D E M E Y E R E , Hoogleeraar aan de Amsterdamsche Universiteit, hebt mij bij den aanvang van mijn studie
juist die systematische literatuur gegeven, welke ik noodig had;
hierdoor ben ik bij mijn onderzoek dadelijk op den goeden weg
gekomen. I k dank U zeer.
Ten slotte breng ik een woord van hartelijken dank aan alien,
die mij op eenigerlei wijze bij mijn studie behulpzaam zijn geweest; in het bijzonder aan den heer G. M. H E Y N E K A M P , amanuensis, voor het maken der foto's.

HOOFDSTUK I.
GESCHIEDENIS.
I n dit hoofdstuk wordt een overzicht gegeven van hetgeen,
gedurende reeds meer dan twee eeuwen, over emelten is gepubliceerd. Wij willen echter slechts die onderwerpen aanhalen,
welke betrekking hebben op deze larven in verband met den
landbouw. Kwesties van meer zuiver entomologischen aard
zullen alleen in bijzondere gevallen worden vermeld.
I n bet bijzonder is rekening gehouden met de Nederlandsche
literatuur; sommige minder belangrijke buitenlandsche werken,
welke trouwens reeds voldoende in de recente publicaties van
B O D E N H E I M E R (5, 6? 7 en 8) tot hun recht zijn gekomen, worden
niet behandeld.
We vangen het overzicht aan met ALDBOVANDITS (B 2) l), die
het eerst de Tipulidae beeft afgebeeld en beschreven. Hij geeft
in zijn werk „De animalibus Insectis" (1602) groote en goede
afbeeldingen van een <$ en van een £ Tipula, onder den naam van
Culex maximus.
D. J . H O E F N A G E L (16) beeldt in zijn plaatwerk van 1630 eveneens versohillende Tipulidae goed af.
I n 1634 gebruikt T H . MOUEETUS (B 137) voor het eerst den
n a a m Tipula voor deze dieren. Weliswaar vermelden (volgens
B O D E N H E I M E B , 6) reeds de Komeinsche schrijvers PLATJTTJS en
VARRO een Tipula levis, doch daar wordt de waterwants Banatra
linearis L. mee bedoeld.
I n het werk van J . GOEDAERT (14) (1669) worden de Tipulidae
„Kleermakers" en haar larven „robwormen" genoemd. Uit de
teekeningen blijkt (de pop-afbeelding is slecht), dat hij waarschijnlijk Tipula paludosa voor zieh heeft gehad. De larven
werden schadelijk in tuinen, zij aten bijna alles, vooral ook sla.
H e t larve-stadium zou volgens dezen schrijver drie jaar duren.
Onder de brieven van A N T O N I VAN LEETXWENHOEK 2) (25) aan
*) Zie de mededeeling aan s t begin van de literatuurlijst.
2
) De heer F . W. B U R G E E , student te Wageningen, heeft reeds het
een en ander uit de oud-Hollandsche literatuur over emelten meegedeeld, in het maandblad Ceres, orgaan van het Wag. Stud. Corps,
April 1923.

de „Koninklijke Societeit" te Londen komt een brief voor, gedateerd 20 December 1693, met een interessant bericht over de
,,spekeeters" (Tipulidae) en hunne larven „de hemelten".
„ I n de maant Mey," zoo schrijft V A N LEETJWENHOEK, „wierd
my van een Land-man aangewezen een streek deugzaam Weyland, daar weynig gras op waste, de redenen daar van (seyde
men tot my) wierd alleen veroorzaakt, van een soort van swartagtige korte dikke Wormen, die de wortels van het gras op aaten,
en voegden daar ook benevens, dat het gras aldaar niet eerder
in wasdom sonde toenemen, voor dat men groote warmte kreeg,
omdat deze Wormen die men Hemelt noemt, geen hitte konnen
verdragen, daar door komen te sterven: I k vraagde verder, of
men niet wel ondervonden hadde, dat deze Wormen in kleyne
Sprink-hanen veranderde, of ook in andere vliegende Schepsels;
maar wat ik vraagde men konde my niet anders seggen ate
dat de Wormen wel ras soude weg wesen ate daar maar eenige
heete daagen waren geweest, en dat ate dan het gras wel
weelderig soude wassen, ende dat de laage moerige landen, al
waar men geen Sprink-hanen en weet, daar meest mede geplaagt werden."
VAN LEETJWENHOEK verzamelde in het begin van Mei eenige
wormen, die in een pot met graszode werden bewaard. De zode
werd dagelijks met water besprenkeld en herhaaldelijk vernieuwd.
Hiermede werd voortgegaan t o t 31 Juli, ,,sonder dat ik eenige
de minste verandering aan de wormen hadde konnen vernemen."
Inmiddels vernam V A N LEETJWENHOEK, dat de wormen zouden
veranderen in z.g. ,,spekeeters". Op 8 Augustus onderzocht hij
den pot opnieuw en het bleek, dat een van de wormen ,,boven
de andere in wittigheyt uytstak, wat kort in een gedrongen was",
waarop hij oordeelde, „dat die in syn veranderen stond". (Dit
is inderdaad het beeld, dat emelten voor verpopping toonen).
Den volgenden dag constateerde V A N LEEXTWENHOEK, d a t
een emelt verpopt was en hij vond het afgestroopte huidje bij
de pop. Er wordt niet bij vermeld, of uit de opgekweekte emelten
tenslotte imagines verkregen werden; doch V A N L E E U W E N H O E K
begaf zich naar de weiden, waar veel z.g. „spekeeters" vlogen*
Hier werd het paren en het eieren leggen waargenomen.
VAN L E E U W E N H O E K geeft goede afbeeldingen van emelt,
pop, ^ en $ mug.
Ook F R I S C H (12) (1722) en SWAMMERDAM (48) (1737—?38)
vermelden meerdere stadia der Tipuliden, terwijl L I N N A E U S (27)
in 1740 zijn soort T. oleracea beschreef.
D E R^ATJMTJR (B 164) (1740) heeft een uitgebreide studie
over de Tipulidae gemaakt. Hij geeft o.a. een morphologische

