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,,Door schade en schande wordt men wijs."

Stoomdrukken) van J. B. Wolters

Dit werkje moet dienen, om h u n , voor wie de „ L a n d b o u w d i e r k u n d e ' '
te kostbaar of te groot i s , een denkbeeld te geven van de schade, den landbouwer door insekten en andere kleine diersoorten toegebracht. I k wilde een
k l e i n boek geven, zoodat de prijs geen bezwaar tegen de aanschaffing en de
omvang geen bezwaar tegen 't gebruik ervan zou zijn. Toch meende ik, heil te
kunnen verwachten alleen van eene eenigszins g r o n d i g e , niet a l t e b e k n o p t e
behandeling der onderwerpen, welke hier ter sprake moeten komen. Daarom beperkte
ik mij vooral in de s t o f , welke ik besprak. In de „ L a n d b o u w d i e r k u n d e "
zijn niet slechts de diersoorten behandeld, welke voor den eigenlijken landbouw,
maar ook die, welke voor de veeteelt, den tuinbouw, de ooftboomteelt en de
houtteelt schadelijk worden. In „ I n s e k t e n s c h a d e " bespreek ik uitsluitend de
kleinere diersoorten, die op bouwland en grasland nadeel teweeg brengen, maar
d e z e dan ook tamelijk uitvoerig. "Wie omtrent schadelijke of nuttige zoogdieren
en vogels nader wil worden ingelicht, die neme — evenals hij, die iets wil
weten over de kleine vijanden van het vee, van ooft- en woudboomen en tuinbouwgewassen, — de „ L a n d b o u w d i e r k u n d e " ter hand.
I k heb mijn best gedaan, om in „ I n s e k t e n s c h a d e " zoo duidelijk mogelijk
te zijn voor iedereen, wien het ernst is, iets van de hier behandelde onderwerpen
te weten. De inhoudsopgave doet zien, dat het den landbouwer met dit boek
in de hand, over 't geheel niet moeilijk zal vallen, een of ander insekt, dat
zijne gewassen benadeelt, te herkennen, daar in Hoofdstuk Y het schadelijke
gedierte is besproken naar volgorde van de gewassen, waaraan het nadeelig wordt.
Moge het boek beantwoorden aan het doel, dat ik bij 't schrijven ervan voor
oogen had!

WAGHKÏHGEH, 21 Mei 1883.
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I. HOE GROOT SOMS DESCHADE IS, DIEDOOR INSEKTEN EN ANDERE
KLEINE DIERTJES WORDT VEROORZAAKT.

Zeer dikwijls gebeurt het, dat men mij insekten toezendt, die ervan
verdacht worden, 't een of ander gewas te beschadigen. Men vraagt mij,
met welke insektensoort men te doen heeft, en welke middelen er tegen
zouden kunnen worden aangewend. Maar nooit zijn mij zoovele aanvragen
om inlichtingen geworden als in 't jaar 1877. Toen deed de beruchte
Colorado- of aardappelkever van zich spreken; in Amerika had hij reeds
eenige jaren lang op ergerlijke wijze huisgehouden; en men vreesde voor
zijnen intocht in Europa, 't Was of zijne komst de uitroeiing van de
aardappelplant ten gevolge zou hebben. — In de meeste staten van Europa
laat de Regeering zich doorgaans niet zoo heel veel aan schadelijk1gedierte
gelegen liggen; maar toen werden alle denkbare maatregelen genomen,
om den geduchten vijand buiten de landpalen te houden. En nooit zal
eene Regeering zooveelmedewerking van de bevolking hebben ondervonden,
waar het gold het opsporen van een' misdadiger, als toen er sprake van
was, dat de Coloradokever het land van de Yankee's dacht te verlaten,
om aan deze zijde van den Oceaan zijn misdadig leven voort te zetten.
Toen werd mij door personen, die mij anders nooit om inlichtingen
aangaande schadelijke dieren vraagden, nu dit, dan dat insekt toegezonden,
'twelk men op eene aardappelplant had waargenomen, met de vraag of
dat nu de Coloradokever was. — Ik vind den ijver, dien èn de Regeeringen
èn landbouwers en'particulieren in deze zaak ontwikkelden, hoogst lofwaardig; want hoewel de kans, dat de Coloradokever zou kunnen worden
overgebracht naar Europa, niet zóó groot was als velen meenden, —
toch bestond de mogelijkheid, dat dit gebeurde. En de put moet worden
gedempt, vóór 't kalf verdronken is.
Maar, zoo vroeg ik vaak mij zelven af, vanwaar die ijver, om dien
misdadiger gevangen te nemen, die de grenzen nog niet t eens had
overschreden? Een ijver, zóó groot, dat honderden insekten, die met
Coloradokevers niets te maken hadden — allerlei andere kevers, wantsen,
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ja zelfs krekels en rupsen — werden gearresteerd, als verdacht van te
beliooren tot de klub der aardappelvernielers! Wij dulden jaar uit jaar in
binnen onze landpalen allerlei andere, even gevaarlijke vijanden van den
landbouw; en hoe betrekkelijk gering is het aantal van hen, die zieh
aan deze laten gelegen liggen! Heeft niet meer dan twintig jaar lang
het roggeaaltje in Twenthe in sterke mate de teelt van die graansoort
benadeeld, welke op onze zandgronden misschien minder kan worden
geteeld, dan tegenwoordig' in sommige streken 't geval is, maar welke
op dien bodem toch niet dan hoogst moeilijk kan worden gemist? Eichten
niet bijkans iederjaar, nu hier, dan daar in onsland, muizen, engerlingen,
ritnaalden of koperwormen, emelten, veenmollen, aardrupsen en slakken
zooveel schade aan, dat de winstderving overonsgeheeleland tienduizenden,
ja honderdduizenden guldens beloopt? En wordt niet soms ten gevolge
van de sterke vermeerdering van bladluizen in vele streken de opbrengst
van de met erwten en boonen begroeide akkers met een derde gedeelte,
ja tot op de helft verminderd?
Hopen wij, dat eenmaal de tijd moge aanbreken, waarin èn de landbouwers èn allen, die in den lande macht of invloed hebben, minstens
evenveel belangstelling tosnen in de kennis van de vijanden, clieelk jaar,
nu hier, dan daar, onzen oogst benadeelen, als in vijanden, die misschien
zouden kunnen overkomen, maar voorloopig nog maar uit de verte
dreigen..
Zijn dan de nadeelen, die de landbouw hier te lande van schadelijk
gedierte ondervindt, werkelijk zoo groot, dat zij de aandacht verdienen
van ieder, clie — 't zij hoog of laag geplaatst — de belangen van dezen
belangrijken tak van nijverheid moet behartigen?
Zeer zeker. Laat ik dat met enkele voorbeelden aantoonen. In de pro. vincie Zeeland, waar gemiddeld, volgens 't Verslag van den Landbouw,
10000 Hektaren met boonen worden beteeld, bedroeg in 1878 de gemiddelde opbrengst per Hektare 19 Hektoliter, tegen 24.4 Hektoliter
gemiddeld in de jaren 1871 tot 1877. Dat is dus per Hektare eene opbrengst van 5.4 Hektoliter minder, of op de 10000 Hektaren eenewinstderving van 54000 Hektoliter. Den prijs der paardeboonen op f 7.55 per
Hektoliter stellende — want zoo hoog was de prijs in 1878 —ziet men,
dat in dat jaar de boonen in Zeeland meer dan vier tonnen gouds minder
opbrachten dan gemiddeld in de vorige zes jaren. Deze vermindering van
opbrengst moet misschien ten deele aan ongunstig weer (vooralgedurende
den bloei) worden toegeschreven; maar zij komt voor verreweg het
grootste gedeelte op rekening van de hladluizen, die in 1878 in Zeeland
op-de boonen zoodanig huishielden, dat in de verslagenvan73vande110
Zeeuwscho gemeenten, waar dit gewas werd verbouwd, ernstige klachten

over deze nietige diertjes werden aangeheven. Ik heb nog niet eens in
rekening gebracht, dat ook het stroo onder den invloed van de bladluizen
veel minder opleverde dan andere jaren. De voederwaarde hiervan was zóó
gering, dat het zelden als paarden-of veevoer werd gebruikt, maar bijkans
algemeen in den mest verwerkt. Wat dekwantiteit stroo betreft, zaghet er
niet veel beter uit. Leverde in Friesland een Hektare boonen 2900 Kilogram stroo, en in Noord-Holland 2800, in Zeeland bedroeg de opbrengst
slechts 2200 Kilogram per Hektare. Kan men nu ook al niet beweren,
dat de gezamenlijke winstderving aan boonen en stroo uitsluitend aan de
bladluizen moot worden toegeschreven, — zooveel is zeker, dat deze
insekten in 't jaar 1878 alleen in de provincie Zeeland eene schade
hebben veroorzaakt van minstens twee à drie honderdduizend gulden.
Een ander voorbeeld. In de maand Juli van 'tjaar 1829 was in verscheiden
streken van de provincie Groningen, met name in de veenkoloniën en in
do nabijheid van Onderdendam en Uithuizen, een aantal rupsen te vinden,
zóó groot, dat zij in één' enkelen dag heele stukken lands kaalvreten, en
daarna in scharen naar de aangrenzende akkers trokken. Heggen konden de
vernielsters niet tegenhouden, ja zelfs geene slooten. De voorste rupsen
trachtten over kroos en waterplanten heen te trekken en zóó don anderen
kant te bereiken; maar andere kropen weldra over haar heen, zoodat de
eerste zonken en aldus een' dam vormden, waarover de volgende rupsen
heentrokken, om aldus den anderen kant te bereiken. Overal kon men
de rupsen bij handen vol oprapen. Een landbouwer, die wilde probeeren,
ze te doen wegvangen, het van één Hektare gronds niet minder dan
vier wipkarren vol wegvoeren, zonder dat hij nog kon zeggen, dat hij
't land nu geheel en al gezuiverd had. Een ander landbouwer meldde,
dat de rupsen hem in weinige dagen 14 bunders zomerkoolzaad geheel
hadden afgevreten. De schade, door dit gedierte in den zomer van 1829
in de provincie Groningen teweeggebracht, werd door 't Gewestelijk
Bestuur begroot op meer dan 300 000 gulden. In de jaren 1844 en '45 hield de gestreepte dennerups op verschrikkelijke wijze huis in de provinciën Gelderland en Utrecht: alleen in
eerstgenoemde provincie werden 2270 Hektaren dennenbosch aangetast
en daarvan 985 Hektaren geheel vernield.
Met ieder Nederlander kent de meikevers, zooals de Gelderschman ze
kent, wanneer ze in 't laatst van April of Mei bij millioenen uit den
grond kruipen en de boomen, uren gaans in den omtrek, geheel kaalvreten. Maar toch kennen de bewoners van de meeste streken van ons
land wel den meikever, ook wel »molenaar" of »mulder" genoemd. Deze
meikever nu is in die streken van Gelderland, welke den Eijn en den
IJsel omgeven, eene ware landplaag. Maar niet alleen brongen de kevers

schade teweeg in den volwassen toestand; vóór ze zoover ontwikkeld
zijn, leven zij als kromme, weeke dieren in den grond; dan vreten zij
aan de wortels van allerlei kruidachtige planten, soms ook aan die
van boomen. Men noemt ze dan »engerlingen", hier en daar in Gelderland
»elften" of »elven", in de streken, waar de meikevers in scharen voorkomen, doorgaans kortweg »keverwormen". Deze engerlingen leven in de
Kijn- en IJselstreken voor 't meerencleel in de »uiterwaarden", dat zijn
die stukken weiland, welke zich tusschen de rivier en den rivierdijk
bevinden. Met elk jaar is de schade, welke de aan de graswortels knagende engerlingen veroorzaken, even groot, omdat bij vochtig weer het
gras spoedig nieuwe wortels krijgt. Maar toch verschillen de opbrengsten
gedurende wat het weer betreft, even gunstige jaren wel eens f 20 tot
f 30 per Hektare ; en men denkt er gewoonlijk niet aan, dat de engerlingen
dikwijls eene van de hoofdoorzaken zijn van de mindere opbrengst. Valt
echter een droog jaar samen met de engerlingenplaag, dan kan het
resultaat zeer ongunstig worden. Dan kunnen de reeds in 't voorjaar
van hare wortels beroofde grasplanten geene nieuwe wortels vormen; de
zomerhitte verschroeit het gras; en in de verte gezien, lijken de uiterwaarden soms niet groen, maar bruinachtig, als heide. Vooral in 't jaar
1858 zag het er op de uiterwaarden nabij "Wageningen treurig uit. De
engerlingen vernielden de uiterwaarden zoodanig, dat 30 Hektaren grasland, die in gewone jaren f 120 à f 140 aan huur gaven, werden aangehouden, omdat daarvoor bij publieke verpachting niet meer dan f 6 à
f 10 werd geboden. De weide leverde zoo weinig voedsel aan het vee,
en de opbrengst van het grasland was over 't geheel zoo gering, dat
door de eigenaren van het vee de weidende koeien in plaats van betalingder huur werden aangeboden. — En hoe het houtgewas eruit moet zien
in eene streek, waar de meikevers huishouden, kan men zich verbeelden,
wanneer men weet, dat in 1875 in de naaste omgeving van Wageningen—
men verzamelde niet op grooteren afstand dan op 3 / 4 uur gaans van de
stad — 556 Hektoliter kevers werden bijeengebracht. Daar in één Liter
ongeveer 400 kevers gaan, werden in 't geheel 556 X 40 000 of
221j2 millioen van deze schadelijke insekten verdelgd; en toch waren
de kevers nog niet voor veel meer dan de helft verdwenen. — In 1808
was het aantal meikevers in de IJselstreken verbazend groot. Toen wTerd
door de Hooge Eegeering het bevel gegeven, op sommige plaatsen in
Gelderland de meikevers te vangen, met het gevolg dat er 100 millioen
kevers werden gedood, waarvan alleen in 't ambt Steenderen 50 millioen,
terwijl in het daarop volgende jaar 250 millioen gedood werden, en men
toen te midden van de vangst moest uitscheiden, omdat de toegestane
gelden verbruikt waren.

't "Ware niet moeilijk, nog met tal van andere voorbeelden aan te
toornen, hoe groote schade door soms zeer kleine diertjes aan clen landbouw wordt toegebracht; maar ik wil het hierbij laten. Naast de schade,
die stormen en watervloeden, langdurige droogte of langdurige vochtigheid
en allerlei plantenziekten den landbouwer veroorzaken, verdient vooral
de beschadiging, welke zijne gewassen door de werking van schadelijke
insekten ondervinden, in ruime mate diens aandacht. De sommen, die op
deze wijze in ons land verloren gaan, beloopen jaarlijks ettelijke tonnen
gouds.

II. NADERE KENNISMAKING MET HETDIERENRIJK.

Sommige dieren hebben een geraamte of skelet, d. i. een samenstelvan
meerendeels bewegelijk met elkander verbonden beenderen, die stevigheid
aan het lichaam geven, en aan welke de spieren zijn vastgehecht, die te
zamen het vleesch vormen. Alle dieren, die een zoodanig skelet bezitten,
noemt men Gewervelde dieren. Tot deze hoofdafdeeling behooren vier klassen, namelijk 1°. die der zoogdieren, waartoe onder meer het rund,
het paard, de honden de haas behooren, 2°. die der vogels, uit welke
klasse ik den arend, de koolmees, de kip en den ooievaarals voorbeelden
noem, 3°. de klasse der zoogenoemde kruipende dieren, waartoe
hagedissen, slangen, kikvorschen en salamanders behooren, en 4°. de
klasse der visschen, zooals baars, snoek, haai en steur.
Is het aantal der dieren, die men tot de hoofdafdeeling der Gewervelde
dieren brengt, zeer groot, het aantal van die, welke geen geraamte bezitten, is nog veel grooter. Tot de laatste behooren weer verschillende
hoofdafdeelingen van 't dierenrijk, waarvan ik sommige met stilzwijgen
voorbijga, daar de dieren, welke ertoe wordengebracht, meerendeelsinde
zee leven, althans tot den landbouw in geenerlei betrekking staan. Maai'
drie andere hoofdafdeelingen wil ik hier naast die der Gewervelde dieren
noemen, nl. die der Gelede dieren, die der Wormen en die derWeekdieren.
Gelede dieren bezitten eenlichaam, 'twelkuitverschillende achter elkander
gelegen leden bestaat, terwijl bovendien de pooten uit geledingen zijn
samengesteld. (Zie flg. 1). De bekleeding van hun lichaam is doorgaans
hard. — De wormen zijn meerendeels langwerpig en rolrond van vorm;
sommige (zooals de regenworm, fig. 2) bestaan uit leden, andere (zooalsde

in den darm van den mensch levende spoelworm) zijn ongeleed. Ledematen zijn altijd afwezig,
Fig. 1 »).
of 't zijn slechts kleine,
ongelede uitsteekselen. De
•wormen hebben doorgaans
eene zachte huid. — De
weekdieren eindelijk zijn
altijd ongeleed. De huid
bekleedt niet alleen 't lichaam op de gewone wijze,
maarvormtbovendien eenen
afzonderlijken omslag, den
zoogenoemden »mantel",
diebij sommige weekdieren
Fig. 2 3).

Fig. 3 3).

Jflk

Fig. 4 4).

't geheele lichaam
inhult (flg. 3), bij
andere slechts een
klein gedeelte bedekt (figg. 4 en 5).
Bij domeeste weekdieren scheidt deze
mantel eeneuit kalk
bestaande schelp af,
die verschillenden vorm kan hebben: bij de slakken
is zij spiraalvormig geworden (men spreekt dan van
een' horen); bij oesters en mossels bestaat zij uit
twee kleppen, die van elkaar af en naar elkaar toe
kunnen worden bewogen.

*) Fig. 1. De schaardragende duizendpoot, natuurlijke grootte.
2
) Fig. 2. De regenworm. A r= de geheele worm, natuurlijke grootte. B — 't
vooreinde van dit dier, van onderen gezien. C — datzelfde gedeelte, van ter
zijde gezien.

Evenals de hoofdafdeeling der gewervelde dieren, zoo worden ook de
andere hoofdafdeelingen van het dierenrijk in versolüllende Massen verdeeld.
Fig. 5 »).
a

P

Ik noem hier slechts die op, welke met elkander de hoofdafdeeling der
gelede dieren uitmaken, 't Zijn ook al weer vier klassen, nl. die der
schaaldieren
(kreeften, krabben, pissebedden, enz.), die der spinachtigen (kruisspin, hooiwagen- of langpootspin, kaasmijt), der duizendpooten (eigenlijke duizendpooten en millioenpooten), en die der
Insekten (kevers, vlinders, wespen, sprinkhanen, glazenmakers, vliegen, enz.). Daar ik in dit boekje hoofdzakelijk over diersoorten uit de
hoofdafdeeling der gelede dieren zal handelen, zoowil ik de hoofdkenmerken
van ieder van deze klassen op zeer beknopte wijze vermelden. Laten wij
in de eerste plaats op de ademhalingsorganen letten. De s c h a a l d i e r e n
ademen alle door kieuwen. Maar de vertegenwoordigers van de andere
drie klassen ademen door luchtbuizen. Verschillende leden des lichaams
bezitten aan weerskanten kleine openingen, de zoogenoemde luchtgaatjes,
(zie de rups in üg. 6), door welke de buitenlucht kan binnendringen in
buisjes, die in allerlei richtingen hunne vertakkingen uitzenden naar de
meest verschillende lichaamsdeelen, zóó zelfs, dat het moeilijk zou gaan,
een plekje aan te wijzen, waar zich geone luchtbuizen, hoe fijn dan ook,
bevinden. — Men kan nu de drie klassen van door luchtbuizen ademhalende gelede dieren op de volgende wijze van elkander onderscheiden.
De d u i z e n d p o o t e n (fig. 1) bestaan uit eenen kop en verder uit een
onbepaald, maar altijd groot aantal leden, die alle in hoofdzaken aan elkaar
gelijk zijn, en die ieder één paar of twee paren pooten, nooit vleugels
dragen. De s p i n a c h t i g e n (flg. 7) hebben acht paren pooten en nooit
vleugels; de voorste leden zijn alle tot één stuk (het zoogenoemde »kopborststuk") versmolten, en de achterste leden eveneens. Deze laatste vormen
s

) Fig. 3. Doorsnede door een tweekleppig weekdier of schelpdier. L ±=
lichaam; V — voet; m ~ mantellappen; kh' — kieuwen; S ~ schalen.
4
) Fig. 4. Doorsnede door 't lichaam van eene slak. L z= lichaam; V —
voet; m — mantel; fe — kieuw; m' — mantelholte.
*) Fig. 5. Eene naakte slak. (Voorbeeld van een weekdier), p zz mantel; a r =
de daarin aanwezige ademhalingsopening.

samen het achterlijf. Bij sommige, doorgaans Heinere spinachtige dieren
zijn deze twee ai'deelingcn weer onderling samengegroeid, zoodat men bij
Pig. 6 ').