beschrijving van een imago en van een larve. Hierbij wordt
opgemerkt, dat er rondom het stigma-vlak der emelten zes
uitsteeksels staan, die bij de verschillende soorten verschillend
gevormdzijn. (Deze auteur ontdekte dus reeds de systematische
beteekenis van deze uitsteeksels).
Ook over de biologie worden mededeelingen gedaan: de
emelten komen vooral op lage, vochtige weiden voor;zij zitten
niet diep in den grond; en zij leven uitsluitend van aarde, speciaal
van humeuse aarde.
Het was echter ook bekend aan D E R E A U M U R , dat deze
insecten-larven soms zeer schadelijk konden worden aan cultuurgewassen. Hij schrijft daarover aldus: ,,Je connois dans le
Poitou de grands cantons de marais desseches, qui en certaines
annees, n'ont pas fourni Fherbe necessaire pour nourrir les
bestiaux, a cause du desordre que ces vers y avoient cause;
dans les memes cantons et dans les memes annees, ils ont fait
beaucoup de tort a la recolte des bleds."
Hoe was het nu mogelijk, dat de dieren schadelijk werden,
daar zij toch volgens D E R E A U M U R geen levende planten
aantastten ? De auteur maakt dan melding van een brief, dien
hij ontving en die z-.i. de vraag omtrent de oorzaak der emeltschade oploste: ,,M. BARON, Medecin de Lu9on, en m'informant
dans une de ses lettres, des desordres faits par ces vers, et dont
il avoit ete temoin, m'en indiquoit la veritable cause (van de
schade, D. J.), ce me semble. Ces vers ne se tiennent pas tranquilles, ils changent de place, ils labourent la terre quiestaupres
des racines; ils detachent celles-ci les soulevent, et les exposent
trop a etre dessechees, lorsque le soleil devient ardent. Peutetre
aussi qu ? ils en coupent plusieurs pour se faire des chemins."
(De onjuiste meening van D E RiATJMtrR, dat emelten slechts
humeuse aarde eten, te zamen met de opvatting, dat deze
larven alleen schadelijk worden door haar woelen, hebben op
vele latere auteurs een ongewenschten invloed gehad. Emelten
tasten wel degelijk levende planten aan. De eventueele schade
door het woelen is m i . gering).
HOTJTTTJYN (18) (1768) verhaalt aangaande ons onderwerp
o.a. het volgende: ,,De maskers van veelen (bedoeld worden
Tipula-soovten) onthouden zich in 't Aardrijk, aan de wortels
van het Gras en andere Kruiden, die zij afknaagen".. . . ,,In
de Voorzomer van 't voorleeden J a a r waren het deeze Wormen,
die zulk een gerugt in onze Provincie x) maakten, als of men
l

) Noord-Holland.

't Gras kwijt raaken zoude door haare gulzigheid. Verscheide
geele plekken bevonden zig inderdaad op sommige Landen, en
een kleine Zoode opgraavende, haalde ik, daar onder een menigte
van deeze wormen van daan; doch haare kort aanstaande Verandering deedt ze wel haast verdwijnen."
Volgens HOUTTUYN noemt men de muggen ook ,,Schoenlappers", „Glazemaakers", „Vliegende Waterspinnen"en „Watergeitjes", dit laatste in verband met de houding van den kop.
HOUTTUYN wil echter den naam ,,Langpooten" gebruiken. De
maskers worden bij 't visschen gebruikt en worden door de
visschers wel katjes genoemd. (Heden ten dage hoort men dezen
naam nog wel).
STICKNEY (B 196) (1800) komt op grond van zijn waarnemingen t o t de conclusie, dat emelten aan levende wortels eten.
I n het ,,Magazijn van Vaderlandschen Landbouw" (24) van
1810 vermeldt de samensteller (J. K O P S ) het volgende: Gedurende
1810 werden in Friesland en Groningen (o.a. bij Vriescheloo) de
hooilandentotaal vernield door T. oleracea. De veelvuldige droogte
en koude in het voorjaar hadden dezen worm zeer doen vermenigvuldigen. Het dier kwam voor op de landen, die de meeste
bemesting hadden gehad.
K I R B Y and SPENCE (B 96) (1822) deelenmee, dat in het voorjaar
van 1813 honderden acres weiland in Holderness door emelten
geheel waren vernield. Het land zag bruin, als ware het drie
maanden droog geweest; er stonden alleen nog distels op de
weiden. Twee gevaarlijke soorten worden genoemd, n.L T. oleracea
en T. cornicina; de laatste was echter minder talrijk.
In de nu volgende periode zijn er verschillende schrijvers, die
meenen, dat emelten niet aan levende plantendeelen eten. Deze
auteurs twijfelen dan ook ten zeerste aan hare schadelijkheid,
of schrijven die toe aan het woelen der dieren in den grond.
Hier doet zich dus de onjuiste opvatting van D E R E A U M U R
gelden. Tot deze schrijvers behooren D E T I G N Y etGuERiN(51)
(1828), BoucHe (B 23) 1834), Mr. S. C. SNELLEN VAN VOLLENHOVEN (46) (1852), NORDLINGER (B 143) (1855) en TASCHENBERG (B 200) (1878). Uit hun geschriften blijkt meer of minder
duidelijk, dat zij zelf nooit een emelt-plaag hebben waargenomen.
Als voorbeeld willen wij citeeren uit de ,,Schadelijke Insecten"
van S. C. S N E L L E N VAN VOLLENHOVEN (46) (1852): „Het is
evenwel ten stelligste gebleken, dat zij (de emelt) evenmin aan
het gezonde gras als aan de gezonde koolplanten nadeel toebrengt en beide alleen aantast, wanneer de wortels door vroegere
beschadiging afsterven en tot rotting overgaan".

(Zelfs in 1914 wordt nog iets dergelijks door VERMOREL en
D A N T O N Y , B 209, beweerd).
Tegenover deze onjuiste meeningen stonden al vroeg juiste
opvattingen. Citeeren wij WTTEWAAL (55) uit de ,,Landbouw C t "
van 14 April 1859: „Om een denkbeeld te geven van de weinige
kennis, welke men ook van het hier bedoelde insect, de emelt, heeft,
zoo moet ik beginnen mede te deelen, dat er schrijvers zijn,
zooals b.v. NORDLINGER, die de schade, welke zij veroorzaakt
geheel in twijfel trekken, en zoo die plaats heeft dan nog op
gezag van anderen, beweren, dat dit alleen het gevolg is van het
losmaken van den grond en het daardoor ontblooten van de
wortels van de omringende aarde. Uit velerlei ondervinding ben
ik helaas in de gelegenheid geweest, de schade door deze emelt
aangericht, als zeker te beschouwen. Hij brengt en op bouwland
en op weiland, jaarlijks in ons land een ontzaggelijke schade
te weeg."
Ook CURTIS (B 43) (1860) vermeldt, dat emelten jonge suikerbietenplantjes hadden doorgebeten, terwijl bij sla de wortels
gescheiden werden van de kroon juist beneden de oppervlakte
van den grond.
Wij zetten ons overzicht voort door verdere mededeelingen te
doen uit de zeer juiste artikelen over emelten, welke in de vijftiger
jaren in de ,,Landbouw Courant" verschenen zijn. Zij waren
alle van de hand van den redacteur Dr. WTTWAAL (55). Vele
malen wordt hierin melding gemaakt van emelt-schade o.a. in
de Haarlemmermeer, die pas droog was. Het jaar 1858 was een
emelt-jaar, bij Aarlanderveen, Alphen, Zwammerdam, Hazerswoude en Rijnsaterswoude werd schade geconstateerd; tusschen
Leiden en Woerden kwamen zeer groote kale plekken in de
weiden voor, zoowel op hoog als op laag land, op schrale en op
vette gronden. I n Noord-Holland kwam schade voor in de Waarden Groet-polder. Groote schade trad op aan zomergewassen in
den Van Alsteinpolder (Z. VI.), welke sedert zes jaar was ingedijkt.
I n 1873 heeft RITZEMA B O S (B 173) voor het eerst experimenteel vastgesteld, dat emelten (het waren larven van P. maculata)
levende planten aantasten. Hij deed emelten in potten, waarin
tarwe was gezaaid en deze werd door de emelten aangevreten.
1873,1878 en 1886 zijn de jaren, waarin de klassieke publicaties
van den Duitschen houtvester T H E O D O R B E L I N G (4) over de
systematiek der emelten verschenen zijn.
We zijn thans gekomen aan de tweede phase van onze geschiedenis der emelten. I n de laatste decennia toch is door de
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opkomst der phytopathologische wetenschap veel meer over
deze larven opgeteekend dan daarvoor. Wij zullen nu de chronologische volgorde verlaten en thans de geschriften landsgewijs
behandelen. Hierbij kunnen wij kort zijn, daar in de volgende
hoofdstukken op verschillende dezer publicaties moet worden
teruggekomen.
In ons land heeft Prof. Dr. J . RITZEMA B O S (38—43) in de
jaarverslagen over zijn phytopathologisch werk telkens emeltschade vermeld. Zoo deden deze dieren in het voorjaar van 1894
veel van zich spreken. Uit verscbillende streken van Groningen,
Friesland, Drente, Noord-Holland, Zuid-HoUand en Zeeland
werd schade gemeld. RITZEMA BOS zegt, dat er gevallen bekend
zijn van vreterij door emelten in het najaar.
In 1895 kwam schade voor te Stiens, Dedemsvaart, Zuid-Barge,
Aalsmeer, Brouwershaven, op het geheele eiland IJselmonde en
m den Prins Alexander-polder. Het betrof meestal tuinbouwgewassen, behalve te Brouwershaven, waar vlas werd aangetast.
In Belgisch Vlaanderen beschadigden emelten jonge tabaksplanten.
Over 1901 wordt gemeld, dat de dieren schadelijk werden te
Bierum door het afvreten van de wortels van mosterdzaad.
In 1907, zoo lezen we in het desbetreffende verslag, kwamen
er vele klachten in, vooral uit Gelderland en Overijsel. Emelten
werden daar schadelijk op ontginningsweiden. In OmmelanderwijJs werden aardappelen aangetast, die gepoot waren na een
T ™ e r S e w a s ; m e n vond zelfs 29 emelten bij een stam.
in 1910 deden emelten op eenige plaatsen groote schade.
1 n
l 6 n 7 e r w o e s t i n g e n aan te Schoonoord aan aardappelen,
te Groesbeek aan haver, te Rijssen aan lupine-planten, te HilleAst
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in Twente. Volgens den heer J . D. KOESLAG, die in opdracht van
het Instituut voor Phytopathologie te Wageningen een rapport
over deze emelt-plaag uitbracht (niet in druk verschenen),
waren in de gemeenten Aalten, Winterswijk, Lichtenvoorde,
Eibergen, Haaksbergen, Lonneker ± 900 H.A. weiland meer of
minder aangetast. I n hoofdzaak betrof het weiden, die in het
tijdvak van 1897—1907 ontgonnen waren, doch ook enkele
nieuwere van 1908 en enkele zeer oude weiden hadden geleden.
RITZEMA Bos schrijft in het verslag over 1913: ,,Emelten
deden in 1913 nog meer van zich spreken dan in 1 9 1 2 . . . . Het
Oosten en Ztriden van ons land heeft het meest met deze insecten
t e kampen." —
Dat het emelt-vraagstuk voor de ontginningsstreken van
economische beteekenis was geworden, blijkt uit de belangstelling,
die de landbouwpraktijk er voor had. Zoo schreef de „Vereeniging
van Oud-leerlingen der Nederlandsche Heidemaatschappij"
in 1914 een prijsvraag uit over ,,Emelt-bestrijding". Er kwam
een antwoord in, dat echter door de jury, bestaande uit de heeren
E. Bos, landbouwer te Lonneker, I J . M. DE J O N G , exploitant
van de modelhoeve ,,Lactaria" te Boxmeer en W. H. W I S S E L I N K ,
leeraar van den cursus der Nederlandsche Heide-Mij. te Arnhem,
niet werd bekroond. Verder kwam er een antwoord, buiten
mededinging, in van het jurylid I J . M. DE J O N G (20).
Eindelijk moet nog worden meegedeeld, dat emelten schade
hebben aangericht op vele H.A. der gescheurde graslanden, die
in verband met de voedselvoorziening tijdens den oorlog, vooral
in herfst en winter van 1917—1918 zijn gescheurd (2). De schade
kwam vooral voor op lagere humus- en veenachtige gronden;
in sommige gevallen viel deze ten slotte nogal mee.
Als wij nagaan, welke maatregelen in ons land tegen emelten
zijn aanbevolen, blijkt, dat men nogal beteekenis aan de greppelmethode (biz. 87) heeft toegekend. Verder is er eenige reclame
gemaakt voor het houden van kippen op weiden (43) x ). Noch
het een, noch het ander heeft echter veel toepassing in de practijk
gevonden.
I n Duitschland zijn het in het bijzonder de hoogveenontginningen in het Noordwesten geweest, die veel met emelt-plagen te
kampen hebben gehad. Zoo t r a d e n i n 1907ernstigebeschadigingen
op (ook ten onzent). Prof. Dr. TACKE (49) van het „Bremer
x