deze (mijten, enz.) slechts nog aan de gelede pooten kan zien, dat men
met een geleed dier te doen heeft. — De i n s e k t e n eindelijk hebben
een' afzonderlijken kop, een borststuk, bestaande uit drie leden, en een
achterlijf, dat uit een niet bij alle insekten standvastig aantal leden is
samengesteld (fig. 8 en 18, a). Bij de volwassen insekten treft men nooit
meer of minder pooten aan dan zes, namelijk één paar aan ieder lid van
het borststuk. (Zie fig. 8 en de verklaring). Een volwassen insekt is
doorgaans in 't bezit van twee paar vleugels, nl. een paar aan het
tweede en een paar aan het derde lid' van het borststuk. Bij sommige
insekten (muggen en vliegen) ontbreekt het laatste paar vleugels; andere
(sommige mieren, vlooien, luizen) zijn geheel vleugelloos.
1
) Fig. 6. Beneden: de dennenpijlstaartrups (Sphinxpinastri). Dewitte kringen
aan de zijden van 't lichaam omgeven de luchtgaten. — Aan de dennennaalden
ziet men een jong rupsje en een hoopje eitjes. Verder zijn de pop en de vlinder
afgebeeld, waarin later de dennenpijlstaartrups verandert.

n
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"Wanneer men in het dagelijksch leven hoort spreken van »insekten",
dan bedoelt men daarmee niet altijd juist dàt, wat de dierkundigen er
onder verstaan. Men verstaat toch doorgaans onder »insekten" alle mogerijke
soorten van kleine niet gewervelde dieren. In dien populairen zin heb
ik dan ook dat woord opgevat, toen ik aan dit boek den titel gaf van
»Insektenschade." Met alle hierin behandelde diersoorten behooren tot
de klasse der insekten; wol is dat met verreweg de meeste het geval.
Deze laatste omstandigheid maakt het
noodig, dat ik tot recht begrip v a n ' t geen
volgen zal, in eene nadere beschouwing
moet treden van de hoofdzaken, die betrekking hebben op den bouw en de ontwikkeling der insekten in 't algemeen,
alsmede van de kenmerken der voornaamste
onderafcleelingen van deze klasse van gelede dieren.
Aan den kop (flg. 8, A) der insekten
merkt men op: de oogen (o), de sprieten
(s) en de monddeelen. De sprieten zijn
gelede aanhangselen, die op den kop zijn
geplaatst, zij dragen ook wel den naam van »voelhorens", omdat zij voornamelijk voor 't voelen dienen. Deze sprieten zijn bij de insekten altijd
ten getale van slechts twee aanwezig ; de schaaldieren hebben er vier. De
vorm dezer organen loopt bij de onderscheiden insekten zeer uiteen, gelijk
bij cle beschouwing van de verschillende groepen van insekten nader zal
blijken. —• De mond wordt omgeven door kaken. Dit zijn bewegelijk aan
den kop verbonden deelen, die heen en weer kunnen worden bewogen
(niet op en neer, zooals onze onderkaak), en welker scherpe kanten aldus
zich naar elkander bewegende, het voorwerp, 't welk zich daartusschen
bevindt, stuk maken. (Zie flg. 9 en de verklaring). Men vindt bij de insekten niet één enkel paar dergelijke kaken, maar drie paar beneden
elkander, het laatste paar aan elkander vastgegroeid. — Bij sommige
insekten echter zijn de kaken — alle of sommige — zeer in de lengte
gegroeid. Zoo bij de bijen (flg. 10), waar clebovenkaken kort zijn en scherp
aan haren rand, zoodat ze kunnen dienen om iets af te bijten, terwijl de
onderkaken alle zeer lang zijn; zij vormen samen eene soort van snuit,
welke dienstig i s , om honig uit de bloemen op te zuigen (flg. 11). —
Nog weer andere insekten bezitten uitsluitend kaken, die in de lengte
zijn uitgegroeid, en aldus een meer of minder samengesteld orgaan
**§• 1 )•

J

) Fig. 7. De kruisspin (Epeira diadema), vrouwelijk exemplaar; nat. grootte.

10
vormen, 't welk voor de opneming van vloeibaar voedsel kan dienen, maar
voor liet iijnmalen van droog voedsel gelieel onbruikbaar is. Zoo vindt
men bij bladluizen
Fig. 8 l ).
enwantsen een' zuigsnuit ; bij de vlinders
eene roltong, aldus
genoemd, omdat de
zeer lang uitgegroeide kaken een deel
vormen, dat als het
niet wordt gebruikt,
spiraalvormig in elkander gerold wordt
gedragen, (flgg. 12
en 13).
Tot de insekten
met bijtende kaken
behooren o. a. alle
kevers, sprinkhanen,
glazenmakers; tot die
met in de lengte gegroeide monddeelen :
alle vlinders, muggen en vliegen, wantsen en bladluizen;
tot die met ten deele
bijtende, ten deele in
de lengte gegroeide:
bijen, wespen, mieren.
Het borststuk, 't
welk bij de insekten
uit drie leden bestaat,
draagt drie paren

') Fig. 8. De uit elkaar gelegde deelen van het meikeverlichaam. A zz kop;
daaraan onderscheidt men: S zz sprieten; 1— bovenlip; p ~ taster. •— B 1 ,
B 2 , B3 — voor-, midden- en achterborststuk; aan B 2 onderscheidt men: S zz
schildje; E — dekschild (voorvleugel); d zz dij; s — scheen; vzz voet. — C =
achterlijf. S1—S6 zz luchtgaten. — Aan B3 zijn de achtervleugels bevestigd,
waarvan de ééne is opgeplooid.
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pooten, die uit de volgende deeleii zijn samengesteld (zie nevensgaande
Pig. 9 ').

Fig. 10 2).

Pig. H 3)-

*) Fig. 9. De stinkende kortsehildkever (Ocypus olens)in zijne drie verschillende toestanden van larve (rechts), pop (midden), en volwassen kever (links).
Alle figuren ongeveer nat. gr. Bij de larve en den kever onderscheidt men de
vrij groote, heen en weer beweegbare kaken.
2
) Fig. 10. Kop van eene bij, van voren gezien, o ~zz samengestelde oogen,
o' r r enkelvoudig oogje, bk — bijtende, oh en tg — in de lengte gegroeide
monddeelen. (Alles zeer vergroot.)
3
) Fig. 11. Een hommel of brombij, honig zuigende uit de bloem van een'
doovenetel; nat. gr.
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fig. 14): feôïtp (h), dijring (dr), dij (d), sclieen (s) en voet (v). Heup en
dijring zijn doorgaans kort, en bestaan evenals de meestal langere dij en
Fig. 12 ').
Fig. 13 2).

scheen, ieder uit één lid; de voet echter is meestal uit meer dan één
lid samengesteld, in fig. 14 uit vijf leden. — Het tweede en het derde lid
van het borststuk dragen bij vele insekten ieder een paar
Fig. 14 3).
vleugeis (flg. 8), in welke zioh hardere aderen vertakken,
die ze uitgespannen kunnen houden, maar' ook in vele
gevallen veroorloven, dat ze zich op eene bepaalde wijze
kunnen samenvouwen. De vleugels zijn bij de onderscheiden
insekten al zeer verschillend, gelijk hieronder zal blijken.
Het achterlijf bestaat niet bij alle insekten uit een gelijk
aantal leden. Pooten draagt het alleen bij sommige insekten
en wel in hunnen jeugdigen, onvolwassen toestand. Dit is
bepaaldelijk bij rupsen, dat zijn onvolwassen vlinders, het
geval. (Zie fig. 15, a). De achterlijfspooten der rupsen
onderscheiden zich altijd van de pooten, welke men zoowel aan 't borststuk der rupsen als aan dat van de volwassen insekten vindt, doordat
ze ongeleed zijn. Bij volwassen insekten vindt men geene aanhangselen
aan 't achterlijf, behalve aan oen of meer van de laatste leden er van;
') Fig. 12. Een avondvlinder (Macroglassa), met de roltong uitgestoken,
bezig te zuigen.
2

) Fig. 13. Een andere avondvlinder (Sphinx Ligustri), van de buikzijde
gezien, verkleind. De roltong is nog half inéengerold.
3
) Fig. 14. Poot van een' loopkever (Carabus). h — heup; dr — dijring; d
ÏZZdij; s — scheen ; v z^ voet.
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deze dienen echter nooit om te loopen, maar wèl om te grijpen (zoo
als bij de oorwormen), om te voelen (als bij den suikergast, flg. 16) of
Fig. 15 -).

Fig. 16 *).

voor het eierleggen. in 't laatste geval vormen deze aanhangselen samen eene zoogenaamde legboor. (fig. 17.)— Aan de zijden des
aohterlijfs kan men doorgaans de bovenvermelde luchtgaten goed zien (zie o.a. fig.
8, G, s 1 —s 6 ).
De meeste Insekten hebben het vermogen,
zich snel voort te planten. Uit de door het
wijfje gelegde eieren komen slechts in enkele
gevallen (bij luizen en snikergasten bijv.)
dieren voor den dag, die reeds volkomen
op hunne ouders gelijken, zoodat zij slechts
grooter behoeven te worden, omgeheel aan
hen gelijk te zijn. Maar verreweg de meeste
insekten doorloopen eene gedaanteverwisseling. Dit is o.a.bij alle gevleugelde insekten
't geval, van welke* er geen enkel reeds,

zoödra het uit het ëi te voorschijn komt, in 't bezit van vleugels is;
deze lichaamsdeelen vormen zich eerst later, terwijl het geheele lichaam
1

) Fig. 15. De zijderups en hare ontwikkeling. Links ziet menden vrouwelijken
vlinder; daarachter deeitjes; daaronder de pop. Rechts derups endecocon, waarin
de pop verscholen is. Alles nat. gr. — De rups vertoont aan haar voorlichaam
drie paar gelede borstpooten; verder naar achteren eerst vier paar en aan 't
allerlaatste lid des lichaams nog een vijfde paar ongelede buikpooten.
-) Fig. 16. De suikergast (Lepisma saccharina), een één oM. lang, schitterend
wit diertje, dat veel in oude boeken en tusschen oud linnen wordt aangetroffen.
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eene verandering in uitwendig voorkomen zoowel als inwendigen bouw
ondergaat.
"De gedaanteverwisseling kan zijn volledig of onvolledig. Volledig noemt
men haar, wanneer het insekt eenen toestand doorloopt, waarin het geen
voedsel opneemt, en in den regel ook weinig of niet vanplaats verandert.
Eenen dergelijken »poptoestand" doorleven o. a. vlinders, bijen, kevers
en vliegen. (Zie fig. 15, «, c, d.)
Onvolledig is de gedaanteverwisseling, wanneer het insekt eenen zoodanigen poptoestand niet doorloopt, wanneer het dus in al zijhe ontwikkelingstijdperken spijs opneemt, en alleen bij de verschillende vervellingen
meer of minder van gedaante verandert. (Zie fig. 17, A, B, O.)
Het woord »vervelling" verdient hier nog eene nadere uitlegging. Eeeds
A

Fig. 17 ').

B

*) Fig. 17. C ~ de groene sabelsprinkhaan (Loausta viridissima), eieren
leggende. — A en B ' = ontwikkelingstoestanden van dit insekt, dat zieh met
onvolledige gedaanteverwisseling' ontwikkelt. Bij B zijn de eerste aanleg van de
vleugels en van de legboor te zien, bij A nog niet. Alles nat. gr.
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boven keb ik meegedeeld, dat de huidbeldeeding van de gelede dieren in
't algemeen, en dus ook die van de insekten, vrij hard. is, en dus voor
geene of slechts voor geringe uitzetting vatbaar. In verband met deze
omstandigheid wordt nu en dan deze harde huidbekleediug afgestooten,
en door eene nieuwe, aanvankelijk dunne en uitzetbare huid vervangen.
Op deze wijze blijft dus de groei van het dier mogelijk, niettegenstaande
de harde huid. Iedereen is wel eens in de gelegenheid geweest, deze
vervelling bij rupsen waar te nemen.
Bij de insekten nu met onvolledige gedaanteverwisseling krijgt het
lichaam na iedere vervelling eene eenigszins andere gedaante, en nadert
het steeds meer tot dat van 't volwassen insekt; bij de voorlaatste
vervelling komen ook vleugelstompjes te voorschijn; maar eerst na de
laatste vormverandering vindt men volledig ontwikkelde vleugels. Fig. 17
geeft eene voorstelling van degedaanteverwisseling van dengroenen sprinkhaan. Men ziet daaruit, dat een insekt metonvolledigegedaanteverwisseling
op zijnen eersten trap van ontwikkeling reeds tamelijk veel overeenkomst
kan vertoonen met den vorm van 't volwassen insekt, wat bij deinsekten
met volledige gedaanteverwisselingnooithetgevalis. (Vgl.flg.15metfig.17).
De tijd, dien een insekt van de laatstgenoemde afdeeling in den poptoestand doorbrengt, is op verre na niet altijd dezelfde. Van het groote
koolwitje bijv. komen twee geslachten jaarlijks voor. Het eene doorleeft
den winter in den poptoestand; van de andere generatie vindtmendepop
in den zomer. Terwijl nu het insekt van de wintergeneratie ongeveer
een half jaar in den poptoestand doorbrengt, verkeert de zomergeneratie
nog niet eene maand lang in dien staat. — Gedurende den tijd, die aan
den poptoestand voorafgaat, wordt het jeugdige insekt een masker genoemd.
Het insekt neemt gedurende den poptoestand geen voedsel op; toch
verbruikt het voortdurend stof, zij het dan ook niet veel. Daar het dier
zich niet of weinig beweegt, grijpt de ademhaling slechtslangzaamplaats;
maar zij houdt niet geheel op. Het insekt verbruikt dus voortdurend
stoffen. Vanwaar krijgt het die? Als het dier nog in den staatvanmasker
verkeert, neemt het meer voedsel op, dan voor de ontwikkeling des
lichaams noodig is.,Die meerdere stoffen worden op verschillende plaatsen
in 't lichaam afgezet, en vormen het zoogenoemde vetlichaam, dat overal
in 't lichaam aanwezig is, waar geene andere deelen de ruimte in beslag
nemen. Dat vetlichaam nu wordt gedurende den poptoestand verteerd.
Daarom weegt eene pop onmiddelijk na haar ontstaan uit de rups meer
dan eene pop, die op 't punt is, vlinder te worden.
De maskers en de poppen der onderscheiden insektensoorten bezitten
een zeer verschillend voorkomen. Men onderscheidt dë maskers in: rupsen, larvenen maden. Rupsen hebben een'harden, horenachtigen kop, drie
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paar gelede borstpooten en verder nog ongelede achterlijfspooten. Veelal
zijn zij bont of groen gekleurd; dikwijls ook zijn zij van haren voorzien.'
Men onderscheidt de rupsen in eigenlijkeen bastaardrupsen. De eerste
wordenlatertot vlinders, detweedetot bladwespen. Deeerste(flgg.15en18)
hebben 2tot5paarachterlijfspooten, de tweede 6—8 paar (flgg. 19en 20). De
borstpooten meegerekend, bedraagt dus hetgeheelegetalpootenbij deeigenlijke rupsen: 5 tot 8 paar, bij debastaardrupsen :9—11paar. Degangder
eigenlijke rupsen is verschillend, naarmate het aantal pootenparen grootof
klein'is. Heeft eene rups 8paarpooten(3paarborst-en5paar achterlijfspooten), dan blijft het geheele lichaam gedurende de voortbeweging tamelijk
gestrekt, (flg. 15, a). Wanneer dat aantal echter slechts vijf paar bedraagt,
dan is het geheele middelgedeelte des lichaams pootloos (fig. 18); en de
voortbeweging geschiedt aldus: de 3 paar borstpooten worden aan het
takje, waarover de rups zich voortbeweegt, vastgehecht, het middenlichaam naar boven gekromd
Tig. 18 ').
en het achtergedeelte naar
voren geschoven. Daarna worden de tweepaar achterlijfspooten vastgehecht en het lichaam
gestrekt. Nu klemmen deborstpooten zich weer vast, terwijl
't lichaam zich weer kromt,
enz. 'tIs alsofdergelijke rupsen
bij hare beweging den grond
afmeten ; men noemt zedaarom
»spanrupsen" of»landmeters".
De bastaardrupsen zijn op
het eerste gezicht te kennen
aan de zonderlinge houdingen,
die zij dikwijls aannemen; in
rust is 't achterlijf meestal naar
beneden gekromd; worden zij
maar even verontrust, dan
wordt dit lichaamsdeel naar
boven gebogen, tot zelfs boven
den kop (flg. 19, 1; flg. 20
1, 2).
') Pig. 18. De bessenspanrups (Zerene grossulariata); bij a is do volwassen
vlinder, bij b de pop, bij f. de spanrups voorgesteld.Allesnat.gr. Rups on vlinder
zijn wit met zwarte vlekken en gele teekeningen. De pop is schitterend zwart
met gele kringen.

1?
Bezitten alle rupsen en bastaardrupsen borst- en achterlijfspooten, bij
de larven (in engeren zin) treft men nooit andere dan borstpooten aan
(flg. 21), terwijl ook deze nog bij sommige larven (flg. 22, f, g)
ontbreken. Alle bezitten eenen harden, hoornaohtigen kop. Meestal is de
kleur geelwit, namelijk bij alle larven, die binnen plantendeelen of. in
den grond leven. Die, welke voortdurend aan 't licht zijn blootgesteld,
hebben gewoonlijk meer bonte kleuren.
Maden worden alle insektenmaskers genoemd, die pootloos zijn en geen'
harden, hoornachtigen kop bezitten. (Zie fig. 2 3 , 6, e).
Ook de vorm der pop is bij de onderscheiden insekten zeer verschillend.
In sommige gevallen is : zij door een algemeen hulsel omgeven, dat
slechts in hoofdtrekken den vorm van 't volledig ontwikkelde insekt
Fig. 19 >).
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*) Pig. 19. De knollenbladwesp (Athalia spinarum) en hare ontwikkeling.
1. Een stuk van een knollenblad. ten deele afgevreten doorbastaardrupsen; 2.de
bastaardrups, vergroot; 3. cocon, waarbinnen de bastaardrups zich later in de
aarde verschuilt; 4. deze cocon geopend, om de bastaardrups te toonen; 5. pop,
waarin dezeverandert; 6.vrouwelijke bladwesp.Allesnat.gr.,behalveflgg.2,5en 6,
die vergroot zijn. Van 5 en 6 is de natuurlijke grootte door streepjes aangeduid.
De bladwesp is roodachtig dooiergeel, de bastaardrups groenachtig zwart van
kleur.
Dr. BiTZEMA B O S , Insektensch.
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aanduidt

Fig. 20 ').

{»ingehulde

poppen" ; zie d e p o p
i n fig. 6s en die i n
flg. 1 5 , e).
*) Fig 20. De bessenbladwesp (Nematus ventricosm) in hare ontwikkelingstoestanden. 1.
Bastaardrupsen, vretende aan een aalbossenblad;
nat. gr. (Deze bastaardrupsen zijn grijsgroen
met zwarten kop en eene
geelachtige of oranje
kleur op 't voorborststuk
en op 't einde van 't
achterlijf ) — 2. Bastaardrups , vergroot. —
3. Cocon, waarin zich
de ineengekrompen bastaardrups of de pop bevindt. — 4. De bladwesp,
vergroot. Zij heeft een'
grootendeels
zwarten
Pig. 21 *).

kop en voorborststuk, en is overigens geelachtig. — De bastaardrupsen van
deze soort vreten soms de aalbessen- en kruisbessenstruiken geheel kaal.
2
) Fig. 21. De ontwikkelingsgeschiedenis van den meikever (Melolontha vulgaris).
In 't midden de larve (engerling); links, in den grond verscholen, de pop; rechts:
de vrouwelijke kever, vliegende en de mannelijke kever, uit den grond kruipende.

Wç>S*?**&9**»'

Fig. 23 2 ).

") Fig. 22. De ontwikkelingsgeschiedenis van den appelbloesemkever (Anthonomus pomorum). a — de snuitkever, zeer vergroot, bzz de kop van dezen kever,
van ter zijde gezien; c = pop, van de buikzijde gezien; rf—pop, van ter zijde
gezien; e — pop, van de rugzijde gezien, nat. gr. (c en d zeer vergroot); f —
larve, vergroot; g — larve, nat. gr.; h = aangetaste bloesems. — De kever legt
een eitje aan 't vruchtbeginsel van den nog gesloten bloemknop, waarin vervolgens
de larve zich ontwikkelt, aldus verhinderende, dat de knop zich opent.
2
) Fig. 23. De paardehorzel (Gastrus Equi). Deze vlieg (e)hecht eieren (a) vast
aan do manen, de borstharen en de haren der pooten van een paard. De daaruit
voortgekomen maden veroorzaken het paard jeukte ; daarom likt het zich en aldus
slikt het de maden in. In de maag hechten zich deze aan den wand vast ; zij worden
grooter (V), eindelijk volwassen (c). Dan laten ze zich los; zij worden dan met de
uitwerpselen naar buiten gevoerd, om op den mesthoop in eene pop (d) te veranderen.
De verpopping geschiedt binnen de samengeschrompelde huid der maden („tonnetje").
Het ei (u) is zeer vergroot; de andere figuren veel minder.
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In andere gevallen omhult de huid ieder lichaamsdeel afzonderlijk,
zoodat alle cleelen van 't volwassen insekt reeds aan de pop zichtbaar zijn
(»onbedekte poppen"; zie fig.. 1.9, 5; flg. 22, e, d, en de pop in fig. 21).
Eindelijk zijn er insekten, die, den toestand van masker doorioopen
hebbende, de huid niet al'stroopen, maar binnen de samengeschrompelde
larvehuid gaan verpoppen, zoodat later het volwassen insekt uit de verdroogde larvehuid te voorschijn komt. In dit geval noemt men de pop
een tonnetje (fig. 23, d).
Bene ingehuldepop komt voor bij vlinders, eene onbedekte pop bij
kevers, bij wespachtige insekten enz., een tonnetje bij vliegen.
Sommige maskers bezitten het vermogen, eene stof af te zonderen, die
zich in den vorm van eenen draad laat uitrekken, en die dan zeer snel
aan de lucht geheel droog wordt. Uit deze spinstof vormen zij een hulsel,
waarbinnen het masker in pop verandert. Zoodanig omhulsel van spinstof
noemt men eene cocon.(Zie fig. 15, b en fig. 19, 3 en 4.)

Daar ik later in dit werk over velerlei insekten moet spreken, die tot
zeer verschillende groepen behooren, zoo is het noodig, dat ik mijnen
lezers de belangrijkste groepen uit de klasse der insekten leere kennen.
Boven heb ik gezegd, dat men het DIERENRIJK verdeelt in hoofdafdeelingen, en deze weer in Klassen. Eene klasse nu verdeelt men in
orden. In de klasse der insekten, onderscheidt men verscheiden orden.
De meest belangrijke daarvan zijn de volgende: 1°. die der k e v e r s
of t o r r e n , ook wel s c h i l d v l e u g e l i g e n genoemd, 2°. die der
r e c h t v l e u g e l i g e n , 3°. die der gaas- of n e t v l e u g e l i g e n , 4°. die
der v l i e s v l e u g e l i g e n of w e s p a c h t i g e n , 5°. die der s c h u b v l e u g e l i g e n of v l i n d e r s , 6°. die der h a l f v l e u g e l i g e n , 7°. die
der t w e e v l e u g e l i g e n (muggen en vliegen), en eindelijk nog eenige
weinige orden, waartoe insekten worden gebracht, die alle vleugelloos
zijn, maar die ik hier niet nader behandel, daar hiertoe geene vertegenwoordigers behooren, welke schadelijk voor den akker- of weidebouw
zijn (vlooien, luizen, suikergasten, enz.)
In de eerste plaats dan bespreek ik de insektenorde, die de dierkundigen, s c h i l d v l e u g e l i g e n noemen, maar welke in 't dagelijksch leven
onder den naam van k e v e r s of t o r r e n bekend zijn. Alle insekten,
welke tot deze orde behooren, bezitten voorvleugels, die geheel en al hard
en horenachtig zijn, en daarom den naam van dekschilden, dien men er
aan geeft, volkomen verdienen. Deze dekschilden dienen niet om te
vliegen; zij beschutten de eigenlijke vleugels, welke, samengevouwen op

21
den rug, er onder verscholen zijn. "Wil de kever vliegen, dan moet
hij eerst de deksehilden uitslaan, vóór hij van zijne vleugels kan gebruik
maken (flg. 21). — Verder hebben de kevers, zoowel in den volwassen
Pig. 24 *).

toestand als in dien van masker, kaken, waarmede zij bijten, dus zoogenoemde »bijtende monddeelen". De gedaanteverwisseling der kevers is
volledig. De maskers zijn langpootige, kortpootige of pootlooze larven
(fig. 21, de op zij liggende engerling; fig. 22, f). De poppen zijn onbedekt
(zie bl. 20 en fig. 22, e, d). — Het aantal keversoorten, 't welk men in
ons land aantreft, bedraagt ongeveer een 2400 tal; deze mededeeling is
voldoende, om te doen inzien, dat men, om een behoorlijk overzicht
van al deze soorten te krijgen, ze weer tot verschillende groepen heeft
moeten bijeenvoegen. Men noemt zulke groepen, waarin eene orde wordt
verdeeld,
familiën.
Ik noem slechts enkele der meest belangrijke familiën uit de orde der
schildvleugeligen op.
1°. De loopkevers. Deze zijn meestal slank van vorm en bezitten
lange pooten, die hen in staat stellen, zich snel over den grond voort te
bewegen (fig. 24). Vliegen kunnen de meeste niet; zelfs zijn bij sommige
:1edeksehilden aan elkander vastgegroeid, zoodat de vleugels, ook wanneer
ze volledig ontwikkeld waren, toch niet zouden kunnen worden gebruikt.
De loopkevers hebben dunne, draadvormige sprieten, die uit elf leden
bestaan, en voeten, ieder uit vijf leden samengesteld. Zijhebben, zoowel
') Fig. 24. Twee soorten van loopkevers, nl. links de grootste inlandsche
loopkever, Carabuss coriaceus; rechts de poppenroover (Calosoma sycophanta.).
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als hunne langwerpig rolroiide larven, die in of op den grond leven,
krachtige kaken. Daarmee verslinden zij hunne prooi, welke uit andere
insekten en w o m e n bestaat. Slechts enkele soorten eten nevens dierlijke
/ spijs ook nog plantaardig voedsel. Eéne soort slechts, de bultige graan' loopkever, wordt hierdoor schadelijk voor den landbouw. (Zie beneden).
De andere worden, doordat zij voortdurend vele engerlingen, ritnaalden,
emelten, rupsen, enz. dooclen, nuttig voor den landbouwer.
2°. De kort schildkever
s (fig. 9). De kevers, welke tot deze familie
behóoren, zijn kenbaar aan hunne korte, schijnbaar afgesneden dekschilden,
die verreweg 't grootste gedeelte van 't achterlijf onbedekt laten. Zij hebben
krachtige kaken, evenals hunne larven, die wel wat op die van de loopkevers gelijken. Hunne voeten bestaan uit vijf leden. De grootere kortschildkevers hebben in hun voorkomen wel iets van oorwormen, te meer
daar zij dikwijls met opgeheven achterlijf loopen, vooral wanneer ze
worden aangevallen. Zij leven van andere insekten, evenals deloopkevers;
maar vele gebruiken ook mest en andere overblijfselen van organischen
ooi'sprong als voedsel.
3°. De aas kever s (flg. 25) zijn keversoorten, die zich hoofdzakelijk
van rottende dierlijke zelfstandigheden voeden. Hunne larven leven daar
ook van; en de wijfjes leggen dan ook hare eieren in doode dieren. De
doodgravers, die tot de familie der aaskevers behóoren, begraven doode
dieren, vóór ze er hunne eieren in leggen. Door 't opruimen van krengen,
die anders de lucht zouden verpesten, spelen de aaskevers in de huishouding der natuur
Fig. 25 ').
eene
belangrijke
rol. Maar voor den
landbouw
zijn
slechts
sommige
soorten van beteekenis, en wel doordat zezich— vooral
wanneer haar natuurlijkvoedselniet
in voldoende hoeveelheid voorhanden is — op gekweekte gewassen
') Fig. 25. a, b — de zwarte aaskever (Silpha atrata), c zz larve van deze
soort, d — de op hakhout van rupsen levende viervlekkige aaskever (geelbruin
met vier zwarte puntjes). Alle figuren nat. gr.
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werpen en deze vernielen. Yan sommige soorten zijn de larven, van
andere de kevers op deze wijze wel eens schadelijk geworden. — Laat
ik hier bijvoegen, dat de aaskevers meestal een meer of min platgedrukt
lichaam, vijfledige voeten en knotsvormige sprieten bezitten, dat zijn
sprieten, waarvan de laatste leedjes veel dikker zijn dan de eerste.
4°. De glanskevers
hebben insgelijks knotsvormige sprieten en vijfledige voeten; maar zij hebben niet zoo'n plat lichaam als de.aaskevers;
sommige leven in bloemen en voeden zich met het stuifmeel en de
bladeren der bloem; andere leven onder boomschors van de sappen van
•
,
't jonge hout, weer andere van aas. Later zal
Fig. 26 ').
' b
'
uitvoeriger worden gesproken over den schadelijken koolzaadglanskever.
5°. De bladsprietige
kevers (fig. 26) zijn
plomp gebouwd en zwaar, hoewel juist niet langzaam in hunne bewegingen. Met uitzondering van
eenige weinige soorten, die zich metmestvoeden,
leven alle van plantenkost, zoowelin den toestand
van larve als in dien van volwassen kever. De
naam der famüie is ontleend aan het maakselder
sprieten. De eerste leedjes van deze organen, dat
zijn die, welke aan den kop zijn bevestigd, hebben den gewonen vorm;
maar de laatste, ten getale van.drie of meer, zijn zeer kort, en verbreeden
zich naar den binnenkant tot bladvormige plaatjes, die evenals de bladen
van een boek tegen elkaar kunnen liggen, en dan een knotsje vormen,
maar ook van elkander kunnen worden bewogen, en dan zich uitéénspreiden als een waaier. De pooten zijn stevig en hebben vijfledige
voeten.—De larven (zie üg. 21) worden »engerlingen", hier en daar ook
»elften" genaamd; zij leven in den grond, in vermolmd hout of in mest.
Zij zijn dik, in volwassen staat veel zwaarder dan de kevers, rolrond
van vorm en gekromd, zoodat zij op den grond niet kunnen voortkruipen,
maar op den kant blijven liggen. De kop is horenachtig, evenals de drie
paren tamelijk lange pooten; overigens is 't lichaam week, en de laatste
achterlijfsring is dikwijls veel langer clan de andere. Tot deze familie
behooren sommige zeer schadelijke soorten, die als engelingen aan de
wortels der cultuurgewassen knagen, en als volwassen insekten onze
boomen kaalvreten. Als voorbeelden noem ik den meikever en 't rozenkevertje.
6°. De kniptorren
of spring kever s dragen hunnen naam naar de
volgende,eigenschap, waardoor ze zeer gemakkelijk van alleanderetorren te
') Fig. 26. De mannelijke meikever (Melolontha vulgaris),nat. gr.
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onderscheiden zijn. Op den rug gelegd, spingen ze tot eene aanzienlijke
hoogte op. Het geluid, dat gehoord wordt, als het torretje opspringt, is
oorzaak van de benaming »kniptorreri". Soms noemt
Fig. 27 ' j .
men ze ook wel »jabroers", welken minder vleienden
naam zij hebben te danken aan de knikkende
beweging, die zij maken, als men ze tusschen
duim en vinger vasthoudt. — Hoe geschiedt nu
het opspringen? Het voorborststuk heeft in zijn
midden aan de buikzijde een tamelijk scherp,
puntvormig uitsteeksel, 't welk de op den rug
liggende kniptor naar willekeur kan oplichten uit
of neerdrukken in eene groeve, aan 't vooreinde
van de buikzijde van 't middenborststuk aanwezig.
Wanneer nu de op den rug liggende kniptor wil
opspringen, dan trekt hij sprieten en pooten dicht tegen 't lijf aan en buigt
zich zoover mogelijk achterover. Het lichaam wordt aldus in 't midden opgericht en de aan de borst geplaatste doren steekt zoo ver mogelijk uit. (Zie fig.
28). Nu verandert de tor in eens van hotiding. 't Vóóreinde en 't achtereinde
des lichaams worden opgelicht, en het uitsteeksel van 't voorborststuk wordt
met kracht in de groeve van 't middenborststuk gedrukt (fig. 29). Met een'
krachtigen schok komt aldus de kniptor op den grond neer, en springt
nu door hare eigen veerkrachtigheid een eindweegs weer omhoog. — De
kniptorren zijn in 't bezit van sprieten, waarvan elk lid een klein, zijdeFig. 29 3 ).

Fig. 28 2).

*) Fig. 27. De kniptor Agriotes Uneatusen hare larveof ritnaald. De streepjes
duiden de nat. grootte aan. Het achtereinde van de ritnaald is nog eens
afzonderlijk van terzijde voorgesteld.
2
) Fig. 28. Eene kniptor, op den rug liggende, en bezig op te springen.
a
) Fig. 29. Dezelfde kniptor, van de buikzijde gezien, met sprieten én pooten
aan 't lichaam getrokken.
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ling'soh aanhangseltje bezit, zoodat deze organen eenigszins den vorm van
eene zaag bezitten. Men noemt ze daarom wel »zaagsprietige kevers".
Verder zijn de kevers van deze familie langwerpig van vorm en over
lmn geheele lichaam overal ongeveer even breed. De voeten bestaan uit
vijf leedjes.
De larven zijn langwerpig, bijna rolrond en zeer dun(fig.27). Zij heeten
in een groot gedeelte des lands, met name in Groningen en Friesland,
ritnaalden of ritwormen, langs den IJsel hardwormen, naar de harde,
hoornachtige huidbekleeding van haar lichaam. Op de Veluwe heeten zij
stekujormen, in Noord-Holland hier en daar koperwormen, in sommige
streken meelwormen en draadwormen. Het borststuk draagt drie paren
zeer korte pootjes, het achterlijf veelal een paar aanhangseltjes, die als
eene soort van naschuivers dienst doen.
De kevers voeden zich met bloesems, knoppen en jonge loten van
verschillende boomen en heesters. Slechts zeer enkele soorten brengen op
deze wijze schade toe aan de houtteelt. Wat de ritnaalden betreft : dievan
sommige soorten leven in den molm van halfvergane boomen; maar die
van andere soorten tasten onze cultuurgewassen aan, tot welker meest te
duchten vijanden zij behooren. Zij zijn des te schadelijker, omdat zij
eenige jaren in den grond leven vóór zij verpoppen. Bijkans alle soorten
van cultuurgewassen tasten zij aan.
7°. De snuitkevers
(flg. 22) zijn herkenbaar aan de snuitvormige
verlenging van het voorste gedeelte van den kop. Dezen »snuit" verwarre
men toch vooral niet met een' waren snuit, zooals men dien bijvlinders,
wantsen, bladluizen, muggen en vliegen aantreft (vgl. hl. 9 en 10). De
snuit van deze insekten toch bestaat uit vervormde, in delengte gegroeide
kaken; terwijl op het vóóreinde van den snuitvormig verlengden kop der
snuittorren bijtende monddeelen zijn geplaatst. De sprieten zijn ook opden
snuit ingeplant. Zij zijn bij vele snuitkevers knievormig gebogen; het eerste
lid is zeer lang en vormt den »schacht"; de volgende leden zijn veel korter
en vormen samen den zoogen. »geesel", die in een knotsje eindigt. (Zie fig.
22). De dekschilden reiken niet alleen doorgaans tot aan de spits van 't
achterlijf, maar omvatten dikwijls geheel het uiteinde van dit lichaamsdeel.
De voeten bestaan uit vier leedjes. Overigens loopt de algemeene lichaamsvorm bij de onderscheiden soorten zeer uitéén. Zeer gedrongen zoowelals
bijkans lijnvormige soorten komen voor; en tussehen deze uitersten vindt
men allerlei tusschenvormen. Het meerendeel der snuitkevers zijn klein;
de inlandsche blijven alle beneden eene middelmatige grootte.
Alle snuittorren zijn traag in hare bewegingen. Vele missen het
vliegvermogen geheel; en ook degene, die wèl kunnen vliegen, doen dit
slechts zelden, vele slechts éénmaal in haar leven. De vlucht dient dan,
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om de kevers te brengen naar de plaats, waar de paring en 't eierleggen
plaatsgrijpen. De tijd, waarop.dit geschiedt, noemt men den zwerftijd of
den zwermtijd der kevers. Op andere tijden ziet men ze gewoonlijk niet
anders dan op den grond kruipende of rustig op de planten zittende.
De wijfjes leggen gewoonlijk hare eieren in eene opening, die zij in
een of ander plantendeel door middel van de op het uiteinde van haren
snuit geplaatste kaken inboren. In 't inwendige van zoo'n plantendeel
leven dan doorgaans de larven. Echter zijn er ook snuitkeversoorten,
welker larven in den grond leven en aan plantenwortels knagen.
De larven (fig. 22, f) zijn pootloos, vaak eenigszins gebogen en witachtig van kleur; alleen de kop is hoornachtig. — Meestal komt van de
snuittorren maar één enkel geslacht jaarlijks voor.
Verscheiden snuittorren zijn, 't zij als larve, !tzij als volwassen kever,
voor landbouw, tuinbouw of houtteelt schadelijk.
8°. Ook de familie der bladkevers
of goudhaantjes
(fig. 30)
bevat slechts kleine torretjes ; de grootste soorten zijn niet meer dan dubbel
zoo groot als een gewoon lievenheersbeestje. Den naam »goiidliaantjes"
ontleent deze groep van kevers aan de schitterende metaalkleur van vele
soorten. De torretjes uit deze afdeeling bezitten voeten, die uit vier leden
bestaan, van welke de eerste drie aan hunne ondervlakte met een viltaehtig bekleedsel zijn bedekt, en het derde tweelobbig, meer of min
hartvormig is. Het lichaam van de meeste bladkevers is kort, gedrongen
en aan de rugzijde gewelfd; de pooten en de uit elf leden bestaande
sprieten zijn niet meer dan matig lang, de laatstgenoemde doorgaans half
zoo lang als het lichaam. — De larven bezitten drie paar pooten aan het
borststuk, en aan 't laatste, smallere lid des achterlijfs een paar uitsteekFig. 30 ').

*) Fig. 30. De Coloradokever (Chrysomela deeemlineuta). Eieren, larve (in
't midden) en kevers op aardappelbladeren. Alles natuurlijke grootte.— Dekever
geel met zwart; de larve oranjerood.

'27
seltjes, die tot steun dienen. Vorm en kleur der bladkeverlarven verschillen zeer veel, al naar de verschillende soorten. Wanneer ze in
plantendeelen (bladeren of' stengels) leven, zijn ze gewoonlijk iets meer
langgerekt en licht geelachtig van kleur; wanneer ze voortdurend blootgesteld zijn aan lucht en licht, dan hebben zij meestal eene meer sprekende
kleur, met donkere vlekken geteekend, terwijl het lichaam in 't midden
het breedst is en naar achteren meer of min puntig uitloopt. De huid
der op plantendeelen levende larven is min of meer behaard. Bij alle
bladkeverlarven is zoowel de doorgaans Meine kop als de bovenzijde van
het voorborststuk hard, horenachtig.
De kevers eten bladeren ; de larven leven ook van de bladsubstantie, 't zij
dat zij op de bladeren leven of dat ze, in blad of bladsteel verscholen,
zich met het bladmoes voeden. SomFig. 31 ').
mige soorten houden zich op boomen
op, andere op kruiden. Daar de
Hadkevers bij sterke vermeerdering
de planten, waarop zeleven, geheel
kaal vreten, kan men gemakkelijk
nagaan, dat ze voor den landbouw
zeer nadeelig kunnen worden. Ik
behoef slechts de aardvlooien en den beruchten Coloradokever te noemen,
om mijne lezers van de waarheid hiervan te overtuigen.
9°. De liev.enheersbeestjes
(fig. 31) worden doorgaans beschouwd
als kevers, welker voeten uit drie leden bestaan ; in waarheid echter zijn er
vier leden aanwezig, van welke het voorlaatste zóó klein is, dat het niet dan
bij zeer nauwkeurige beschouwing in 't oog valt (fig. 32). Hoofdkenmerken
van deze kevertjes zijn: een aan derugzijde gewelfd, van onderen
Fig. 32.
plat lichaam ; een kleine kop; niet zeer lange, naar 't uiteinde
toe wat dikker wordende sprieten. De kleur is doorgaans bont;
vele zijn rood met zwarte of zwart met roode vlekken. — De
doorgaans geelbruine, dikwijls gevlekte poppen hangen aan
de bladeren. — De larven zijn in den volwassen staat merkelijk langer dan de kevers; zij gelijken zeer op die van de
op bladeren levende goudhaantjes; maar de pooten steken
meer zijwaarts uit. Zij zijn tamelijk lang behaard en met
') Fig. 31. Het gewone lievenheersbeestje (Coccinella septempunctata): a. de
larve, vergroot (donker blauwgrijs met oranjeroode enzwartevlekken); b.depop,
van ter zijde gezien, en nat. gr. (oranjegeel met zwarte vlekken); c.depop, van
de buikzijde gezien en vergroot; d. de kever, nat. gr. (kop en voorborststuk
grootendeels zwart, dekschilden rood met zeven zwarte stippen).
2
) Fig. 32. Voet van een lievenheersbeestje.
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wratjes of zelfs met dorentjes bezet. — Yan verreweg de meeste soorten
voeden de larven en de volwassen kevers ziehvoornamelijk metbladluizen
en scliildluizen. Vooral de larven worden daardoor nuttig.
Tot de orde der r e c h t v l e u g e l i g e n brengt men insekten met bijtende
monddeelen, die eene onvolledige gedaanteverwisseling doorloopen (ziebl.
14, ligg. 17 en 33), en bij welke men doorgaans vier vleugelsaantreft, nl.
twee leerachtige voorvleugels en twee dunne, vliezige achtervleugels, welke
laatste in de rust als waaiers overlangs worden opgevouwen. — De insekten, welke tot deze orde behooren, loopen in voorkomen onderling
veel meer uitéén dan die, welke tot de vorige orde worden gerekend.
Fig. 33 *).