) I n het orgaan v a n de thans opgeheven V. P . N. (Vereen. t. bevordering der Pluimveehouderij enz. in Nederland) d.d. 10 Maart 1914
k o m t een hoofdartikel over dit onderwerp voor.
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Moorversuchsstation" schreef in verband met deze plaag: ,,In
einzelnen Jahren und Gegenden erreichen die Schaden durch
die Tipula-Larven nicht selten einen solchen Umfang, dasz sie
lokale wirtschaftliche Kalamitaten verursachen konnen. Ihr
Auftreten ist an keine bestimmte Bodenart gebunden; so ist
z.B. auch in den nordwestlichen Marschen der Schadling unter
den Namen Aehmel, Oehmel oder Wurm wohl bekannt und hat
stellenweise im letzten Jahre so gehaust, dasz die Ertrage der
Marschwiesen stark gesunken s i n d " . . . .
In 1913 trad een hernieuwde plaag op (ook in ons land). De
weiden van 1909 en 1910 hadden veel meer van emelten te
lijden dan die van 1911 en 1912 (TACKE, 50).
Wat de bestrijding betreft, heeft men in Noordwest Duitschland steeds veel beteekenis toegekend aan de vermeerdering van
5
t aantal nuttige vogels, speciaal van spreeuwen (biz. 80), en
aan het rollen der weiden (biz. 86). Doch ook de Duitschers
hebbennaar mijne meening de emelt-plagen niet ernstig kunnen
tegengaan. —:
Op de Britsche Eilanden doen emelten dikwijls van zich
spreken. Reeds in de verslagen van Miss ORMEROD (34) (1885—*
1900) vindt men geregeld emelt-schade vermeld, doch ook latere
auteurs (THEOBALD, B 203, B 204 en COLLIKGE, B 36) doen er
steeds mededeelingen over.
De Noorsche, Zweedsche en Deensche phytopathologen maken
in hun jaarverslagen eveneens geregeld melding van beschadigingen door emelten, terwijl verder zulke beriehten uit bijna
alle landen van Europa wel bekend zijn.
Gedurende de laatste decennia is verder herhaaldelijk emeltschade in Noord-Amerika geconstateerd. In Japan nam S. ONTXKI
(33) schade waar op de zaadbedden van rijst.
Op Java tastten, volgens KOKINGSBERGER (23) emelten
(T. parva LOEW) de bibit aan in suikerplantages; terwijl M. W.
SENSTIUS (45) schade meldt op koffiezaadbedden, die waren
aangelegd op maagdelijken boschgrond; doch ook op zulke
zaadbedden in oude Java-koffietuinen kwamen emelt-beschadigingen voor.
We zijn thans gekomen aan de laatste periode van deze geschiedenis, het is de periode van meer grondige onderzoekingen
over de emelten.
De eerste, die zulk een onderzoek publiceerde was D E L GTJERCIO
(B 74) (1914). Hij maakt de opmerking, dat er behalve op systematisch gebied weinig belangrijks over emelten verschenen is.
(lk zou hiervan de oudste publicaties willen uitzonderen). D E L
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zegt, dat men zich heeft overgegeven aan speculatieve
beschouwingen en hij schrijft het daaraan toe, dat nog geen
bestrijdingsmiddelen gevonden zijn. De beste studies zijn volgens
dezen auteur nog van de Amerikanen, S. A. F O R B E S (B 57) e.a..
Na D E L GUERCIO zijn de verhandelingen van J O H N R E N N I E
(B 167, B 168, B 169, 37) verschenen, resp. in 1916, 1917, 1920
en 1923 — de eerste publicatie van R E N N I E (B 166) kwam uit in
1912, maar handelde uitsluitend over een parasiet der emelten.
Verder zijn in 1922 verschenen D E J O N G en E L Z E (21) ,,Over
Emelten" en in 1923—1924 de vier publicaties van P . B O D E N GUERCIO