*) Pig. 33. De treksprinkhaan (Acrydium migratorium) en zijne larve, n a t . g r .
Aan het verloop der nerven van de achtervleugels ziet men, dat deze „waaiervormig" kunnen worden samengevouwen. Van de volwassen dieren is één
vliegend, het andere zittend vooigesteld.
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Oorwonnen, bakkerstorren of kalœrlakken, sprinkhanen, krekels en veenmollen behooren ertoe. Zij zijn hoofdzakelijk plantenoters, hoewel sommige
soorten ook wel dierlijk voedsel lusten.
Vooral de veenmol is
voor den landbouw in
vele streken onzes
lands schadelijk. Nuttig is geen enkel
rechtvleugelig insekt.
De g a a s - of n e t vleugligen
(figg.
34—36) hebben insgelijks bijtende monddeelenenviervleugels.
Maar zoowel hunne
vóórvleugels als hunne,
achtervleugels
zijn
glashelder, en vertoonen zeer fijne, dikwijls
zich vertakkende adertjes, zoodat zij een
gaasachtig voorkomen
hebben. Slechts bij
ééne enkele familie
(die der kokerjuffers,
(fig. 36) kunnen de
achtervleugels waaiervormig worden samengevouwd.
Sommige
gaasvleugeligen, zooals de haften en arl&zenmakers (figg. 34, 35) hebben eene onvolledige gedaanteverwisseling;
andere, zooals de gaasvliegen, de mierenleeuw, de schorpioenvlieg en de
*) Fig. 34. De glazenmaker Libellula depressa. In het water zwemmen twee
glazenmakerlarven, die met hare lange onderlip een ander insekt aangrijpen.
Rechts zit tegen een' rietstengel eene larve, die reeds vleugelstompjes bezit, en
die spoedig in een' volwassen glazenmaker zal veranderen. Daartoe barst de
larvehuid aan de rugzijde open; de glazenmaker kruipt er uit, en het leege
huidje blijft aan den rietstengel zitten (zie den linkerkant van de figuur).
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watermotten of kokerjuffers (flg. 36), doorloopen eenen poptoestand, en
hebben dus eene volledige gedaanteverwisseling. Bijkans alle gaasvleugeligen voeden zich, zoowel in den larvetoestand als in den staat van
volledig insekt, met andere insekten. Doordat ze vooral schadelijke
insekten verdelgen, worden nuttig o. a. de glazenmakers, sommige gaasvliegen en de sehorpioenvlieg. Schadelijk wordt geen enkele vertegenwoordiger van deze orde.
Thans volgt de orde der v l i e s v l e u g e l i g e n of we s p a c h t i g e n .
Ook de vertegenwoordigers dezer, orde bezitten — enkele vleugelloozen,
zooals sommige mieren uitgezonderd —vier vleugels, welke geheel vliezig
zijn,maarvolstrekt
Fig. 35 ').
niet zoo gaasachtig
als die der netvleugeligen, daar
zij slechts spaarzaam geaderd zijn
(flg. 19, 6).
Wat de monddeelen (zie flg. 10)
betreft, houden de
vliesvleugeligen
meer of min het
midden tusschen
de vorige drie orden en de volgende. Evenals de
schild-, recht- en
netvleugelige insekten, zoo bezitten ook de vliesvleugeligen korte,
aanden binnenkant
scherpe bovenkaken, waarvan sommige gebruik maken bij hetbouwen
van hunne nesten,
') Fig. 35. Een kleine glazenmaker, Calopteryx splendens. Men ziet het volwassen
insekt uit de larvehuid te voorschijn komen.
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't zij — zooals de bijen — om de binnenoppervlakte van de voor woning
uitgekozen ruimte effen te maken, 't zij — zooals de wespen — om bast,
hout of andere plantendeelen fijn te kauwen on or eene pap van te maken,
Pig. 36' 1 )-

die later opdroogt tot de papieraohtige stof, waaruit de wespennesten zijn
samengesteld. Andere vliesvleugeligen echter gebruiken de bovenkaken wel
degelijk om voedsel te kauwen; dit is o. a. bij mieren en bladwespen 't
geval. — De overige monddeeleu echter dienen bij de vliesvleugeligen
niet om te bijten; zij zijn dan ook niet kort en hard, maar buigzaam
en teer, en meer of min in de lengte gerekt, en daarbij tamelijk sterk
behaard. Bij de mieren betrekkelijk weinig lang, bereiken zij hunne
grootste lengte bij bijen en wespen, die er gebruik van maken om den
honig uit de bloemen op te nemen.
De gedaanteverwisseling is volledig (zie bl. 14); de pop is onbedekt
(zie bl. 20); de maskers zijn bij de vertegenwoordigers der onderscheiden
familiën zeer verschillend van vorm. — Doorgaans is bij de wijfjes eene
legboor aanwezig, welke al naar de verschillende stoffen, waarin de eieren
moeten worden gelegd, verschillend van vorm is, nl. boorvormig of zaagvormig. Bij sommige vliesvleugeligen dient de legboor tevens als wapen,
terwijl zij weer bij andere geheel alleen tot verdediging is ingericht, en
dan den naam van »angel" draagt.
Sommige vliesvleugeligen leven alleen of bij paren; andere vereenigen
zich tot staten, die dikwijls uit duizenden individu's zijn samengesteld.
Behalve uit mannelijke en vrouwelijke voortplantingsindividu's,
die echter
altijd de minderheid uitmaken, wordt zoodanige staat gevormd door
arbeidsters, welke eigenlijk van 't vrouwelijke geslacht zijn, maai- ten
gevolge van onvolledige ontwikkeling der voorttelingswerktuigen niet in
') Fig. 36. Bene kokerjuffer (Phryganea). A en A' = volkomen insekt, vliegend
en zittend. B — larve; B1 — het kokertje, waarin deze larve (in 't water) leeft,
en 't welk uit stukjes van grasstengels is gebouwd. 6';= pop. Alles nat. grootte.
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staat zijn, haar geslacht voort te planten. Zij bouwen en vergrooten —
als 't noodig is — de gemeenschappelijke woning, kweeken de hulpbehoevende maskers op en verzamelen doorgaans ook nog voedsel voor de
voortplantiiigsindividu's. Deze laatste zorgen in sommige gevallen (o.a. bij
bijen en mieren) alleen voor de instandhouding der soort; in andere
gevallen (wespen) verrichten zij, ten minste op bepaalde tijden, ook
werkzaamheden. (Vergelijk flg. 37 en de verklaring).
Fig. 37 ').

Men verdeelt doorgaans de vliesvleugeligen in drie hoofdgroepen, nl.
a. die, welke een' angel bezitten: bijen, wespen,
graafwespen,
mieren enz.;
b. die, welke eene gewone legboor hebben: sluipwespen
en g alive sp en.;
e. die, welke eene zaagvormige legboor dragen: bladwespen
en
houtwespen.
1°. De familie der bijen bestaat uitinsekten, welker lichaam vrij zwaar
is en behaard (flg. 11). Zij nemen als voedsel honig op uit de bloesems
van verschillende planten, door middel vail hare in de lengte uitgegroeide
monddeelen. De wormachtige maskers worden gevoed met stuifmeel en
met honig. — De meeste soorten van bijen vormen staten, samengesteld
uit mannetjes, vruchtbare wijfjes en arbeidsters. Deze soorten vervaardigen
cellen, waarin zij hare larven opkweeken, en waarin zij honig en stuifmeel bewaren. Zoodanige cellen maken zij uit was, uit zandkorreltjes,
uit fijn gekauwd hout of uit stukjes van bladeren. — Tot deze familie
behoort de algemeen gekweekte honigbij. Zoowel deze als de meeste
soorten van wilde bijen spelen in de huishouding der natuur eene belangrijke rol bij de bevruchting der bloesems van vele gekweekte gewassen.
Zij zijn het — trouwens met vele andere insekten, als vlinders, vliegen,

') Pig. 37. De roode bosehmier (Formica rufa): a — masker, vergroot; h —
pop; c — arbeidster, d = mannetje; e—wijfje. Onder 't wijfje en dewerkmier
liggen cocons (de zoogenoemde „miereneieren"), waarin depoppen verscholen zijn.
a en b veel vergroot, zooals uit de bijgevoegde streepjes blijkt; c, d, e weinig
vergroot.

m
enz. —• die het stuifmeel der ééne bloem op den stamper eener andere
overbrengen, terwijl zij de geurige bloemen omzweven, om den zoeten
nectar tot zieh, nemen. Men weet datlietvoor devoortbrengingvankiembaar
zaad noodig is, dat het in den stamper bevatte planteneitje bevrucht Avorde
door stuifmeel van eene bloem eener plant van dezelfde soort. Men weet
ook dat %elfbevruchting, d.i. bevruchting door overbrenging' van stuifmeel
van eene bloem op den stamper derzelfde bloem, wèl kiembaar zaad kan
opleveren; maar dat het voor 't ontstaan vankrachtige, gezondegewassen
noodig is, dat weerszjjdsche bevruchting plaatsgrijpe. Tot die zoo noodzakelijke kruising werken vele insekten, met name de bijen, krachtig
mee. Zonder deze honig verzamelende diertjes zouden vele planten nooit
kiembaar zaad geven; andere zouden eene in volgende geslachten voortdurend zwakker.wordendenakomelingschap opleveren.—Schadelijk worden
sommige wilde bijen door het maken van gaten in bloesems van paardeboonen. (Zie beneden).
2°. De wespen onderscheiden zich van de bijen door een slanker,
weinig of niet behaard lichaam,— door de niervormige, aan den binnenrand sterk uitgesneden oogen, — en niet het minst, doordat in den
toestand van rust de voorvleugels zoodanigoverhangsworden opgevouwen,
dat de binnenste helft onder de buitenste komt te liggen. — Onder de
wespen zijn er, die in staten bij elkaar leven, en andore, die dat niet
doen. Van de eerstgenoemde soorten komen mannetjes, wijfjes en arbeidsters voor; van de laatstgenoemde vindt men alleen mannetjes en wijfjes.
De in staten levende wespen maken van eene papierachtige stof nesten,
die soms zeer groot zijn. De steek van eene wesp is pijnlijk; de soorten,
die in den grond wonen, worden soms gevaarlijk, zoowelvoor den knecht,
die den ploeg bestuurt, als voor 't paard of den os, die dit werktuigtrekt. Verder knagen de wespen aan allerlei zoete vruchten. Voor den
landbouw zijn deze insekten niet rechtstreeks schadelijk.
3°. De graafwespen.
Door hare in de rust niet opgevouwen voorvleugels en door hare eironde, niet niervormig uitgesneden oogen zijn
de graafwespen dadelijk van de eigenlijke wespen te onderscheiden, met
welke overigens sommige harer door hare geheele houding zoowol als
door haar zwart en geel geringd achterlijf veel overeenkomen.
De graafwespen graven in de aarde nesten, waarin zij een ei leggen,
waarbij zij een insekt begraven, dat aan de uit dat ei te voorschijn
komende larve tot voedsel moet strekken. Hoe echter met dat insekt te
handelen? Werd het gedood, dan zou het, in den grond begraven zijnde,
na enkele dagen beginnen te vergaan en niet meer als voedsel voor de
larven bruikbaar wezen, juist wanneer deze spijs noodig hadden. En het
gaat niet gemakkelijk, het tegenweer biedende insekt.levend te begraven.
Dr. BiTZEMA BOS, Imektensch.
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De graafwespen weten er raad op. Het meerencleel van haar steken een
insekt, — stellen wij dat het eene rups is, — dat zij willen begraven,
eenigo malen achtereen met haren angel in het lichaam, en raken daarbij
herhaaldelijk de buikzenuwknoopenrij. Dit
heeft ten gevolge, dat
derups wel niet sterft,
maar toch in een'
bewegingloozen toestand, in eene soort
van schijndood geraakt. De rups kan
niet meer tegenstreven; doorgaans wordt
zij op den rug gelegd,
terwijl de graafwesp
erop gaat zitten, als
een kind op zijn stokpaard. Met de kaken
6JD
en de voorpooten
grijpt zij de prooi
stevig vast, en wandelt op de middel- en
de achterpooten vooruit. Zoo sleept zij het
geheel weerloos geworden
slachtoffer
naar de plaats, waar
het zal worden begraven. Dat de rups
echter niet dood i s ,
blijkt duidelijk uit de
aanhoudende, trillende beweging, waarin
haar lichaam verkeert. Eene doode rups, die in den grond begraven
werd, zou vergaan; maar de schijndoode rups blijft versch tot verscheiden
dagen na hare begrafenis en strekt der graafwesplarve tot een flink

') Fig. 38. Links: twee exemplaren van den rood en zwart gekleurden rupsendooder (Ammophila sabulosa), het eene bezig, eene rups naar zijn hol te brengen.
Rechts: de zwart met gele graafwesp Crabro striatus. Alles nat. gr..

35
voedsel, voldoende om haar groot te brengen. Aldus doet de zoogenoemde »rupsendooder"(flg. 38). Andere soorten begraven bij voorkeur
vliegen, kevertjes of spinnen. Zoo brengen de graafwespen het hare
ertoe bij, om de vermeerdering van sommige insekten binnen zekere
grenzen te houden. Die soorten, welke bepaaldelijk of althans bij voorkeur schadelijke insekten verdelgen, kunnen als nuttig worden beschouwd.
4°. De mieren (flg. 37) bezitten groote, tot bijten ingerichte bovenkaken. De andere monddeelen echter zijn op verre na niet zoo in de
lengte gegroeid als die van bijen en wespen. — De werkmieren of
arbeidsters zijn ongevleugeld; de mannetjes en de wijfjes daarentegen
dragen vleugels. De aderen in de vleugels zijn zeer weinig vertakt. —Het achterlijf is met het borststuk verbonden door een stoeltje, dat uit
één of twee leden bestaat. — Alle mieren bezitten gifklieren, welke
haar vocht uitstorten in eene gifblaas. Ben angel echter is niet bij alle
soorten aanwezig.
De mieren voeden zich zoowel met dierlijk als met plantaardig voedsel.
Zij eten vele rupsen en andere insekten, en kunnen op deze wijze soms
veel nut teweegbrengen. Zij hebben ook groote voorliefde voor verschillende zoete stoffen. Zoete vruchten lusten zij bijzonder gaare; kunnen
zij in huizen komen, dan trekken zij bij voorkeur op den suikerpot los.
Bijzonder belust zijn de mieren op het zoete sap, dat de blaclluizen uit
haar achterlijf in droppels afscheiden. Op boomen en kruiden, welke met
deze insekten bedekt zijn, vindt men doorgaans vele mieren, die gereed
staan, om eiken droppel vocht, dien de bladluizen aan haar achterlijf
hebben hangen, op te slurpen; ja zelfs trachten zij de afscheiding van
het zoete vocht in de hand te werken, door met hare sprieten over het
achterlijf der bladluis heen te strijken. — Sommige mieren, zooals de
roode boschmier, maken nesten, die wel eenige voeten hoog zijn, en
welke zij samenstellen uit dennenaalden en kleine takjes; andere, zooals
de houtmier, maken gangen en kamers in boomstammen; nog weer andere
maken gangen en holen in den grond, waardoor zij de aardetot heuveltjes
omhoog werken. Dit doet o. a. de gele weidender, die men in onze
weiden 'savonds en 'snachts aan den bouw van haar nest kan bezig
zien. Zoowel in tuinen als in weiden wordt deze soort soms lastig, daar
zij de planten met de wortels boven den grond werkt; verscheiden in
tuinen gekweekte gewassen kunnen daar op den duur niet tegen. Op
graslanden worden de opgeworpen aardhoopen lastig voor de maaiers.
5°. De sluipw espen. Tot deze familie breng ik verschillende, in
lichaamsbouw tamelijk uiteenloopende vliesvleugelige insekten, die echter
in leefwijze groote overeenkomst vertoonen, en in de huishouding der
natuur alle dezelfde rol spelen. Evenals de vertegenwoordigers van de
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volgende familie (de galwespen), zoo bezitten ook de sluipwespen eene
langere of kortere, altijd door twee kleppen omslotenlegboor. Zij gebruiken
v.,
.,
deze, om eieren te leeg-en in
Fig. 39 *).
'
..
andere dieren, bepaaldelijk in
insektenlarven. Die, welker
slachtoffers buiten, op takken
of bladeren leven, bezitten
slechts eene zeer korte legboor,
welke men doorgaans bij eene
oppervlakkige beschouwing niet
eens opmerkt ; die, welke daarentegen hare eieren leggen in
insektenlarven, welke op verscholen plaatsen (bijv. in 't
hout) leven, hebben eene zeer
lange legboor. — Evenals de
galwespen, bezitten ook de
sluipwespen in twee stukken
gedeelde dijringen en doorgaans een gesteeld achterlijf.
Daar de vertegenwoordigers van
beide familiën nooit in staten
leven, zoo komen hier alleen
volledig ontwikkelde mannetjes en wijfjes voor, geene arbeidsters (hl. 31). —
De sluipwespen bezitten meestal een dun, langwerpig lichaam; de sprieten
zijn doorgaans lang, draadvormig. — Over cle inderdaad hoogst belangrijke
rol, die de insekten uit deze familie in de huishouding der natuur spelen,
zal beneden worden gehandeld.
6°. De galwespen
zijn kleine wespachtige diertjes met een zijdelings
samengedrukt achterlijf. Met hare legboor maken zij openingen in een of
ander plantendeel ('t zij blad, bloem, tak, stam of wortel), en leggen
daarin één of meer eitjes. Weldra groeit het plantendeel uit tot eene
zoogenaamde galnoot, waarin men alras één of meer larfjes aantreft.
Galnoten vindt men vooral op eikenboomen in vele soorten. Voor den
landbouw zijn de galwespen van geene beteekenis.
*) Fig. 39, C. De sluipwesp Microgasterglomeratus, zeer vergroot. Zijlegt een
veertigtal eierenofmeerin 't lichaam vaneenekoolrups. Deze wordt volwassen, niettegenstaande dat zichde larfjes binnen haar ontwikkelen; maar eindelijk hebbendeze
de rups geheel uitgevreten. Danboren zij zichnaar buiten (zieÂ) enspinnen zich in,
terwijl dedoodeenleeggevreten rups opdengrond valt.In-Biseenhoopje geelachtige
cocons voorgesteld, zooals men ze wel aan boomstammen en muren ziet bevestigd.
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7°. De bladwespen
(figg. 19 en 20) zijn gedrongen van vorm. De
sprieten zijn doorgaans niet lang, debovenkaken zeerkrachtig. Het voorste
gedeelte van het achterlijf is niet, als doorgaans hij de vorige familiën,
dun; maar deze lichaamsafdeeling hecht zich met eene breede basis aan
't borststuk vast. De vrouwelijke bladwespen bezitten eene zaagvormige
legboor, die echter klein is; wanneer zij gebruikt wordt, om eieren te
leggen, dan wordt zij een eindweegs uit de spleetvormige opening aan
de onderzijde van 't achterlijf uitgestoken, waarin zij anders verscholen
is. Met dezen van getande uitsteeksels voorzienen toestel zaagt het
wijfje kleine openingen in de opperhuid van een of ander plantendeel,
doorgaans in die van een blad; in die openingen legt het wijfje hare
eieren. De larven, welke uit deze eieren te voorschijn komen, leven
doorgaans op de bladeren; slechts zelden ontwikkelen zij zich in een of
ander plantendeel, zooals in eene vrucht of in eene gal, clie op het
blad ontstaat door 't leggen van het eitje. In overeenstemming met hare
leefwijze buiten op de bladeren, zijn de bladwesplarven doorgaans van
in 't oogvallende kleuren voorzien, terwijl een flink stel pooten haar in
staat stelt, zich over de plantendeelen heen te bewegen. Zij bezitten nl.
niet alleen borstpooten, maar ook buikpooten; in dit opzicht stemmen
zij dus met de vlinderrupsen overeen, waarop zij ook door haar geheele
voorkomen gelijken, maar waarvan zij zich hoofdzakelijk onderscheiden
door 't grooter aantal ledematen. Zij hebben nl., behalve 3 paar borstpooten, 6, 7 of 8 paar aohterlijfspooten (zie bl. 12), de aan den laatsten
ring van 't achterlijf geplaatste »naschuivers" meegerekend. Om hare
groote. overeenkomst met de echte rupsen noemt men ze »bastaardrupsen" (zie bl. 16, figg. 19 en 20). Behalve aan 't aantal pootenparen
zijn deze bastaardrupsen van de echte rupsen te onderscheiden door
een' ronden, in vele gevallen bijkans kogelvormigen, gladden kop, die
aan eiken kant slechts één enkelvoudig oogje draagt, en dikwijls door
den zeer eigenaardigen stand, welken zij kunnen innemen; vele toch
buigen 't achterlijf öf geheel naar boven, over de rugzijde van het
borststuk heen, of in eene spiraalvormige bocht naar beneden. Bijkans
alle bastaardrupsen spinnen, als ze volwassen zijn, eene cocon, waarbinnen zij doorgaans nog langen tijd, soms een' geheelen winter lang,
als larve blijven vertoeven, om dan eindelijk in pop en spoedig daarna
in wesp te veranderen.
Slechts die soorten van bastaardrupsen worden schadelijk, welke in
groot aantal op cultuurgewassen kunnen voorkomen. Verscheiden soorten
zijn voor de hout- en ooftboomteelt nadeelig, slechts enkele voor den
landbouw. Onder deze in de allereerste plaats de knollenbladwcsp (fig.19).

38
De s c h u b v l e u g e l i g e n worden als, zerank en groot van vleugels zijn,
doorgaans k a p e l l e n of v l i n d e r s genoemd; — als zeplomper of steviger
zijn en meestal 's nachts vliegen, "worden ze in 't dagelijksch leven u i l e n
geheeten ; en als ze zeer klein zijn, dan heeten zij m otj es. Hunne monddeelen zijn in de lengte uitgegroeid en dienstig voor 't opzuigen van honig
uit debloesems. Zij vormen samen eene zoogenoemde »roltong" (flgg. 12en 13).
Zoolang zij niet wordt gebruikt, wordt deze, tot een spiraal samengerold ,
onder den kop gedragen. Moet zij echter dienst doen omhonig uit de bloem
op te slurpen, dan wordt zij in volle lengte uitgestoken. Aan het uiteinde
van de roltong bevinden zich eenige fijne haakjes, van welke de vlinders
zich bedienen tot het maken van openingen in de honigbakjes der bloemen,
om op deze wijze den inhoud ervan te
kunnen bemachtigen. — Haarvormige huidschubben bedekken het geheele lichaam en
geven het een soms meer, soms minder
donsachtig voorkomen. Ook op de vleugels
zijn deze schubbetjes in menigte aanwezig;
maar hier hebben zij een' zeer eigenaardigen
vorm. Het kleine, dunne steeltje, waarin
zij uitloopen, wordt vastgehouden in eene
indeuking in de huid, welke de oppervlakte
van den vleugel bekleedt. Deze indeukingen zijn in zeer regelmatige
reeksen over de vleugels verspreid, zooals blijkt bij de beschouwing van
fig. 40, waar de meeste der schubbetjes van hunne steeltjes zijn afgebroken; maar uit welke figuur toch tevens blijkt, dat twee naast elkaar
geplaatste schubbetjes elkaar eenigszins op de wijze van dakpannen overdekken. Overigens is niet alleen de vorm der schubbetjes bij de onderscheiden vlindersoorten zeer verschillend, maar ook is dit het geval
met den vorm der schubben op de verschillende deelen van den zelfden
vleugel. De schubbetjes zijn het, die de verschillende kleuren aan de
onderscheiden deelen der vleugels geven. Bij eene behoorlijke vergrooting
ziet men, dat deze schubbetjes door eene menigte overlangsche en een
talloos aantal overdwarse strepen een getralied voorkomen bezitten. Bij
vele vlindersoorten — alle dagvlinders echter uitgezonderd — komt een
vleugelhaaltje voor. Om dit orgaan duidelijk, te zien, doet' men 't best,
een' avondvlinder (bijv. een' doodshoofdvlinder) met uitgespreide vleugels
aan den benedenkant nauwkeurig te beschouwen. Men zal dan zien, dat
de benedenkant der voorvleugels dicht bij zijne basis een ringvormig
Ig
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*) Fig. 40. Stukje van een' vlindervleugel, om de bekleeding met schubben te
toonen; zeer vergroot.
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haakje draagt, waarin nauwkeurig past een dik haar of een bundeltje
van liaren, 't welk aan de basis der achtervleugels is bevestigd. (Vgl. fig.
13). Zóó worden beide paren vleugels samengehouden.
De gedaanteverwisseling der vlinders is volledig. De maskers zijn
zoogenoemde »rupsen", van de »bastaardrupsen" (zie bl. 37), waaruit
bladwespen voortkomen, te onderscheiden, doordat zij in 't geheel nooit
meer dan acht paar en nooit minder dan vijf paar pooten bezitten, en
van alle andere insektenmaskers verschillende door 't bezit van ongelede
pooten aan 't achterlijf. Verreweg de meeste rupsen leven, aan de lucht
blootgesteld, op bladeren en stengeldeelen; deze hebben doorgaans meer
of min heldere kleuren en dikwijls eene vrij sterke beharing. Die rupsen,
welke in 't inwendige van plantendeelen leven, zijn doorgaans licht
geelachtig gekleurd. Alle rupsen hebben een' horenachtigen kop en
flink ontwikkelde, bijtende monddeelen. Nadat zij vier of vijf malen
hare oude huid hebben afgestroopt, om deze tegen eene nieuwe te verwisselen, veranderen zij in eene pop. Sommige soorten kruipen daartoe
eenvoudig in den grond; andere spinnen eene volledige cocon (fig. 15).
ISTog weer andere, bepaaldelijk de poppen van de dagvlinders, zijn door
middel van eene zeer geringe hoeveelheid spinsel aan haar achtereinde
vastgehecht. Zij kunnen dan ôf met het kopeinde
Fig. 41 ').
naar beneden hangen, zooals de pop van den dagpauwoog (fig. 41), öf het vóóreinde meer naar boven
gericht houden (tig. 42), waarbij dan het lichaam
door middel van een' om den romp bevestigden
draad wordt vastgehecht, 't Laatste is o. a. bij den
koninginnepage en de witjesvlinders 't geval.
De rupsen zijn zeer vraatzuchtig. Die, welke op
gekweekte gewassen leven, kunnen bij sterke vermeerdering aanzienlijke schade teweegbrengen. Enkele
rupsen (nl. die van sommige soorten van motten)
leven van was, vet, Meeden, enz. De vlinders daarentegen doen in 't geheel geen kwaad; enkele eten
niets; andere nemen slechts wat honig of andere zoete vochten op.
Ik zal van de tot deze orde behoorende familiën de volgende nader

bespreken: de dagvlinders
of kapellen, de avondvlinders,
de
spinners,
de uilen, de spanrupsen
of landmeters,
de bladrollers, de motten. '
1°. De dagvlinders

(fig. 42) zijn gekenmerkt door een betrekkelijk

') Fig. 41. Pop van den dagpauwoogvlinder (Vanessa Io), nat. gr.
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Hein, dun lichaam, terwijl de vleugels niet buitengewoon lang, maar
zeer breed zijn. Een vleugelhaakje is nooit aanwezig. In den toestand
van rust worden de vleugels naar boven samengeslagen, d. i. met de
rugvlakte naar elkaar toe.
De rupsen, welkebehalveclriepaarborstpooten, altijd vijf paar achterlijfspooten hebben, zijn doorgaans, maar niet altijd, zoo goed als onbehaard;
harde, dorenachtige, veeltijds vertakte aanhangselen komen bij sommige exemplaren
big. 42 ).
voor, bijv. bij de
lange, zwarte rups
van den dagpauwoog en bij de kortere, meer dikke,
grijsachtige rups
van den nommervlinder, weite beide rupsen men op
brandnetels kan
vinden.— De poppen zijn van vele
hoeken en scherpe
kanten voorzien.
Zij bevinden zich
niet in eenecocon,
maar zijn met weiU*®> 1 nig spinsel aan
haar achtereinde
bevestigd, of ze zitten met een' draad om haar midden vast. (Yergelijk
figg. 41 en 42). Tot de dagvlinders behooren o. a. de koninginnepage, de
witjes, de dagpauwoog, de nommervlinder, enz. De rupsen der witjes
worden zeer schadelijk aan verschillende gewassen, vooralaan koolsoorten.
2°. De avondvlinders
zijn gekenmerkt door een zwaar, stevig
lichaam, terwijl de vleugels wèl lang zijn, maar zeer smal (flg. 6). Een
vleugelhaakje, dat voor- en achtervleugels aan elkander vasthoudt, is
altijd aanwezig. De sprieten zijn over hunne geheele lengte overal
even dik, behalve aan hun uiteinde, waar zij dunner worden. — De
rupsen hebben 3 paar borstpooten. Zij zijn onbehaard, en hebben door') Fig. 42. Het groote koolwitje (Pieris Brassicae). Boven: de vrouwelijke
vlinder ; daarnaast de pop ; beneden de mannelijke vlinder en de koolrups. Alles
nat. gr.
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gaans een' hoorn op 't laatste lid van 't lichaam: van daar de naam
»pjjlstaarten". Om te verpoppen, kruipen zij in den grond, zonder zieh
in te spinnen.
De pijlstaartrupsen hebben ten gevolge van hare groote afmetingen bijzonder veel voedsel noodig, en zouden dus zeer schadelijk kunnen worden,
wanneer niet het voortplantingsvermogen der vlinders dezer groep zeer
gering was. Jaarlijks komt nooit meer dan ééne enkele generatie voor.
De rupsen leven bijkans altijd geheel alleen, zelden of nooit in groote
troepen bij elkaar.
Tot de weinig talrijke groep der avondvlinders behoort o. a. de doodshoofduil, een fraai licht- en donkerbruin geteekende vlinder, waarvan de
groengele rups op aardappelloof wordt gevonden. Hoewel zij tegenwoordig
minder zeldzaam hier te lande is dan vroeger, komt zij toch ook nu nog
in veel te gering aantal hier voor, om schadelijk te kunnen worden. Tot
de avondvlinders behoort verder o. a. de dennenpijlstaart, die somtijds in
dennenbosschen nadeel teweeg brengt (flg. 6).
3°. De spinners zijnvlinders, doorgaansvaneenemiddelmatigegrootte.
Zij zijn plomp van vorm; en het weinig slanke van hun voorkomen
wordt nog in de hand gewerkt door eene tamelijk zware beharing. De
sprieten zijn bij de mannetjes van in twee rijen geplaatste, haarvormige
aanhangselen voorzien, welke eraan een kamvormigvoorkomen geven. (Zie
o. a. flg. 43). Ook bij de wijfjes ontbreken deze aanhangselen niet altijd,
maar dan zijn ze bij deze kleiner.—Bij de meeste spinners is deroltong
zeer "weinig ontwikkeld; deze dieren.nemen dan ook in volwassen staat
geen of weinig voedsel op. — De vleugels zijn doorgaans breed; bij de
wijfjes van enkele soorten echter zijn ze zeer weinig ontwikkeld of in 't
geheel niet aanwezig.
De wijfjes zijn doorgaans grooter, plomper, zwaarder en ook trager
dan de mannetjes ; wat de teekening der vleugels betreft, zoo bestaat er
somtijds tamelijk veel verschil tusschen de beide sexen. (Zie o.a.fig.43).
De wijfjes bevatten in haar gewoonlijk zeer zwaar achterlijf doorgaans
een groot aantal, soms eenige honderden eieren. Yan daar hare geringere
bewegelijkheid: terwijl de mannetjes (doorgaans 'savonds en 'snachts)
tamelijk behendig rondvliegen, zitten de wijfjes liefst stil tegen denstam
van een' boom of tegen 'eene schutting.
De rupsen zijn meestal behaard; maar terwijl die van sommige soorten
met vele lange haren bedekt zijn, bezitten andere er slechts weinige; bij
sommige spinnerrupsen zijn de haren in bundels geplaatst; weinige
rupsen uit deze familie zijn geheel naakt. De spinners bezitten in hunnen
rupstoestand in den regel 8 paar pooten. — Hunnen naam ontleent deze
familie aan de eigenschap van de rupsen, om bij de verpopping een
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spinsel te vervaardigen. Nu eens, bepaaldelijk bij de weinig behaarde
rupsen, vormt dit spinsel eene dichte cocon (vgl. flg. 15); dan weer is
de cocon veel minder dicht, en met de losgegane haren gemengd. Ja
zelfs bestaat soms het spinsel slechts uit enkele weinige draden, die de
pop aan een' tak of aan bladeren vasthechten (zie flg. 43). — Andere
soorten van spinnerrupsen spinnen reeds lang vóór hare popwording,
ja zelfs in hare eerste jeugd. Dan spinnen zij verschillende bladeren bij
lkaar en vormen aldus een nest, waarin zij wonen. Zoo doen o. a.
de in ooftboomen en eiken (ook wel in ander loofhout) veel voorkomende
Pig. 43 ').

*) Fig. 43. De plakker, zwamvlinder of stamuil (Liparis dispar). Linksboven,
het wijfje, vliegende; daaronder een ander wijfje, zittende tegen een'boomstam,
waartegen zij een' eihoop heeft gelegd. Rechtsboven: het mannetje. Daaronder de
rups en de pop. Alles nat. gr. De rups leeft van debladeren vanallerleiboomen,
vooral van die van ooftboomen en eiken. De vrouwelijke vlinder is wit met
bruine teekeningen; de mannelijke vlinder is geheel bruin.
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ringelrupsen en bastaardsatijnvlinderrupsen. Dat zoovele soorten van
spinners — althans gedurende de jeugd — in troepen bijéén leven, is
natuurlijk het gevolg van de omstandigheid, dat de logge, weinig bewegelijke wijfjes hare eieren alle dicht bij elkaar leggen, 't zij in een'hoop
(flg. 43), 't zij in een' ring om de takken of eindelijk in eene spleet
van de schors eens booms. Nooit leggen zij hare eieren aan kruidachtige
gewassen.
De spinnerrupsen kunnen dus wèl nadeelig worden voor de houtteelt
en voor de ooftboomteelt, maar niet voor den eigenlijken landbouw.
Tot de spinners behooren ook de zijderupsen, die gelijk men weet, in
vele streken der aarde met moerbeziebladeren wordt opgekweekt, om
.van de door haar vervaardigde cocons de kostbare zijde te krijgen.
4°. De uilen (fig. 44) verschillen in veleopzichten vandespinners.Hun
lichaam•is niet wollig, maar glad behaard. De sprieten zijn lang en dun,
en bij de mannetjes van slechts somFig. 44 *).
mige soorten gekamd. De roltong is
bij alle uilen flink ontwikkeld. De
vleugels, die als de vlinders rusten,
dakvormig zijn samengevouwen, zijn
middelmatig groot; de voorvleugels
zijn altijd smal. Een vleugelhaakje
ontbreekt nooit. — De rupsen zijn
doorgaans onbehaard; slechts dievan
enkele soorten, welke ookalsvlinder
meer behaard zijn, bezitten eene
harige huid. De meeste hebben acht
paar pooten; sommige echter bezitten
een geringer aantal: zoo vindt men
bij de rups van den gammavlinder
of het pistooltje (zie fig. 45) slechts
zes paar.
Met alleen in voorkomen en lichaamsbouw, maar ook in hun geheele doen en laten verschillen de
uilen van de spinners. Zij zijn,
evenals deze, nachtvlinders, in dien zin, dat ze 'snachts paren. Maar
terwijl de spinners doorgaans over dag zich schuil houden, vliegen de
uilen zelfs in den felsten zonneschijn van bloem tot bloem, om met
*)Fig.44.Dekooluil(MamestraBrassieae): rups,popenvolwasseninsekt;natgr.
De meestal bruinachtig groene rups boort gangen in de kool.
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behulp van hunne flink ontwikkelde roltong honig uit de bloemen op te
slurpen. Ook andere zoete plantensappen gebruiken zij gaarne. Zij vliegen
altijd snel, met rukken, maar nooit lang achtereen, ook nooithoogboven
den grond. Leggen de logge spinnerwijfjes hare eieren doorgaans in
hoopen bijéén, de veel
*>•
''
bewegelijker vrouwelijke
uilen hechten nu hier,
dan daar een eitje vast.
't Gevolg is, dat derupsen van deze altijd meer
verspreid leven. En daar
de uilen meestal laag bij
dengrond vliegen,leggen
zij hunne eieren doorgaans meer op kruiden
dan op boomen. Er zijn
dan ook velesoortenvoor
den landbouw, slechts
weinige voor de hout-en
ooftboomteelt schadelijk.
Later zullen verscheiden soorten van uilen worden behandeld. Ik noem voorloopig slechts
enkele, die voor den landbouwer schadelijk worden, nl. den grasuil, den
erwtenuil, den slauil, den kooluil, de aardrupsen, den gammavlinder
of het pistooltje.
5°. De spanrupsen
of landmeters ontFig. 46 2 ).
leenen haren naam aan haren eigenaardigen gang,
die veroorzaakt wordt door de aanwezigheid, van
niet meer dan twee paren achterlijfspooten (fig.
46, ook bl. 16 en fig. 18). Hoogst eigenaardig
ook is de wijze, waarop vele spanrupsen uitrusten.
Dan hechten zij zich door middel van hare buikpooten vast [aan een' tak of een blad, en steken het lichaam, met ingetrokken borstpootjes, rechtuit (flg. 47). Het dunne, rolronde, niet of zeer
zwak behaarde lichaam gelijkt dan volkomen op een' tak, althans wanneer —gelijk meerendeels 't geval is— de kleur der rupsen bruinachtig,
') Fig. 45. De gammavlinder (Plusia gamma): 1 z= eieren ; 2•— een ei, vergr.; 3 =
rups: 4 ™ pop; 5 r r uil. Behalve fig. 2 , alles nat. gr. De rups is groenachtig met
lichte overlangsche strepen.
') Fig. 46. Spanrups, loopende.
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grauw of groenachtig is. — De vlinders hebben meestal een meer of
min dun, slank lichaam, en flinke, groote vleugels; een vleugelhaakje is
aanwezig. Door 't laatstgenoemde kenlg
' '•
merk wijken de spanrupsvlinders altijd
van de dagvlinders af, waarmee sommige soorten anders door hare breede,
groote vleugels veel overeenkomst vertoonen (hg. 18) ; zelfs zijn er soorten, die
even als de dagvlinders, hare vleugels
in de rust naar boven kunnen slaan. De sprieten echter eindigen nooit in
knotsjes; zij zijn borstelvormig, bij de mannetjes van enkele soorten
gekamd. De roltong is klein. Van enkele soorten bezitten de "wijfjes geen
of zeer weinig ontwikkelde, voor 't vliegen onbruikbare vleugels. Dit is
o. a. 't geval bij den wintervlinder,
waarvan de rups, vooral in 't vroege
voorjaar, zeer schadelijk is in ooftboomen,
en wel 't meest in kersenboomen. —
Spanrupsen leven meestal op loof hout
en in ooftboomen, enkele soorten op
naaldhout. Op kruidachtige gewassen
komen zij weinig of niet voor; en voor
den akkerbouw schadelijke kent men niet.
6°. De familie der bladrollers
(fig.
48) wordt gevormd door kleine vlindertjes
met een gedrongen voorkomen. De achtervleugels zijn even breed als of breeder
dan de voorvleugels. De laatste zijn
dicht met schubbetjes bekleed; hunne
teekening is bij de onderscheiden soorten
zeer verschillend, maar altijd zeer sprekend. De kleur der minder beschubde en nooit van bepaalde teekeningen
voorziene achtervleugels is grijsachtig. In den rusttoestand vormen de
vleugels altijd samen eene dakvormige figuur.
Fig. 48 ').

De rupsjes bezitten acht paar pootjes; zij zijn niet of weinig behaard,
en hebben den kop, de rugzijde van 't voorborststuk en den laatsten ring
van 't achterlijf horenachtig. Vele soorten, maar op verre na niet alle,
leven in bladeren, die zij samenrollen, en door middel van spinseldraden
') Pig. 47. Spanrups, rustende.
2
) Pig- 48. De pruinienbladroller (Tortrix pruniana): rups, pop en vlindertje.
Alles nat. gr.
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in een' Samengerolden toestand houden. Andere leven in twijgjes of in
vruchten, die zij uithollen. Verscheiden soorten zijn voor landbouw,
hout- of ooftboomteelt nadeelig. Ik noem slechts een paar voorbeelden:
de dennelotrups, die de jonge dennescheuten uitholt, — de rups uit de
wormstekige appels,—den vlaskopbladroller, die de toppen der vlasplant
in elkander spint,—den erwtenbladroller, waarvan het rupsje in erwten
leeft, enz., enz.
7°. De familie der motten omvat eveneens uitsluitend zeer kleine
vlindertjes, die zich van <le vorige familie onderscheiden doordesmalheid
Fig. 49 ').

der vleugeltjes, die bij sommige soorten zelfs lijnvormig zijn en doorgaans naar hun uiteinde spits toeloopen. De oppervlakte der vleugels
wordt dan verbreed door een' zoom franje. In den rusttoestand liggen de
vleugeltjes over elkaar heen, in den vorm van een dak, terwijl dan
dikwijls de franje aan 't uiteinde der aldus samengevouwen vleugels een
opgewipt gedeelte vormt (üg. 49, 5). — De rupsjes zijn weinig behaard
en bezitten acht of in enkele gevallen zeven paar pooten. In levenswijze
verschillen die van de onderscheiden soorten onderling veel. Eenige leven
even als sommige bladrollerrupsen in samengeroldebladeren; andereleven
gezellig bijeen in groote spinsels, die zij tusschen bladeren entakken vervaardigen; weer andere vreten hetbladmoesvandebladeren weg; eindelijk

') Fig. 45. De korenraot (Tinea granella). 1 r £ aangetaste tarwekorrels; 2 r ±
rupsje, vergroot; 3 ~ aangetaste tarwekorrels, met uitwerpselen, die eraan
kleven, vergroot; 4 — pop, vergroot; 5 = : motje, zittende, nat. gr.; 6 ~
motje, vliegend; vergroot.
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zijn er soorten, die zooals onze gewone Heer- en tapijtmotten, een
kokertje uit wol of haren maken en dit altijd met zich meesleepen. — Ik
noem als voorbeelden : de korenmot, welker rups, de zoogenoemde »witte
korenworm", groote schade aan 't gezolderde graan teweeg brengt, — de
gewone kleer- en tapijtmotten, die onze wollen kleeren en tapijten, wanneer ze niet worden gebruikt, vernielen, — de spinselmotjes, waartoe
de »trekmade" behoort, die in Gelderland zoo dikwijls eene groote plaag
wordt in de appelboomgaarden.
De h a l f v l e u g e l i g e n zijn vooral gekenmerkt door hunnen eigenaardigen
zuigsnuit, een meer of minder'lang, spits steekorgaan, dat zij doorgaans
onder 't lichaam langs
lff
's'
''
'
'•
dragen, tegen de buikzijde achterwaarts geslagen. Die snuit
wordt gevormd in
hoofdzaken door eene
uit leden samengestelde buis, waarbinnen
twee paar scherpe stekels verscholen zijn(de
vervormde kaken). De
gedaanteverwisseling is onvolledig. Hoewel ook vleugellooze soorten voorkomen (bijv. de weegluis , flg. 51), zijn de meeste halfvleugeligen van vier
vleugels voorzien, die echter naar tweeërlei plan kunnen zijn gebouwd. Bij
sommige namelijk (bijv. bij de gevleugelde bladluizen flg. 52) zijn alle vier
vleugels vliezig, en dan zeer dun en van weinig aderen voorzien. Bij andere
zijn de voorvleugels grootendeels leerachtig, maar voor dekleinste helft (nl.
langs den buitenrand) vliezig (flg. 50), de achtervleugels geheel vliezig. Zoo
is het bijv. bij de frambozenwants, die wanneer zij over frambozen, kersen of
bessen heenloopt, om er de zoete sappen uit op te zuigen, aan deze vruchten
een' geur meedeelt, die afschuwelijk is. Aan eene nadere beschouwing
zullen in dit werkje alleen de bladluizen worden onderworpen, daar van
de andere inlandsche halfvleugeligen geene enkele schadelijk wordt voor
den landbouw.
Bladluizen

komen in een overgroot aantal soorten op de meest

') Pig. 50. De gewone waterschorpioen (Nepa cinerea), nat. gr. De vleugels
van den éénen kant zijn uitgeslagen, om te toonen, dat de voorvleugels ten
deele leerachtig, ten deele vliezig zijn.
2
) Fig. 51. De weegluis (Acanthia lectularia), vergroot.
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verschillende planten voor. Iedere soort leeft doorgaans slechts op één of
op weinige gewassen. Zoo kent men eene groene soort, die op erwten,
eene zwarte, die op groote, duiven- en paardenboonen, eene grijze, die
op kool en koolzaad leeft. De bladluizen planten zich verbazend snel
Tig. 52 *).