HEIMER (5, 6, 7 en

8).*

Eindelijk moeten nog twee geschriften van M. W. P O L A K
worden vermeld (zie 21, daarvan ook de literatuurlijst), handelende over machines ter bestrijding van emelten, en een
publicatie van PACKARD en THOMPSON (35), welke van groote
beteekenis is gebleken voor de directe bestrijding dezer larven.

HOOFDSTUK I I .
TIPULA OLERACEA-GROEP.
Thans komen we tot ons eigenlijke onderwerp. Wij zullen
in dit en in het derde hoofdstuk systematische en biologische
bijzonderheden vermelden van de emelt-soorten, welke voor ons
v a n grooter of kleiner economisch belang zijn 1 ). Daarna zal er
in de volgende hoofdstukken gelegenheid zijn onderwerpen van
direct landbouwkundige beteekenis te bespreken. —
De T. oZeracea-groep, welke in dit hoofdstuk behandeld zal
worden, is bijzonder belangrijk. Immers onzeschadelijkstesoort
T. paludosa behoort daartoe. Al dadelijk staan we hier voor
moeilijkheden betreffende de systematiek. E r is n.l. reeds sedert
jaren meeningsverschil, of er naast de T. oleracea van L I N N A E U S
een tweede soort (T. paludosa MGN.) bestaat, of dat deze soorten
identiek zijn, zooals b.v. B E L I N G en B O D E N H E I M E R meenen.
De meeste specialisten en vrijwel alle beoefenaars der toegepaste entomologie hebben deze soort(en) geheel onvoldoende
geidentificeerd. Zoo publiceerde D E L GUERCIO (B 74) een studie
over T. oleracea, maar het is onzeker, welke soort hij voor zich
gehad heeft. Ook R E N N I E (B 167, B 168) geeft geen morpholologische kenmerken van zijn studie-object (T. paludosa) op.
*) Aan het einde van het derde hoofdstuk zullen in ' t kort ook eenige
Tipula-sooTten worden besproken, welke geene of slechts geringe economische beteekenis hebben.
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Daarentegen hebben D E JONG en E L Z E (21) en ook B O D E N H E I M E R
(5 en 6), bij hun studie over dit onderwerp, ernstig met de systematiek rekening gehouden zonder echter hierover klaarheid t e
hebben gebracht; hierop wordt later teruggekomen.
Beginnen wij thans met de uitgebreide:
Literatuur over de Systematise.

x

)

(28) beschreef in „Syst. Nat. X E d . " (1758) zijn
T. oleracea als volgt: alls hyalinis; costa marginalis fusca.
Reeds in 1830 beschreef M E I G E N (29, S. B . VI) e e n n a u w v e r wante soort, die hij T. paludosa noemde. Een belangrijk p u n t
van verschil bestaat, volgens hem, in de afwezigheid van een
witte streep achter den donkeren voorrand van de vleugels bij
T. paludosa en de aanwezigheid van zulk een streep bij T. oleracea*
Verder beschreef M E I G E N nog eenige verschillen in de kleur van
sprieten en abdomen. (Het is niet mogelijk op grond van de
kenmerken, die M E I G E N opgeeft, de soorten steeds met zekerheid
te onderscheiden. De witte streep op de vleugels is, hoewel vaak
minder duidelijk, ook bij T. paludosa aanwezig, terwijldekleuren
zeer varieeren bij de verschillende individuen. Toch heeft M E I G E N
juist gezien, dat er twee soorten zijn, al heeft hij de belangrijkste
onderscheidingskenmerken niet kunnen ontdekken).
Door MEIGEN ontstond er onzekerheid bij de identificatie der
soorten. SOHTJMMEL (1833), ZETTERSTEDT (1852), SOHINER (1864),
VANDERWTTLP (1877) en W E S T H O F E (1882) noemen beide soorten,
doch de juiste verschillen worden evenmin aangegeven.
De drie eerste der genoemde auteurs vermelden o.a. (geciteerd
volgens CZIZEK, B 44), dat T. oleracea grauw getinte vleugels
heeft en T. paludosa bruingeel getinte. (Hierin is een kern van
waarheid, zie de noot op biz. 16).
VAN DER WTTLP (B 247) (1877) beschreef het eerst het (juiste)
onderscheidingskenmerk, dat bij de £$ van oleracea de vleugels
langer, bij de $$ van paludosa de vleugels korter zijn dan het
abdomen. Verdergeeft hij (zeer juist) de vliegtijden van T. oleracea
en T. paludosa aan (zie biz. 29 en 31).
W E S T H O F E (B 237) (1882) vond geen specifieke verschillen in
de hypopygien der <$ dieren.
B E L I N G (B 13) (1884) heeft een onderzoek omtrent dit vraagstuk ingesteld. Hij onderzocht 350 $ £ en vond geen verschillen.
Hij vereenigde daarom de beide soorten in een uitgebreide diagnose tot de soort T. oleracea L..
LINNAEUS

x

) B O D E K H E I M E R (6) geeft op biz. 65 v a n zijn „Zur Systematik u n d
Morphologie enz." een lijst van de systematische literatuur aangaande
T. oleracea (en haar verwante soorten;.
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M I K (B 134) x) (1886) kwam echter op grond van zijn onderzoekingen tot geheel andere resultaten. Het belangrijkste onderscheidingskenmerk ligt, volgens MIK, in den vorm der Appendices intermediae (zie biz. 19). Verder geeft hij nog andere juiste
verschillen op. Het onderscheidingskenmerk van VAN DER WTJLP,
n.L de lengteverhouding van vleugels tot abdomen bij 2 dieren,
noemt hij echter niet. (Het pleit voor den juisten kijk, die M I K
op de systematiek dezer muggen had, dat hij in een polemiek met
W E S T H O F E diens T. paludosa voor een vermoedelijke derde soort
hield; want W E S T H O E F heeft inderdaad een Appendix intermedia
van T. OzizeJci — zie v e r d e r — afgebeeld).
LTJNDSTROM (B 122) (1907) en R I E D E L (B 171) (1913) meenen,
dat er geen voldoende gronden zijn om de twee soorten van
elkaar te onderscheiden.
Daarentegen heeft CZIZEK (B 44) 2) (1913) nogmaals beide
soorten uit elkaar gehouden. Hij bezat 165 exemplaren van
verschillende vindplaatsen. CZIZEK legt veel nadruk op d e t i n t
der vleugels (zie de noot op biz. 16). Hij nam ook verschillen
in de Appendices intermediae waar (zie biz. 19). Vooral de Pars
secunda is bij de soorten zeer verschillend: „Pars secunda an
der Basis nicht verschmalert, an dem breit gerundeten Spitzenteil mit einem deutlichen Hocker . . . . " (oleracea); ,,Pars secunda
an der Basis verschmalert, am Ende breit napfformig erweitert
ohne vorstehende H o c k e r . . . . " (paludosa). CZIZEK heeft zijn
resultaten vergeleken met die van M I K en hij komt t o t de conclusie, dat zijn T. paludosa gelijk is aan de T. paludosa van M I K ,
doch zijn T. oleracea is niet gelijk aan die van M I K . CZIZEK meent,
dat M I K : „uberhaupt eine andere Art vor sich hatte und nicht
d i e e c h t e T . oleracea L . " . CZIZEK spreekt het vermoeden uit, dat
er drie, misschien wel vier verwante soorten zijn.
D E J O N G en E L Z E (21) (1922) beelden de drie verschillende
Appendices intermediae af, n.L die van T. paludosa MGN. (volgens M I K en CZIZEK), die van T. oleracea L. (volgens M I K ) en
die van T. oleracea L. (volgens CZIZEK). Zij namen geregeld
T. paludosa MGN. waar en een enkele maal T> oleracea L. (volgens
M I K ) . De Appendices intermediae verschilden zeer opvallend
en er was ook verschil in vliegtijd tusschen deze soorten, doch
D E J O N G en E L Z E onthouden zich van een definitieve conclusie
omtrent het al of niet bestaan van meer dan een soort. Zij
hebben T. oleracea L. (volgens CZIZEK) niet waargenomen.
x