voort, (zie daarover beneden, bl. 61); en daar zij zich moeilijk verplaatsen, vindt men dikwijls gedurende den zomer of den nazomer de takken
of bladeren van verscheiden gewassen geheel en al met bladluizen bedekt.
In nevensgaande fig. 53 zijn koloniën van deze insekten zijn afgebeeld,
zooals ze een vliertakje en den top van een' boonenstengel bedekken.
Wanneer een of ander plantendeel op zoodanige wijze met bladluizen is
bezet, dan behoeft het geene verwondering te baren, dat de plant begint
te kwijnen en dat blad-, bloem- en vruchtvorming niet, ofalthans slechts
op gebrekkige wijze geschieden. Immers de plant moet bijkans alle voedende stoffen, die voor haar bestemd waren, aan de bladluizen afstaan.
Nog in een ander opzicht zijn de bladluizen schadelijk: zij veroorzaken een verschijnsel, dat men honigdauw noemt. De bladluizen scheiden,
vele soorten door middel van een paar buisjes, die zich aan haar achterlijf
bevinden (fig. 5 3 , 3 en 4), in zeer fijne druppeltjes eene vloeistof af, die
tamelijk veel suiker bevat. Wanneer men onder een' boom zit, die sterk met

') Fig. 52. Verschillende soorten van bladluizen; 1 — gevleugelde, 2i r ongevleugeldeerwtenbladluis(Aphis Ultnariae); 3, 4rz koolbladluis(Aphis Brassicae);
5, 6 =z kersenbladluis (Aphis Cerasi). Streepjes duiden de nat. grootte aan.
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bladluizen is bezet, dan voelt men duidelijk de fijne droppeltjes, die altijd
door op het gelaat en de handen neerkomen. Deze droppeltjes vallen
natuurlijk ook op de in de nabijheid groeiende planten; en door den wind
kunnen zij over eene vrij groote uitgestrektheid worden verbreid. Op de
bladeren, waarop zeneerkomen, opdrogende, vormen zij plekken, die onder
den naam van honigdauw bekend zijn. Het suikerbevattende vocht kleeft de
ademhalingsopeningen (»huidmondjes") der bladeren dicht, en belet aldus
de geregelde opneming van gassen. Vooral wanneer stof, kooldeeltjes van
rook, of dergelijke zelfstandigheden zich op de kleverige plekken vasthechten, worden de openingen in de bladeren geheel gesloten, zoodat de
planten het weldra besterven.
Fig. 53 >).

') Fig. 53. 1 3S kolonie van vlierbladluizen (Aphis Sambuci), nat. gr.; 3 =2
gevleugeld, 4 zz ongevleugeld individu van dezelfde soort, zeer vergroot; 2 —
kolonie van booneubladluizen (Aphis Papaveris) uit den top eener groote booneplant; nat. gr.
Br. KITZEMA BOS, Insektensch.
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, De orde der t w e e v l e u g e l i g e n (flg. 54) omvat de insekten, die men in
't dagelijksch leven met de namen »muggen" en »vliegen" bestempelt. Ook
de dieren, welke tot deze ordebehooren, bezitten zuigende monddeelen. Bij
hen is slechts het voorste paar vleugels tot ontwikkeling gekomen ; in plaats
van het achterste paar zijn een paar kolfvormige lichaampjes aanwezig,
die men »korfjes" noemtj welke soms onder een paar schubbetjes verscholen zijn. De gedaanteverwisseling is volledig. De maskers zijn pootloos
en zonder horenachtigen kop ; men noemt ze »maden". Yan vele soorten
(maar niet van alle) verpopt de made binnen hare eigen huid, en vormt
aldus eeii »tonnetje". — Ik noem van de tweevleugeligen slechts enkele
familiën op.
Yooreerst die der muggen,
gekenmerkt door snoer-of borstelvormige,
Fig. 54 »).

*)Fig. 54. Verschillende soorten van tweevleugeligen: 1 —langpootmug(ï%>wZa
oleracea); 2 — paardendaas (Tabanus autamnalis); 3 — roofvlieg (Asilus germanicus); 4 S3 zweefvlieg (Syrphus); 5 fc? parasietvlieg (Tachina); 6 — koolvlieg (Anthomyia Brassicae); 7 ~ kaasvlieg (Piophila caseï). 1, 2, 3, 5. nat.
gr.; bij 4 en 6 duidt het streepje de lengte aan. Bij 7 is dat streepje vergeten.
De lengte van dit vliegje bedraagt slechts 4—5 m l .
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meestal uit 13—17 Jeedjes samengestelde sprieten, — door lange, uit 4
of 5 leden bestaande draadvormige aanhangselen (zoogenoemde »tasters")
Fig. 55 ').

van de in de lengte gegroeide onderkaken, — door het bezit van lange,
dunne pooten. Deze familie bevat vele, nog al uitéénloopende soorten,
die men dikwijls
*%• 5 6 •*'
weer in verschillende groepen vereenigt.
Ik vermeld als voorbeelden : de onderscheiden soorten van
steekmuggen (fig,
55), die den mensch
door haar steken 't
levenlastig maken,—
de algemeen bekende
Jangpootmuggen (fig.
54, 1), welke ,niet
steken, en welker
maskers, onder den
naam van emelten of
') Fig. 55. Desteeknrag. Bieren (o), masker (l), pop(p)en volkomen insekt. Alle
vergroot. De eieren worden in stilstaande wateren gelegd; larve en pop leven
eveneens in 't water.
J
) Fig. 56. 1. Beukenbladmet galachtigeuitwassen, veroorzaakt doordebeukengalmug (CecidomyiaFagi). 2. Wijfje van deze soort; vergroot.
4*
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grauwe wonnen bekend, in wei- en bouwland hoogst schadelijk kunnen worden,—eindelijk de galmuggen (flg.5C), kleine, zeer teere mugjes met sierlijke
parelsnoervormige, lange sprieten. Vele soorten doen, evenals de galwespen,
door haren steek aan bladeren of andere plantendeelen opzwellingen ontstaan, die men »gallen" noemt. Andere galmuggen worden hoogst schadelijk
aan cultuurgewassen, zonder gallen te veroorzaken, zooals de tarwegalmug.
Als tweede familie noem ik de dazen (flg. 54, 2), vrij groote, krachtig
gebouwde vliegen met een' grooten, breeden kop en groote, glinsterende
oogen, een plat achterlijf en geene stevige pooten. Zij kunnen gevoelig
steken, en zijn den mensch en den huisdieren zeer tot last. Evenals bij
de steekmuggen, zijn 't slechts de wijfjes, die volledig ontwikkelde steekwerktuigen bezitten. Iedereen kent de paardendazen, de runderdazen en
de regendazen of bremsen.
De roofvliegen
(fig. 54, 3) hebben een slank, in de lengte gerekt
lichaam, een' kop, die aan den schedel eenigszins is ingedrukt en aan
weerskanten is behaard, en eindelijk zeer krachtige, tot steken flink
ingerichte monddeelen. Met een' ruk vliegen zij op 't een of ander insekt
aan, grijpen het met hare krachtige pooten vast, boren hare scherpe
kaken in zijn lichaam en zuigen dit uit. Zij dooden vele insekten en
daaronder zeer dikwijls schadelijke.
Fig. 57 ').

De xweefvliegen of staande

vliegen (fig. 54,4
enfig.57)zijn meerendeels
levendig
gekleurde, met gele
en zwarte banden
geteekendevliegen,
met een krachtig
gebouwd, vrij breed
lichaam. Zij dragen
haren naam naar
de
eigenschap,
welke zij bezitten,
van zich op eene
bepaalde plaats in de lucht zwevende of staande te houden, doordat zij
de vleugels zeer snel op en neer slaan. Vele soorten doen in de vlucht
') Pig. 57. Twee soorten van zweefvliegen (Syrphus) in hare ontwikkelingstoestanden. De bloedzuigervormige maden (l en 3) zijn bezig, eene Madluis uit
te zuigen. — 4 — eene zweefvliegpop.
I
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een brommend geluid hooren. Men kan sommige door de gele en zwarte
banden van haar achterlijf, gemakkelijk voor wespen, andere door hare
sterke beharing allicht voor wilde bijen houden.—Demadenvan sommige
soorten leven in vuil, stilstaand water, en zijn voorzien van een lang,
staartvormig aanhangsel, waardoorheen eene luchtbuis loopt, en datdoorgaans boven 't water uitsteekt. Dit zijn de zoogenoemde »staart"-of»gootmaden". — Van vele soorten hebben de maden eenigszins den vorm van
een bloedzuigertje (fig. 57, 1, 3). Zij leven in bladluiskoloniën en worden
nuttig door de verdelging dezer dieren, die zij geheel uitzuigen. Dikwijls
ziet men eene vrouwelijke zweefvlieg, in de lucht stilstaande nabij eene
bladluiskolonie, eene plaats uitzoeken, waar zij 't ei wenscht te leggen.
De eigenlijke vliegen hebben kleinere monddeelen dan die van de
vorige familiën. Zij hebben in 't algemeen den vorm van onze gewone
kamervlieg. Behalve deze noem ik nog als voorbeelden: de vleeschvlieg,
die hare eieren legt in bedervend vleesch, —• de groene schapenvlieg,
nauw verwant aan de groene keizervlieg, die men op mesthoopen en
doode dieren aantreft, maar niet als deze onschuldig, daar hare maden
in de huid en 't vleesch van levende schapen leven, — de koolvlieg
(fig 54, 6), waarvan de made zichinwortelsvankoolsoorten ontwikkelt,—
de parasietvliegen (fig.54, 5), welker maden , als de larven der sluipwespen,
in 't lichaam van rupsen en andere insekten leven, — de horzelsoorten,
zooals de runderhorzels, waarvan de maden onder de huid der runderen
leven en builen veroorzaken op hunnen, rug, en depaardehorzels(fig.23),
welker maden in de maag der paarden woekeren.
Tot de luisvliegen
eindelijk behooren tweevleugeligen, die door
hare eigenaardige voortplantingswjjze van de andere tweevleugeligen
afwijken. Onder de eigenlijke vliegen treft men wel eenige soorten aan,
die — zooals men 't uitdrukt — »levenclbarend" zijn, m. a. w. waar de
maden uit de eieren te voorschijn komen, vóórdat of terwijl deze worden
gelegd; — maar bij de luisvliegen blijven de maden in 't lichaam der
moeder vertoeven tot op het tijdstip, dat zij gereed zijn om in den popvorm over te gaan. Te gelijk ontwikkelen zich bij eene luisvlieg nooit
meer maden dan ééne. — Onder de luisvliegen komen soorten voor met
twee vleugels, maar ook soorten die geheel ongevleugeld zijn. Tot de
eerstgenoemde behoort de paardeluisvlieg, tot de laatste de afzichtelijke
schapeluis.
Tot de ongevleugelde insektenorden behooren: vlooien, luizen, springstaarten en suikergasten (fig. 16).
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In 't bovenstaande heb ik mijnen lezers een denkbeeld willen geven
van die afdeelingen uit het dierenrijk, "waaruit in 't vervolg van dit
werkje verschillende vertegenwoordigers nader zullen worden besproken.
Het tot hiertoe behandelde overziende, komt mentothetvolgende overzicht.
Men verdeelt het DIERENRIJK in verschillende hoofdafdeelingen, waarvan
ik slechts vier opnoemde, nl. die der gewervelde dieren, die der gelede
dieren, die der 'wormen en die der weekdieren. Slechts van de eerstgenoemde twee hoofdafdeelingen heb ik de klassen opgenoemd, welke ze
samenstellen.
De klassen, waarin men de gewervelde dierenverdeelt, zijn devolgende:
zoogdieren, vogels, kruipende dieren en visschen.
De klassen, waarin de gelede dieren worden verdeeld, zijn schaaldieren, spinachtigen, duisendpooten en insekten.
De klassen verdeelt men in orden. Ik behandelde slechts de belangrijkste van die, welke de klasse der insekten samenstellen, 't "Waren de
volgende: s c h i l d v l e u g e l i g e n , k e v e r s of t o r r e n ; r e c h t v l e u g e l i g e n ; gaas- of n e t v l e u g e l i g e n ; v l i e s v l e u g e l i g e n of w e s p a c h t i g e n ; s c h u b v l e u g e l i g e n of v l i n d e r s ; h a l f v l e u g e l i g e n ;
tweevleugeligen.
i
Deze o r d e n worden weer in familiën
ingedeeld. Ik heb op bl. 21
tot 53 eenige van de meest belangrijke familiën van sommige insektenorden op zeer beknopte wijze besproken.

Wanneer we rondom ons zien, dan merken wij.op, dat er verschillende
dieren zijn, welke zooveel met elkander overeenstemmen, dat wij ze met
denzelfden naam bestempelen. Men noemt ze dieren van dezelfde soort.
Dieren van verschillende soorten, die in zeer vele punten met elkander
overeenstemmen, vereenigt men in het zelfde geslacht. Zoo brengt men
haas en konijn, paard en ezel tot verschillende soorten van 't zelfde
geslacht.
Vele diersoorten zijn bij het volk voldoende bekend, althans wat het
uitwendige voorkomen aangaat. Deze soorten bezitten dan ook eene Nederlandsehe benaming. Andere, en welverrewegdemeeste, vooralkleinere
diersoorten, bezitten zoodanige Nederlandsche benaming niet. Yoor deze
zou dus een nieuwe naam moeten worden uitgedacht.
Door sommige van de Nederlandsche benamingen wordt men in de war
gebracht. Met denzelfden naam toch duidt men soms zeer verschillende
diersoorten aan. Het vogeltje, dat men inNoord-Holland »kersenpikkertje"
noemt, is eene andere diersoort dan dat, 'twelk in Groningen onderdezen
naam bekend is. Onder den naam »emelt" verstaat men in de meeste
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streken onzes lands de eerste ontwikkelingstoestanden (»maden", zie hl.
17) van langpootmuggen; maar hier en daar worden de meikeverlarven
of engerlingen met dezen naam aangeduid.
Aan de Nederlandsche benamingen der diersoorten heeft men dus niet
altijd genoeg; en het is daarom noodig, dat ik mijne lezers in kennis
breng met de door den Zweedschen natuurvorseher L i n n a e u s ingevoerde Latijnsche benamingen van planten en dieren. Deze benamingen
hebben ook dit voor, dat ze tevens aanduiden, welke planten of dieren
zooveel op elkaar gelijken (»aan elkaar zoonauw verwant zijn", zeggen de
dierkundigen), dat ze in 't zelfde geslacht mogen worden geplaatst. Evenals
nl. ieder mensch minstens twee namen draagt, een' vóórnaam en een'
familienaam, zoo krijgt ook iedere diersoort twee namen. De eerste is cle
geslachtsnaam; dezen hebben dus alle dieren van 'tzelfde geslacht met
elkaar gemeen. De tweede naam is de soortnaam, die uitsluitend aan de
dieren van dezelfde soort toekomt. Zoo brengt men haas en konijn beide
tot het geslacht Lepus. De naam van den haas is Lepus timidus (in 't
Nederlandsch vertaald: de vreesachtige haas), die van 't konijn is Lepus
cuniculus (in 't ISTederlandsch: konijn-haas).—In deerwten ontwikkelt zich
een kevertje, dat sommige jaren zeer algemeen is, en door het aansteken
der erwten soms hoogst schadelijk wordt. Op gelijke wijze veroorzaakt
een nauwverwant kevertje de »bijterigheid" der groote- en paardeboonen.
Beide soorten brengt men tot het geslacht der zaadkevers of Bruchus. De
erwtenkever nu wordt genoemd Bruchus Pisi (d. i. zaadkever van de
erwten); de kever, die zich in de boonen ontwikkelt, is doorgaans een
van de soort Bruchus rufimanus (d. i. roodpootige zaadkever, naar de
kleur zijner pooten).
In de volgende hoofdstukken zal telkens naast de Nederlandsche benaming eener diersoort de Latijnsche worden opgegeven.

OORZAKEN VAN HET ONTSTAAN DER INSEKTENPLAGEN.

Wanneer een of ander schadelijk dier zich, soms schijnbaar plotseling,
ergens in zoo groote menigte vertoont, dat in korten tijd alle gewassen
op den akker afgevreten, of alle boomen in het woud kaal zijn, dan rijst
natuurlijk de vraag: vanwaar al dat ongedierte? Enkelen zijn ermisschien
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nog, die meenen, dat slakken en aardvlooien uit den grond ontstaan,
evenals men vroeger algemeen aannam, dat luizen rechtstreeks haar ontstaan aan vuiligheid te danken hadden, dat maden in 't vleesch uit dat
vleesch zelf zouden ontstaan, en dat halfvergane hersenen van misdadigers in slangen zouden kunnen veranderen. Maar aan dergelijke uit de
lucht gegrepen verhalen gelooven thans maar weinigen meer. Algemeen
is men ervan overtuigd, dat de kleinere dieren ontstaan opdezelfde wijze
als de grootere, nl. uit andere dieren van dezelfde soort. Een levend
wezen wordt geboren uit een ander levend wezen, en niet uit de eene
of andere doode of levenlooze stof.
De muizen, die in den zomer plotseling in massa's op onze akkers
verschijnen, soms in zóó groot aantal, dat men geen stap kan doen, of
men treedt op eene muis, — de sprinkhanen, die plotseling ergenskomen
neerstrijken, alles eventjes kaalvreten en dan weer vertrekken, — de
slakken, die in vochtige najaren plotseling bij duizenden of millioenen
voor den dag komen, als waren ze uit den grond getooverd, — ze zijn
alle op de gewone natuurlijke wijze voortgekomen uit andere muizen,
sprinkhanen en slakken, en nooit uit den grond of uit welke levenlooze
stof dan ook ontstaan. Toch is er vaak genoeg iets raadselachtigs in dat
plotseling verschijnen van zoo groote scharen van kleine dieren. Velen
meenen dan ook de omstandigheid, dat plotseling zooveel ongediertekomt
opdagen, niet anders te kunnen verklaren dan door aan te nemen, dat
'dit in zoo groote scharen van elders is gekomen.
Nu bestaan er werkelijk dieren, die zich in groote scharen van de eene
streek naar de andere verplaatsen, en zoodoende plotseling in grooten
getale verschijnen op velden, waar men ze vroeger niet zag. In deNoordelijke streken van Europa en Azië leven de lemmings, knaagdieren ter
grootte van eene rat, die soms in troepen van duizenden groote tochten
ondernemen. — Iedereen heeft wel eens gehoord van sprinkhanenzwermen, die plotseling aankomen — van waar, weet niemand — en waai'
zij neerslaan schrik -en ontsteltenis verbreiden. De menigte dierenin zoo'n
zwerm is ontelbaar. Wanneer ze ergens voorbij vliegen, onderscheppen
zij dén zonneschijn; somwijlen breken de takken der boomen, waarop
zij nedervallen, onder hunnen last. »Volgens berichten van Engelsche
reizigers zijn er zwermen gezien, die 120 Eng. voet hoogte en eene
breedte van 20 en meer Eng. mijlen hadden. In 1801 was in Livadië
het aantal sprinkhanen zoo groot, dat 80000 okka's (eene okka houdt
bijna 3 pond) opgezameld werden
Aan de Kaap de Goede Hoop werd
eens een zwerm door een' storm uit het Noordwesten in zee gedreven;
en toen hij later aan het strand spoelde, vormde hij van den mond der
Bosjesman-rivier tot aan dien der Bekka-rivier, datis 17uren gaans, een'
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dijk van 3 tot 4 voet hoogte
Nog een enkel voorbeeld, om aan te
toonen, lioe snel deze vraatzuchtige dieren een bunder lands kunnen kaal
eten. Een Engelschman, die zich te Conohas in Zuid-Amerika gevestigd
had, bezat aldaar eene vrij aanzienlijke tabaksplantage. Met ver van
zijne woning had hij 40000 planten staan, diealdaaruitmuntend groeiden,
en reeds bijna l 1 / 3 voet hoog waren, toen eensklaps zich het gerucht
verbreidde, dat een zwerm sprinkhanen aan het naderen was. Het duurde
niet lang, of men zag van verre de dikke wolk komen aanstuiven. De
planter stond voor zijn huis, en zag, hoe de zwerm boven zijne tabaksplanten als in de lucht staan bleef, en daarop plotseling neerviel en het
veld als met een' bruinen mantel bedekte. In ongeveer 20 seconden
verhief zich echter de zwerm weder, zoodat hij nog geene halve minuut
op dat veld was stil geweest; van de 40000 stuks tabaksplanten was
evenwel niets meer overig gebleven; en het land was zoo schoon, als of
het met een' bezem gekeerd ware".
Maar we behoeven niet naar vreemde gewesten te gaan, wanneer we
willen kennis maken met diersoorten, die plotseling de streek, waar ze
geboren en getogen zijn, verlaten, om zich elders te vestigen. In ons
land ziet men enkele jaren énorme scharen witjesvlinders vliegen.
Zoo bijv. in 't laatst van Augustus 1876. Toen zag men zwermen van
deze insekten op verschillende plaatsen in ons land en ook daar buiten.
(Ostende, Dantumawoude, Groningen, Noord-Duitschland boven deElbe).
Merkwaardig was het, dat de vlucht, die men boven de Elbe waarnam,
met groote snelheid zich steeds boven dezerivier, enwel stroomopwaarts,
voortbewoog. Men beweerde, dat deze vlucht over de Noordzee heennaaiden Elbemond was gekomen. Te Dantumawoude kwamen de vlinders uit
het O. N. O., en vlogen voort naar het Z. W. Misschien zijn zij dus ook
wel daar over de Noordzee heengekomen. Van omstreeks het middaguur
tot bijna zeven uur duurde daar het overtrekken van den zwerm, die,
naar een ooggetuige verzekerde, ongeveer een uur gaans breedte moet
hebben gehad. Uit hoevele millioenen vlinders moet niet diezwermhebben
bestaan! — Vanwaar al die vlinders zijn gekomen'? Men weet het niet;
zeker waren zij niet uit ons land afkomstig, waar-juist in 1876 de
koolrupsen, waaruit de witjes ontstaan, betrekkelijk zeer weinig voorkwamen. Uit hetgeen.boven werd meegedeeld, zou men afleiden, dat zij
ergens uit het Noorden van Europa hierheen waren gekomen.
Ook van nog andere soorten van vlinders en van verschillende soorten
van muggen en vliegen heeft men het trekken in groote scharen waargenomen. Eveneens van de glazenmakers, die hier meestal ineeneNoordwestelijke richting uit zee komen en dan veelal in eene Zuidoostelijke
richting voort trekken. »Soms gebeurt het, dat een zoodanige zwerm in
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de nabijheid der zee door eene plotseling invallende vochtige koude (bij
de strandbewoners bekend onder den naam van zeevlam) overvallen wordt;
en onder die omstandigheden heeft men in de Wassenaarsche duinen
eene oppervlakte van ruim een' bunder groncls met glazenmakers als
bezaaid gevonden". — Nu doen de glazenmakers geene schade; maar
wanneer van elders een zwerm witjesvlinders arriveert, en de wijfjes
uit dien troep hier eieren gaan leggen, dan wemelen onze koolplanten
weldra van de beruchte koolrupsen.
Hoewel nu werkelijk in sommige gevallen het plotseling verschijnen
van groote scharen van een of ander schadelijk insekt het gevolg is van
een' aanvoer van buiten, moet men toch in 99 van de 100 gevallen de
stamouders van 't gedierte, dat in zoo groot aantal zich vertoont, op de
plaats zelve zoeken. Ook zonder dat van elders groote scharen koolwitjes
komen aanvliegen, kan onze koolwel door de gewone geelgroene koolrupsen
worden opgevreten. De vrouwelijke kapellen van deze soort (fig. 42) leggen,
in hoopjes van 20 tot 30 stuks bijéén, ieder een tweehonderdtal eieren,
waaruit rupsen voortkomen. 'Neemt men nu in aanmerking, dat elk jaar
minstens twee geslachten van deze soort elkaar opvolgen, dan blijkt het,
dat een vrouwelijke vlinder, die in 't jyoorjaar uit eene overwinterd hebbende pop te voorschijn kwam, in 't najaar ongeveer 20 000 rupsen kan
hebben opgeleverd. Immers de vlinder legt 200 eieren, waaruit evenvele
rupsen en vlinders voortkomen, van welke weer de helft wijfjes zijn;
deze honderd wijfjes leggen weer ieder 200 eieren, en kunnen dus het
aanzijn geven aan 100 X 200, d. i. aan 20 000 rupsen, — altijd in de veronderstelling, dat alle exemplaren in leven blijven, wat wel nooit het
geval is. Maar toch kunnen er nog verscheiden rupsen en vlinders sterven,
terwijl toch nog één enkele kapel, die in• 't voorjaar uit de pop wordt
geboren, in 't najaar duizende koolrupsen tot nakomelingen heeft. — Dit
enkele voorbeeld, 'twelk later met een zeer groot aantal zal worden
vermeerderd, bewijst voldoende, dat toevoer van elders niet noodig i s ,
om eene sterke vermeerdering van schadelijk gedierte te doen plaats
grijpen. En dat de koolrupsen zoo plotseling in zoo grooten getale in 't
najaar voor den dag komen, behoeft evenmin verwondering te baren. Een
koolwitje legt in 't voorjaar twee honderd eieren, uit welke evenzoovele
rupsen voortkomen, die echter dan meestal niet leven op koolsoorten,
daar deze gewassen dan weinig of niet worden gekweekt, — maar die
zich met de bladeren van verschillende in 't wild groeiende planten
voeden. Doordat ze, ten minste voor 't grootste gedeelte, niet op gekweekte
planten leven, wordt minder op haar gelet, terwijl bovendien haar aantal
ook niet zóó groot is, dat ze daardoor de aandacht zouden moeten trekken.
"Wanneer nu echter in 't najaar dat aantal verhonderdvoudigd is, en de
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rupsen bovendien alle dicht bij elkaar op onze koolakkers zich bevinden,
dan wordt de zaak anders. Zoodra de snel grooter worden de rupsjes
zóó zeer zijn aangegroeid, dat zij in 't oog vallen, ziet men ze bij duizenden, terwijl vroeger deze dieren nauwlijks werden opgemerkt, en ook
de koolwitjes-vlinders niet in buitengewoon groot getal worden gezien.
Maar wanneer nu sommige diersoorten een zoo krachtig voorttelingsvermogen hebben, hoe komt het dan, dat zij niet altijd in een zoo groot
aantal voorkomen? Om weer bij de koolrupsen teblijven : sommige najaren
krioelen de koolplanten van rupsen, en andere jaren vindt men er maar
zeer weinige. Vanwaar dit verschijnsel? 't Is door dat sommige jaren
zoovele insekten sterven, zonder dat zij hun geslacht hebben kunnen
voortplanten. De koolwitjes, welke in 't voorjaar te voorschijn komen,
hebben als pop aan een' boomstam, aan eene schutting of eenen muur
vastgehecht, den winter doorgebracht. Maar daar waren zij blootgesteld
aan weer en wind,—aan vogels, diehen gaarnealsvoedselgebruikten,—
aan sluipwespen, die er hare eieren in legden (zie bl. 35), en aldus
hunnen dood veroorzaakten. Al deze omstandigheden in aanmerking
nemende, zal men begrijpen, dat van de honderd overwinterende poppen
sommige jaren niet meer dan een tiental in 't volgende voorjaar nog
zullen overgebleven zijn. Yan deeieren, doordezegelegd, komensommige
niet uit; van de jonge rupsjes worden verscheiden eene prooi vanvogels,
van sluip- en graafwespen (bl.33); in andere ontwikkelen zich schimmelplanten, die zedooden. Nogweeranderevinden geenpassend voedselgenoeg
en sterven van honger. Immers het eerste geslacht leeft, niet in de eerste
plaats op koolsoorten, maar voornamelijk op herik en andere in 't wild
groeiende kruisbloemige planten. Hebben zich nu op een groepje van
dergelijke gewassen meer rupsen gevestigd dan zich met die weinige
planten kunnen voeden, dan gelukt het niet aan alle rupsen, wanneer
de planten zijn kaalgevreten, weer geschikt voedsel te vinden, daar
dit doorgaans op eenigen afstand te zoeken is. — Ik behoef over dit
onderwerp niet verder uit te weiden: men zal inzien; dat in vele
jaren de koolwitjes in hunne verschillende toestanden van ei, koolrups,
pop en kapel aan zoovele gevaren zijn blootgesteld, dat niettegenstaande
het krachtige voortplantingsvermogen van deze insektensoort, het aantal,
waarin zij voorkomt, niet meer dan matig groot kan zijn. Ja men kan
gerust verder gaan, en beweren, dat hier het sterke voorttelingsvermogen
voor het blijven voortbestaan van de soort noodzakelijk is, daar anders
weldra bij alle gevaren, waaraan de koolrupsen zijn blootgesteld, spoedig
geene dieren van deze soort meer op de wereld zouden zijn te vinden.
In 't algemeen kan men dit zeggen: wanneer eenediersoortten gevolge
van haren lichaamsbouw : of hare leefwijze veel kans heeft, spoedig te
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gronde te gaan, clan ontwikkelt zich bij deze diersoort de eigenschapvan
zieh verbazend sterk voort te planten. Aldus worden telkens degestorven
individu's door andere vervangen, en op deze wijze wordt het uitsterven
der soort voorkomen. —•Als overigens alles gelijk is, dan zal eenekleine
diersoort aan meer gevaren, die haar bestaan bedreigen, zijn blootgesteld,
dan eene grootere. Immers door hare meerdere grootte zijn de laatstgenoemde tegen den aanval van vele vijanden beschermd, terwijl dit met
de kleinere niet het geval is. Olifant enwalvisch zijn eenpaardiersooi-ten,
die—zoowel door haren lichaamsbouw alsdoorharenkolossalen omvang—
tegen allerlei schadelijke invloeden beschut zijn en al zeer zelden gevaar
loopen, door andere dieren te worden gedood. En toch komen nergens
olifanten of walvisschen in groot aantal voor. De langzame voortteling
van deze kolossen is daarvan de oorzaak. De vrouwelijke olifant bijv.
brengt telkens slechts één enkel jong ter wereld, en draagt 20 tot 21
maanden, terwijl doorgaans tusschen de geboorte van het éénejong en die
van het andere eenige jaren verloopen. Yoor het voortbestaan van de soort
»olifant" is het volstrekt niet noodig, dat zij zich snel voortplante, en
het geschiedt dan ook niet. Want de natuur is in alles zookarig mogelijk,
en alleen dàn rijk, wanneer het noodzakelijk is. Eene snelle voortplanting
komt dan ook alleen voor bij die soortenvandieren, welkegedurendehaar
leven aanallerlei gevaren zijnblootgesteld, metnamebijvelekleineinsekten.
Een paar voorbeelden. Heb ik boven meegedeeld, hoe snel zich de koolwitjes
kunnen voortplanten, de gammavlinder of het pistooltje (flg. 45) legt nog
wel dubbel zoovele eieren. Gemiddeld toch legt het wijfje van deze soort
er telkens een vierhonderdtal, die rupsen opleveren, uit welke in 't
midden van den zomer zich even vele uiltjes hebben ontwikkeld, welke —
aangenomen dat de helft daarvan wijfjes zijn — in den nazomer •— X
400 of 80000 groenachtige, overlangs gestreepte rupsen opleveren. Wie
dit weet, dien zal het niet meer verwonderen, dat de rupsen van den
gammavlinder in zoo groote menigte kunnen voorkomen, als blijkens ons
eerste hoofdstuk in 1829 in Groningen 't geval was. (Zie bl. 3).
Iedereen kent de aarclvlooien, de kleine, metaalkleurige, springende
kevertjes, die vooral bij voortdurend droog, warm weder in zoo groot
aantal voorkomen, en dan maar al te vaak de jeugdige, pas ontkiemde
plantjes even boven den grond afvreten. Deze aarclvlooien leggen opverre
na niet zoovele eieren als vele andere soorten van insekten, maar toch
wel ongeveer een zestigtal. Zij doorloopen haar ontwikkeling zeer snel;
bij gunstig weer zijn zes weken voldoende, om den toestand van larve
en pop beide te doorleven, zoodat het geene verwondering behoeft te
baren, dat onder gunstige omstandigheden ten minste drie geslachten van
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aardvLooien na elkaar jaarlijks voorkomen. Het kan gemakkelijk worden
uitgerekend, dat aldus het aantal nakomelingen, in één jaar door ééne
enkele aardvloo voortgebracht, duizenden kan bedragen. '
Maar — sommigelagere, meestalmikroskopischewezensuitgezonderd—
planten zich zeker geene dieren zoo snel voort als de bladluizen, die in
een buitengewoon groot aantal soorten, zoo groene en bruine als zwarte,
op allerlei planten bij millioenen kunnen worden aangetroffen. Het is
namelijk uitgemaakt, dat de bladluizen, welke men den geheelen zomer
door aantreft, alle wijfjes zijn, die zonder medewerking van mannetjes,
levende jongen ter wereld brengen. Bedenkt men nu, dat elk wijfje aan
gemiddeld een 90tal jongen het aanzijn geeft, en dat van vele soorten
10 tot 15 geslachten in één jaar elkaar kunnen opvolgen, dan behoeft
het geene verwondering te verwekken, dat onze rozenstruiken, onze
erwten en vele andere gewassen sommige zomers met bladluizen als
bezaaid zijn. Immers 't valt niet moeilijk, uit te rekenen, dat — altijd
onder gunstige omstandigheden — ééne enkele in 't voorjaar aanwezige
bladluis in 't najaar milliarden nakomelingen kan hebben. Tegen den
herfst worden mannelijke en vrouwelijke bladluizen geboren; de laatste
leggen, nadat zij bevrucht zijn geworden, eieren, die beter dan de jonge
bladluisjes, in staat zijn, de winterkoude te doorstaan.
Wanneer men nu weet, dat aardvlooien, bladluizen en vlinders zóó
snel zich voortplanten als hierboven werd meegedeeld, dan zou men
geneigd zijn, te vragen: Hoe is het bij zoodanige vermeerdering van
insekten mogelijk, dat er nog planten op de aarde overblijven? Men zou
denken, dat weldra alle planten met rupsen en bladluizen zoudenmoeten
bedekt zijn. •— Maar reeds boven (zie hl. 59) heb ik er op gewezen,
dat juist zoo buitengewoon krachtige voortplanting voorkomt bij die
soorten, bij welke vele gevaren het bestaan der soort bedreigen. Om het
gezegde duidelijk te maken, wil ik hier iets uitvoeriger stilstaan bij de
rampspoeden, waarmee de bladluizen hebben te worstelen. Hare voortplanting is buitengewoon krachtig; en dus kan men gerust aannemen,
dat haar steeds vele gevaren boven 't hoofd hangen.—Daar hebt gevooreerst den invloed van 't weer. De bladluizen zijn teere juffertjes; en 't
is van algemeene bekendheid, hoe een flinke storm en vooral eene zware
regenbui er duizende op den grond werpt, waarvan nauwelijks tientallen
den dood ontkomen. Ook eene enkele nachtvorst eischt een groot aantal
slachtoffers. Wanneer op deze wijze het weer in 't voorjaar, als er nog
maar betrekkelijk weinig bladluizen zijn, zijne slachtingen begint aan te
richten, dan moet dit op het aantal bladluizen, dat gedurende den daaropvolgenden zomer aanwezig is, grooten invloed hebben; want met de
voorouders wordt de kans op een talrijk nageslachtweggenomen.—Naast
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den voor de bladluizen schadelijken invloed van 't weer kunnen wij de
werking der overbevolking stellen, die hongersnood meebrengt. Bladluizen
zijn trage gasten, die als ze eenmaal haren snuit in een of ander plantendeel, 't zij blad, tak of wortel, hebben gestoken, er niet licht toe
komen, dit lichaamsdeel er weer uit te trekken, om zich naar eene
andere plaats te begeven. »De appel valt niet ver van den stam"; en zoo
zijn ook de jonge bladluisjes niet beter dan de oude. Pas hebben zij 't
levenslicht aanschouwd, of zij boren eveneens hunnen snuit in de plant
in, en blijven liefst ook hun leven lang zitten, waar ze zijn geboren.
Het eene jonge bladluisje wordt zeer spoedig door een ander gevolgd, en
reeds binnen niet zeer langen tijd zitten de talrijke zusjes elkaar tamelijk
wel in den weg. Men vindt dan ook de bladluizen gedurende den zomer
in groote scharen bijéén in de toppen der groote boonen, aan de twijgjes
en op de bladeren der rozen, enz. Spoedig ontstaat overbevolking. Ieder
van de zuigende gasten tapt het blad of het takje een klein gedeelte der
levensappen af; gezamenlijk echter maken zij 't zóö bont, dat het plantendeel, waarop zij zitten, verwelkt en gaat afsterven. Maar de dood van
't blad of het takje brengt onverbiddelijk den dood van zijne bewoners
mee; want deze verplaatsen zich te moeilijk, om zich ergens anders te
kunnen vestigen. De sterke vermeerdering der bladluizen brengt bij hare
traagheid van beweging noodzakelijk plaatselijk overbevolking en. aldus
den hongerdood van vele individu's mee; ja dit zou zelfs regel zijn,
indien niet bij de latere geslachten vele gevleugelde individu's werden
geboren, die — door den wind gedragen — van de eene plant naar de
andere voortzweven, en daar nieuwe koloniën kunnen stichten.
Men zegt wel eens, dat alleen de grooten der aarde vele vijanden
hebben; maar de nederige bladluisjes zijn daar, om te bewijzen, dat ook
de kleinen in dit opzicht niet verschoond blijven. Yooreerst worden zij
door verschillende vogelsoorten gegeten; en bepaaldelijk de spreeuwen
zijn er zoodanig op verzot, dat zij zelfs de kersen ongemoeid laten, als
ze maar bladluizen kunnen eten. En dat een spreeuw in een half uur
tijds honderde bladluizen kan verorberen, behoef ik wel niet te zeggen.
Maar ook onder de insekten zelve zijn er niet weinige, die opbladluizen
azen. Onder deze noem ik de lievenheersbeestjes (flg.31), vanwelkevooral
twee soorten algemeen bekend zijn, ni.de zevenkeeren detweekeer gestippelde soort. Beide hebben roode dekschüden; maar de ééne heeft ze samen
met zeven, de andere met twee zwarte stippels geteekend. Deze lievenheersbeestjes eten vele bladluizen; maar veel vraatzuchtiger zijn hunne zespootige, donkergekleurde larven. Zet men eene van deze op een blad,
dat met bladluizen is bezet, dan ziet men reeds na verloop van éénen
dag, dat haar aantal zeer is gedund. — Andere vijanden van de blad-
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luizen zijn de gaasvlieglarven. Iedereen kent de sierlijke, heldergroen of
lichtgeel gekleurde gaasvliegen (üg. 58), met hare schitterend goudgroene
oogen en hare uiterst dunne, doorzichtige, gaasachtige vleugels. Uitdeop
een dun steeltje geplaatste eitjes van deze insekten ontstaan larven, welke
ongeveer den algemeenen lichaamsvorm van dien der lievenheersbeestjes
hebben, en die aan haren kop van een paar zeer krachtige, geheel doorboorde kaken voorzien zijn. Deze hebben ongeveer den vorm vandebeide
knijpers eener kandijschaar, en worden dan ook naar elkaar toebewogen.
Evenals men met eene kandijschaar een klontje aangrijpt, zoo,neemt
eene gaasvlieglarve een bladluisje tusschen hare kaken. Door deopening,
welke in ieder der kaken aanwezig is, worden de vloeibare en weeke
• stoffen uit het liFig. 58 ').
chaam opgezogen
en in den slokdam
gevoerd. "Weldra is
er van 't geheele
diertje niets meer
overgebleven dan
de huid, die maar
spoedig over boord
wordt geworpen,
opdat de larve de
gelegenheid hebbe,
weer eene nieiiwe
bladluis te nemen.
—Eindelijk wil ik
nog op eene derde
groep van vijanden
van de bladluizen
de aandacht vestigen, nl. op de verschillende soorten van zweefvliegmaden (fig. 57). Wanneer men nauwkeurig eenige groote bladluiskoloniën beschouwt, dan zal men al spoedig
in 't midden van sommige dezer eene bloedzuigervormige made aantreffen, die aan het achtereinde stomp uitloopt, terwijl het vooreinde
soms ingetrokken is, en ook somwijlen uitgestoken en daarbij zeer in
') Fig. 58. De gaasvlieg Chrysopa perla, in hare ontwikkeling, a — volwassen* gaaavlieg (nat. gr.); b z=larve (vergroot); c ~ pop (vergroot), van de
buikzijde gezien; d —pop (vergr.), van ter zijde gezien; e — volwassen gaasvlieg, eieren leggende; f zr een ei, vergroot; g =z cocon, waarin de pop is
verscholen, nat. grootte.
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de lengte gerekt wordt. Pooten heeft liet dier niet; maar hier en daar
steken vleeschbultjes uit, door middel van welke het zich voortbeweegt.
Toch verandert de bloedzuigervormige made slechts langzaam van plaats.
Met haar spitse vooreinde grijpt zij steeds om zich heen, telkens eene
bladluis aanvattende, die zij uitzuigt, terwijl zij het leeggezogen huidje
daarna wegwerpt, om dadelijk weer eene andere bladluis aan te vatten.
De kleur van de onderscheiden zweefvliegmaden is zeer verschillend, en
doorgaans min of meer overeenkomstig met die van de bladluissoort, in
welker kolonie zij zich hebben gevestigd. -- Hoe kan zulk een traag dier
als eene zweefvliegmade juist de plaatsen vinden, waar eene bladluiskolonie is? Het antwoord op die vraag luidt heel eenvoudig: zij begeeft
zich niet naar die plaatsen, maar zij wordt daar geboren.Uitdeeivormige
pop (fig. 57, 4) ni., waarin devolwassen zweefvliegmade verandert, ontstaat
na eenige dagen rust een tweevleugelig insekt, dat door de afwisseling van
gele en zwarte banden op zijn achterlijf zeer veel overeenkomst met eene
wesp heeft. In de lucht schijnbaar stilstaande, maar in werkelijkheid de
vleugels zeer snel op en neer bewegende, zoekt de zweefvlieg naar eene
bladluiskolonie. Heeft zij er eene ontdekt, dan schiet zij met verbazenden
spoed er op toe, om een ei te midden van de niets kwaads vermoedende
diertjes te werp-en, die weldra alle of althans voor de grootste helft,
slachtoffers zullen worden van devraatzuchtige zweefvliegmade. —-Hebben
wij in verschillende insektenetende vogels, in de lievenheersbeestjes en
hunne larven, in de maden van zweefvliegen endelarvenvan gaasvliegen
diersoorten leeren kennen, welke door hare vraatzucht en moordlust de
gelederen der bladluizen zeer doen dunnen, — nog andere vijanden
bestoken deze kleine diertjes, wel is waar op meer verholen wijze, maar
toch met even veel succes. Terwijl toch de niets kwaads vermoedende
bladluizen rustigjes de sappen uit bladeren en takken opzuigen, komt
een of ander sluipwespje aangevlogen; het boort een gaatje in 't lichaam
der bladluis en legt daarin een eitje. Daaruit ontwikkelt zich eene made
binnen de levende bladluis; zij vreet dit diertje inwendig geheel uit, en
veroorzaakt aldus den dood van haar slachtoffer. Aangezien éénebladluissluipwesp verscheiden eitjes in verschillende bladluizen kan leggen, zoo
kan zij in korten tijd vele van die onwelkome gasten onzer kruiden,
heesters en boomen van het aardsche schouwtooneel doen verdwijnen.
Met opzet heb ik wat lang stilgestaan bij al de wederwaardigheden,
die eene bladluis kan ondervinden gedurende haren korten levensloop.
Men ziet, dat de ongelukken, die haar kunnen treffen, vele zijn, en
begrijpt, dat slechts weinige bladluizen in een'voor haar doen gezegenden
. ouderdom sterven. De eene sterft van koude, de andere door regen; de
derde sterft den hongerdood, 't zij ten gevolge van overbevolking of ten
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gevolge van den wind, die liaar op den grond werpt, waar geen voedsel
voor haar is; de vierde wordt de prooi van vogels of van vraatzuchtige
roofinsekten ; aan de vijfde eindelijk is het lotbeschoren, door eenesluipwespmade te worden leeggevreten. Kortom er bestaan tegen het blijven
voortbestaan van de bladluizen zoovele bezwaren, dat eene krachtige
voortplanting voor deze diertjes bepaald noodzakelijk is; zonder eene
snelle voortplanting zouden er weldra geene bladluizen op aarde meer
bestaan.
De meeste jaren worden de resultaten van het sterke voorttelingsvermogen der bladluizen opgeheven door de bovenvermelde, voor haar leven
nadeelige invloeden, die haar bij duizenden doen omkomen; maar het
zal duidelijk zijn, dat sommige jaren gunstig weder of de aanwezigheid
van slechts weinige vijanden noodzakelijk ten gevolge moet hebben het
voorkomen van bladluizen in zóó groot aantal, dat zij belangrijke schade
veroorzaken.
Uit hetgeen hierboven werd meegedeeld, zal duidelijk zijn geworden,
dat het meestal de kleinere diersoorten zijn, die de meeste schade aanbrengen, omdat deze zich doorgaans het snelst voortplanten. Het spreekt
wel van zelf, dat niet elk jaar dezelfde schadelijke insekten in menigte
voorkomen, en dat dezelfde soort van insekten niet elk jaar in gelijke
mate van zich doet spreken. Want of eene schadelijke insektensoort al of
niet in groot aantal voorkomt, hangt voornamelijk van de volgende omstandigheden af:
1°. het al- of niet aanwezig zijn van eene voldoende hoeveelheid geschikt voedsel;
2°. de weersgesteldheid;
3°. de aanwezigheid van vele of van weinige natuurlijke vijanden; en
deze omstandigheden zijn niet alle jaren dezelfde.
Eerst spreek ik over 't voedsel.Van groot belang is het, te weten, of
de eene of andere insektensoort zich slechts met ééne enkele of met
weinige plantensoorten voedt, dan wel met allerlei gewassen. Eeninsekt,
dat zich met planten uit de meest uiteenloopende natuurlijke familiën
kan voeden, is in zijne vermeerdering van de teelt vanbepaalde gewassen
tamelijk wel onafhankelijk. Ook is het doorgaans hoogst moeilijk, tegen
zoodanig insekt met hoop op goed gevolg middelen aan te wenden, daar
het niet alleen op ééne soort of op weinige soorten van cultuur-gewassen,
maar ook op allerlei in 't wild groeiende planten voorkomt. Een voorbeeld
van zulk een insekt vinden wij in de groenachtige rups van den gamma-uil
of het pistooltje (flg. 45 op bl. 44). Deze voedt zich o. a. met debladeren
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van de volgende gewassen: Maversoorten, erwten, boonen, wikken, boekweit, varkensgras, krod.de, herik, koolzaad en,andere kruisbloemigen
vlas, mangelwortels, — kortom met de bladeren van bijkans alle cultuurgewassen en in 't wild groeiende planten, slechts de grasachtigen (en
dus ook de graansoorten) uitgezonderd. In 1870 was de rups van het
pistooltje niet alleen in bijkans alle streken van ons land, maar in ongeveer geheel Noord-West Europa zeer algemeen; maar buitengewoon
groot was de schade, die zij in 't jaar 1829 in verschillende streken
van de provincie Grongen aanrichtte (zie bl. 3); er waren daar toen
uitgestrekte streken, uren gaans lang, waar men — behalve grassen en
granen — geene cultuurgewassen, noch onkruiden kon zien, daar alles
afgevreten was.
Later zal de lezer met verscheiden andere diersoorten kennnis maken,
die weinig meer kieskeurig zijn op hun voedsel dan bovengemelde rups.
Ik noem voorloopig slechts de meikevers, die als volwassen dier bijkans
uitsluitend de bladeren van loofboomen eten, maar in hunnen eersten
ontwikkelingstoestand (als »engerlingen") aan de wortels van grassen en
granen, aan die van kool en koolzaad, aan knollen, aardappelen en mangelwortels, en eveneens aan de wortels van eiken en dennen knagen; —
de rupsen van den bastaardsatijnvlinder,welker nesten men 'swinters in
allerlei boomsoorten vindt, en welke dan ook de bladeren van bijkans
alle mogelijke soorten van loof- en ooftboomen eten; — de slakken, die
bijkans geene enkele jonge plant verschoonen, enz.
Tegenover dieren, die op hun voedsel zoo weinig kieskeurig zijn, als
die, welke ik boven opnoemde, noem ik een paar soorten, welke in het
tegenovergestelde uiterste vervallen, en die slechts bepaalde organen van
ééne bepaalde plantensoort, hoogstens van twee of meer tot één zelfde
geslacht behoorende plantensoorten, aantasten. Het tarweaaltje, een
mikroskopisch klein wormpje, vestigt zich uitsluitend in bloemdeelen
van tarwe, desnoods ook nog in die van spelt, eene plant, welke aande
tarwe op 't allernauwst verwant is. Een niet meer dan 1,5 m ï . lang,
zwart kevertje vreet van suikerbietplanten, als ze nog zeer jong zijn,
even onder den grond het stengeltje door. Het nauwlijks 4,5 mM. lange,
in een zakvormig spinsel levende rupsje van de Iwrixmoteet niets anders
dan larixnaalden. De bloedluiskomt uitsluitend op appelboomen voor, de
druifluis of Phylloxera slechts opdenwijnstok. Het rupsje, dat deappelen
»wormstekig" maakt, leeft behalve in deze vruchten, ook nogindeperen;
appelboom eh pereboom behooren dan ook tot hetzelfde plantengeslacht
Pirus; in de vruchten van andere boomen komt het bedoelde rupsje
niet voor.
Tusschen de diersoorten, welke bijkans alle mogelijke gewassen als
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voedsel kunnen gebruiken, en die, welke slechts ééne of een paar plantensoorten daarvoor uitkiezen, staan andere, welke het midden houden
tussohen deze uitersten. Vele insekten, al bepalen ze zich dan ook niet
tot ééne plantensoort of tot een paar zeer nauw verwante soorten, tasten
toch bij voorkeur planten van dezelfde natuurlijke familie aan. Zoo leeft
het bruine, zwart gestippelde schildpadtorretje (Gassida nebulosa) doorgaans op wilde meldeplanten; maar het gaat somtijds over op andere
planten, die met de meldeplanten in dezelfde natuurlijke familie te huis
behooren, nl. op mangeiwortels en suikerbieten, ook op spinazie. De
hieronder te behandelen mosterdtor (Golaspidema Sophias) leeft doorgaans
op in 't wild groeiende kruisbloemige planten, nl. op herik (Sinapis arvensis),
op Erysimum Sophia en andere Erysimum''s, maar verbreidt zich somtijds
over rapen (Brassica rapa), andere keeren over bruinen en witten mosterd (Brassica nigra en Sinapis alba).
De reden, waarom zoo vaak eene insektensoort nauwverwante planten
voor haar voedsel uitkiest, is niet ver te zoeken. Immers in planten, die
nauw aan elkander verwant zijn, m. a. w. in planten, die in bouw onderling zeer veel overeenkomst vertoonen, vormen zich doorgaans dezelfde
of gelijksoortige stoffen. Zoo vormt zich melksap in alle Euphorbia's en
hars in alle denachtigen; vluchtige oliën ontstaan in de vruchten van
alle schermbloemigen, en de lipbloemige planten bevatten eveneens in al
hare deelen eigenaardig ruikende stoffen.
Men kent echter ook diersoorten, die wel-is-waar slechts betrekkelijk
weinige plantensoorten aantasten, maar zich - daarbij volstrekt niet tot
nauwverwante gewassen bepalen. Zoo leefde de zwarte pijlstaartrups
van den ohfantsvlinder (Beüephila Elpenor) in 't begin van deze eeuw
uitsluitend van de bladeren van den wijnstok; nu treft men haar weinig
meer daarop aan, maar meer op die van Fuchsia's en onder de in 't
wild groeiende planten op wederik en bastaardwederik (Oenothera en
Epilobium). — Het roggeaaltje (Tylenchus devastatrix), een mikroskopisch
klein wormpje, dat den roggebouw in den Oosthoek van Overijsel en
en in Noordelijk Limburg groot nadeel toebrengt, tast wèl in de eerste
plaats de"rogge aan, maar daarenboven haver, boekweit, kaarddisvtelen en
klaver; — merkwaardigerwijze tarwe en gerst niet, die anders met de
rogge in dezelfde natuurlijke familie behooren, terwijl boekweit, klaver
en kaarddistelen met onze granen niet verwant zijn. Van het bietenaaltje
(Hederodera Schachti), dat aan de teelt van mangeiwortels en suikerbieten
veel nadeel toebrengt, en ook gevonden werd aan de nauwverwante
spinazie en melde, is door KÜHN aangetoond, dat het ook in grooten
getale aan de wortels van koolsoorten, koolzaad en aan die van eene
menigte andere kruisbloemigen voorkomt, echter zonder aan deze ge-
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wassen veel schade te doen. Ja bovengenoemde onderzoeker bewees,
dat het bietenaaltje, in grooter of kleiner aantal kan voorkomen aan de
wortels van minstens 21 soorten van wilde of gekweekte planten, behoorende tot 5 verschillende natuurlijke familiën.
Zal in de eene of andere streek eene soort van insekten niet uitsterven,
dan is het noodig, dat claar eene voldoende hoeveelheid geschikt voedsel
aanwezig zij ; en zal de soort er zich sterk vermeerderen, dan is eene
groote hoeveelheid van dat voedsel noodig. Hieruit volgt, dat tegen de
sterke vermeerdering van die insekten, welke zich slechts met ééne of
weinige plantensoorten voeden, de vruchtwisseling een uitstekend middel
kan zijn. Zoo richt het bovengenoemde zwarte bietenkevertje zijne verwoestingen bijkans uitsluitend aan op d i e akkers, waar jaar uit jaar in bieten
worden geteeld. Wanneer op eenen akker een of ander gedierte duchtig
heeft huisgehouden, dan geeft men door 't volgende jaar weer 't zelfde
gewas of althans eene plant te telen, die ook aan dit gedierte tot voedsel
kan strekken, gelegenheid tot de nog sterkere ontwikkeling van dezelfde
diersoort. Immers in den een of anderen ontwikkelingstoestand blijft deze
op den akker over, en vindt nu daar 't volgende jaar op nieuw voedsel,
geschikt voor de instandhouding niet alleen, maar ook voor de vermeerdering der soort. Kweekte men echter op denzelfden akker een geheel
ander gewas, dat niet als spijs voor de bewuste diersoort kan dienst
doen, dan zou men den dood van verreweg de meeste der kleine vijanden
van 't bedoelde cultuurgewas veroorzaken, daar het voorzeker slechts aan
sommige zou gelukken, een' anderen akker te bereiken, begroeid met
eene plantensoort, die voor 't bepaalde gedierte als voedsel geschikt
zou zijn.
De larven van de staalblauwe koolzaad-aardvloo leven in de bladstelen
van 't koolzaad. Zij zijn maar al te vaak oorzaak, dat in 't vroege voorjaar de koolzaadplanten, in plaats van flink op te schieten, blijven
sukkelen, ja zelfs somwijlen afsterven. De hier bedoelde aardvloo is eene
insektensoort, die in ten minste twee geslachtenjaarlijks voorkomt. Wanneer
men n u , zooals in sommige streken geschiedt, het winterkoolzaad, als
het door deze aardvloosoort geheel is vernield, onderploegt, en daarna op
den zelfden akker zomerkoolzaad zaait, dan werkt men zelf de vermeerdering van 't schadelijke insekt in de hand. Want de in de onderploegde
koolzaadplanten aanwezige larven, wel verre van in den grond te sterven,
ontwikkelen zich daar verder; en weldra komen de volwassenaardvlooien
te voorschijn, die nu hare eitjes leggen tegen de bladstelen van het intusschen opgekomen zomerkoolzaad. En evenals het eerste geslacht der
aardvloolarven het winterkoolzaad deed mislukken, zoo tast nu het tweede
geslacht het zomerkoolzaad aan, terwijl het tevens volop de gelegenheid
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heeft, zich flink te vermeerderen. Had men geen zomerkoolzaad, maar de
eene of andere graansoort, erwten of boonen laten volgen, dan zou de
oogst naar alle waarschijnlijkheid niet verloren zijn geweest, en menzon
eene vermeerdering van schadelijke insekten voor 't volgende jaar voorkomen hebben. Immers de uit de ondergeploegde koolzaadstengels voor
den dag komende aardvlooien zouden op den akker niets van haregading
vinden; aan sommige van dezeinsekten, die zichbetrekkelijk gemakkelijk,
zoo door vliegen als door springen, verplaatsen, zou 't gelukken, een'
anderen akker te bereiken, waar koolzaad werd geteeld; maar 't valt niet
moeilijk, in te zien, dat verreweg de meeste eene betrekkelijk zóó verre
reis niet met goed gevolg zullen volbrengen, en sterven, vóór ze weer
een koolzaadveld hebben bereikt, waar zij hare eieren kunnenleggen. Dit
voorbeeld moge dienen niet alleen om de voordeelen der vruchtwisseling
te doen in 't oog springen, maar tevens omte doenzien, hoe noodzakelijk
de kennis van de leefwijze der insekten voor den landbouwer is. Wanneer
toch de koolzaadaardvloo slechts in één geslacht jaarlijks voorkwam, dan
zou men veilig in plaats van het ondergeploegde wintergewas, zomerkoolzaad hebben kunnen zaaien.
De verdienstelijke en te vroeg overleden WTTEWAALL verhaalt in zijn
hoogst belangrijk » V o l k s l e e s b o e k over de n u t t i g e en schadelijke i n s e k t e n " de volgende zeer leerzame geschiedenis. »In het najaar
van 1853 had ik een bunder koolzaad te velde, dat zeer goed groeide,
doch in het voorjaar langzamerhand terugging, en ten laatste wegens
misgewas moest omgeploegd worden. De wortels hadden zich knobbelvormig verdikt, en waren eindelijk tot verrotten overgegaan. Ditzelfde
land werd in den voorzomer met koolrapen tot veevoeder bepoot; en
ofschoon dat gewas aanvankelijk zeer welig stond, zoo bemerkte ik al
spoedig, dat de planten ziek waren, daar de bladeren na een' sterken
dauw of wat regen, in stede van zich flink op te heffen, nederwaarts
gebogen waren en slap hingen". In de misvormde, rottende koolzaadwortels, zoowel als in de aangetaste koolrapen vond WTTEWAALL de vuilwitte, pootlooze maden van de koofocuidvMeg (Anthomyia Brasswae), een
tweevleugelig insekt, dat tamelijk veel op eene zwarte kamervlieg gelijkt,
maar kleiner van stuk is(fig.59). Daardezevlieg, alnaarmatedeomstandigheden voor hare ontwikkeling meer of minder gunstig zijn, 4 weken of
langer, maar in elk geval hoogstens 8weken voor haregeheeleontwikkelingbehoeft , en zij de onderaardsche deelen van verschillende kruisbloemigen
van het geslacht Brassica (dus zoowel die van koolzaad als die van
koolrapen) aantast, zoo ligt het in den aard der zaak, dat het verkeerd
is, in plaats van het ondergeploegde koolzaad, koolrapen te poten. »Het
lag buiten mijne schuld" — dus vervolgt WTTEWAALL, »dat de vlieg zich
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in de koolzaadwortels vermeerderd had; doch aan mijn gebrek aan de
kennis der levenswijze was het toe te schrijven, dat ik het aantal nog
deed vermeerderen, door een gewas op datzelfde land te brengen, dat
door dezelfde soort van insekten moest aangetast worden. Had ik toen
erwten of boonen,
ë
'
•'•
gerst of haver op
dat veld gebracht,
zoozonikniettwee
gewassen verloren
hebben; terwijl ik
nu nog de oorzaak
werd, dat ditzelfde
insekt, hier zoo
sterk vermeerderd,
bij mijnen buurman
heel wat schade
uitrichtte".
Boven (blz. 67)
werd meegedeeld,
dat het bietenaaltje,
dat hoofdzakelijk
aan suikerbieten en
mangelwortels
schadelijk wordt,
bovendien aan de
wortels van verscheiden andere planten wordt aangetroffen, in groot aantal vooral aan
de koolachtige gewassen, waaraan het echter geene noemenswaardige
schadelijke werking veroorzaakt. Het gevolg daarvan is, dat de grond
van akkers, waarop zelfs nooit suikerbieten of mangelwortels worden
geteeld, kan wemelen van bietenaaltjes. Daarom moet de bezitter van
eene suikerfabriek zich hoeden, zonder voorafgaand onderzoek, ten
behoeve van de bietenteelt akkers te koopen of te huren, waarop vroeger
herhaaldelijk kool werd verbouwd.
Het hier meegedeelde is, dunktmij, voldoende, omte bewijzen, dat het
gemis aan eene geregelde vruchtwisseling zeer dikwijls de vermeerdering
van schadelijk gedierte in de hand werkt; maar dat daarentegen eene
behoorlijke vruchtwisseling, en bepaaldelijk eene zoodanige, waarbij
') Fig. 59. 1 = Koolraap, door de koolzaadvlieg (Anthomyia B'rassicae) aangetast, 2 — made, vergr., 3 = cocon (nat. gr. en yergr.), 4 z= de vlieg, vergr.