) J O S E F M I K , Verh. der K.-K.-zoologisch-botanischen Gesellschaft
in Wien. X X X V I Band, 1886.
2
) KART, CZIZEK, Zeitschr. d. Mahrischen Landesimiseums, Bd. X I I I ,
1913.
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(5) (1923) en (uitvoeriger, 6) (1924) komt t o t
de conclusie, dat T. oleracea en T. paludosa identiek zijn. Eerst
bespreekt hij de kleurverschillen. De definities der verschillen.de
auteurs spreken elkaar op deze punten tegen. De kleuren varieeren
sterk. Bij verschillende insecten-orden is gebleken, d a t temperatuur, vochtigheid, belichting en voeding op bepaalde tijdstippen
van de ontwikkeling een grooten invloed hebben op de kleur
van het insect, daarom verdwijnt, volgens den auteur, de groote
beteekenis van de witte vleugelstreep en van de grauwe of roestkleurige tint van het $ abdomen.
(Ook ik ken geen overwegende beteekenis toe aan deze kleurverschillen, doch als men op grond van morphologische kenmerken de dieren eenmaal heeft leeren onderscheiden, kan men
meestal ook kleurverschillen opmerken).
BODENHEIMER (6) bespreekt vervolgens de morphologische verschillen. Bij zijn materiaal uit Rijnland, Oldenburg en uit den
,,Rheingau' ? , meent hij veel variabiliteit in de Partes secundae
op te merken. Hij beeldt een volledig Appendix intermedia van
T. paludosa af en verder zes Partes secundae van nogal wisselenden vorm. Hij geeft verder cijfers voor de maximale lengte en
breedte dezer Partes secundae. Deze varieeren resp. tusschen
62—74 fji en tusschen 29—38 [x (de schrijver bedoelt blijkbaar
620—740 ft en 290—380 fi\ dat zijn afmetingen, welke deze
aanhangsels, op bepaalde wijze gemeten, wel kunnen hebben).
De afbeeldingen der Partes secundae en de cijfers moeten dienen
om aan te toonen, d a t deze aanhangsels bij de verschillende
exemplaren sterk varieeren, zoodat er geen systematische waarde
aan kan worden toegekend. BODENHEIMER meent, d a t de Partes
secundae, die hij voor zich heeft, overgangen zijn tusschen:
„
den Extremen, die M I K und CZIZEK abgebildet haben." De
schrijver concludeert dan ook: „Infolgedessen scheidet dieser
Anhang 2 bei seiner starken Variabilitat fur die Artdiagnose
vollig a u s . " (BODEKHEIMER spreekt hier over de objecten van
M I K en CZIZEK, die hij in natura niet gezien heeft. Hij heeft
bij het onderzochte materiaal slechts T. paludosa aangetroffen; dit volgt uit zijn afbeeldingen der Partes secundae,
die — er moge eenige variabiliteit zijn — alle t o t deze soort
behooren. De maten, die hij opgeeft, hebben geen waarde,
want het komt bij deze aanhangsels niet op de afmetingen,
maar op den vorm aan.
Voor de curiositeit heb ik echter ook eenige metingen gedaan,
waarbij bleek, dat bij T. paludosa de max. lengte der Partes
secundae (gemeten van de eene uiterste punt tot de andere)
varieerde tusschen 0,93—1,1 mm., terwijl de dikte van het
BODENHEIMER
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boveneinde varieerde tusschen 0,48—0,54 mm.. Bij oleraceabedroegende max. lengte en dikte resp. ± 0,6 mm. en ± 0,2 mm..
Bij CzizeJci resp. ± 0,93 mm. en ± 0,42 mm..
Dat B O D E N H E I M E R T. oleracea L. (volgens M I K ) niet gezien
heeft, volgt verder nog Meruit, dat hij geen variabiliteit bij de
Partes tertiae gevonden heeft, terwijl deze bij T. oleracea L.
(volgens M I K ) zeer afwijkend zijn, Plaat I, fig. 3).
Eindelijk bespreekt BODENHEIMER nog de lengte-verhouding
van vleugels en achterlijf bij $ exeniplaren. Hij meent, dat dit
kenmerk niet voldoende is voor de vorming van nieuwe soorten,
aangezien bij Tipulidae lang- en kortvleugelige vormen van
dezelfde soort bekend zijn, zoo b.v. bij T. variipennis.
De conclusie van B O D E N H E I M E R is aldus geformuleerd: „Es
gibt somit keine stichhaltigen morphologischen Griinde, die zur
ferneren Auseinanderhaltung zweier verschiedener Arten berechtigen und fur die vereinigte Art kommt nach den Nomenklaturgesetzen nur der Name T, oleracea L. in Betracht."
Rest ons nog te vermelden, dat P I E R R E 1 ) de soorten T. oleracea
en T. paludosa wel onderscheidt. Dit geschiedt op grond van
kleurverschillen van antennen, vleugels en abdomen; bovendien
wordt bij T. paludosa vermeld, dat het $ abdomen verlengd is
en de vleugels verkort zijn. Dit is alles zeer juist. Vermeldenswaard is, dat de auteur dezelfde App. intermediae afbeeldt als
CZIZEK, ofschoon hij blijkens zijn literatuurlijst diens publicatie
(B 44 )niet kent. P I E R R E beeldt in fig. 88 de App. intermedia af
van T. CzizeJci n.sp. (zie verder) en in fig. 89 die van T. paludosa.
De eerst genoemde App. behoort volgens P I E R R E tot T. oleracea L.
(eenzelfde opvatting dus als van CZIZEK). De systematische
beteekenis dezer Appendices is echter den auteur niet duidelijk
geworden; hij gebruiktze niet om zijn soorten te indentificeeren.
Eigen opvatting over de

systematic^

Op grond van het in de volgende bladzijden vermelde onderzoek ben ik tot de conclusie gekomen, dat er drie soorten zijn.
Daarom spreken wij van de T. oZeracea-groep. De eerste soort is
T. oleracea L. (sensu M I K ) , de tweede is T. paludosa MGN. (sensu
M I K en CZIZEK), de derde is een soort, welke door CZIZEK met
T. oleracea L. is geidentificeerd, die echter als nieuw dient te
worden beschouwd en waarvoor ik den naam T. Gzizehi voorstel.
Vooral de vorm der App. intemediae, en daarvan de Partes
secundae en Partes tertiae is bij deze drie soorten constant verschillend. Beginnen wij met d e :
x

) C. PIERRE, Faune de France 8, Dipteres: Tipulidae. Office central
de Faunistique, Paris, 1924.
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Beschrijving van imago, ei, larve, pop.
Imago. x)
T. oleracea L.
L I N N A E U S (28), M I K ( B

T. Gzizeki n.sp.

T. paludosa MGN.
134).

<J IS—18 mm., $ 16—24
mm.;
(lichaamslengte in natuurlijke houding gemeten van
snuit tot het einde van het
abdomen).
Kop lichtgrauw, soms
zijn donkerder vlekken aanwezig, m e t jboven) een
bruine overlangsche streep.
H e t snuitachtig verlengde
aangezicht is roestkleurig,
van boven lichtgrauw.
De tasters zijn bruin t o t
donkerbruin, de onderste
leden soms lichter gekleurd.
De sprieten Jiebben 13
leden, het laatste lid is Tclein,
(Afb. a en b).

M E I G E N (29), M I K (B
1 3 4 ) , C Z I Z E K ( B 44).

Door CZIZEK (B 44)
onder den n a a m T.
oleracea L. beschreven.

^ 14—19 mm.,
$16—24 m m . ;
(als vorige).

$ 15—19 mm.,
$ 16—24 m m . ;
(als vorige).

Kop lichtgrauw met
(boven) een bruine
overlangsche streep.

Kopbruingrauw met
(boven) een bruine
overlangsche streep.

Als vorige.

Als vorige.

Als vorige.

De sprieten hebben
14 leden, het laatste
lid is Tclein.

De tasters zijn donkerbruin, aan het ondereinde soms lichter
gekleurd.
De sprieten hebben
13 leden, het laatste lid
is Tclein.

t"

^W

^ ^

x

) Deze is gegeven aan de hand van die van

Afb. a.
Van links naar rechta: spriefc
van mannelijke T, oleracea,
T. paludosa en T. Gzizeki,
Vergrooting 15 X.

BELING

(B 13).
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T. oleracea L.
Sprieten bij het $ bijna
zoo lang als de thorax,
bij het <£ ruim zoo lang als
kop en snuit.
De schaftleden zijn aan
de basis een weinig verdikt
en dragen daar een krans
van haartjes.
De kleur der sprieten is
zwartbruin, de drie (soras
vier) onderste leden zijn
lichter gekleurd, (geel-roestkleurig, soms grauwgeel).
Bij het $ zijn soms meerdere
v a n de onderste leden geelroestkleurig.
De oogen glanzen gedurende het leven groenachtig.
Thorax. Pronotum lichtgrauw, soms bruingrauw.
Mesonotum heeft een licht
grauwe grondkleur; v6or de
V-vormige dwarsnaad (het
s c u t u m ) x ) zijn vier overlangsche bruine strepen aanwezig. De beide binnenste
dezer strepen liggen tegen
elkaar. De beide buitenste
zijn korter en v a n voren
rond, voor elk dezer laatste
strepen is een inzinking aanwezig, waarin een kleine,
zwarte verhevenheid geplaatst is. Soms zijn van de
buitenste strepen slechts de
donkere randen t e zien, de
buitenste dezer randen kunnen zeer onduidelijk zijn.
Achter de V-vormige spleet
(het scutellum) bevindt zich
aan beide zijden van de
overlangsche naad een meer
of minder duidelijke 8-vormige teekening, waarvan de
voorste lus kleiner is dan de
achterste.
H e t schildje (Mediophragmit v a n het Mesopostscutellum) is bruinachtig grauw.
1) Terminologie, die

T. paludosa M G N .

T. Czizehi n. sp.

Als vorige.

Als vorige.

Als vorige.

Als vorige.

De kleur der sprieten is zwartbruin, de
twee (soms drie) onderste leden zijn lichter gekleurd, (geelroestkleurig,
soms
grauwgeel). Bij het §
zijn meerdere van de
onderste leden en soms
alle, geel-roestkleurig.
Als vorige.

De kleur der sprieten
is zwartbruin, de twee
(soms drie) onderste
leden zijn lichter gekleurd,
(bruin-roestkleurig, soms grauwbruin). Bij het $ zijn
soms twee, soms meerdere der onderste leden
bruin.
Als vorige.

Pronotum
grauw.
Als vorige.

Pronotum
lichtgrauw met bruine tint*
Als vorige.

BODENHEIMEE

Als vorige.

(6) gebruikt.

licht-

Etet schildje is grauwachtig bruin.