71
rekening wordt gehouden met de levensgeschiedenis van de vijanden der
gekweekte gewassen, het beste middel is om de nadeelige werking van
deze laatste te keeren. Het spreekt echter van zelf, dat tegen die diersoorten, welke zoo goed als alle mogelijke gewassen voor lief nemen, de
vruchtwisseling weinig of niets baat. Tegen de rups van den gamma-uil
(hl. 65) zal men met vruchtwisseling al zeer weinig beginnen, zelfs niet
met de teelt van bijkans uitsluitend granen, die ongeveer de eenige gewassen zijn, welke haar niet smaken. Want de onkruidplanten op den
graanakker leveren doorgaans voedsel genoeg voor de rupsen; en verder
begeven zich deze, bepaaldelijk in dentoestand vanuil, gemakkelijk genoeg
van den eenen akker naar den anderen. — Daar in bosschen en boomgaarden eene vruchtwisseling onmogelijk is, aangezien de boomen lange
jaren achtereen op dezelfde plaats blijven, zoo behoeft het geene verwondering te baren, dat de houtteler en de ooftboomteler vaker grooten last
hebben van ongedierte dan de eigenlijke landbouwer.
Heeft de plantenteler het tot op zekere hoogte in zijne macht, door
eene geregelde vruchtwisseling, waarbij rekening wordt gehouden metde
leefwijze der schadelijke dieren, de werking van de vijanden van zijnen
oogst binnen zekere grenzen te houden, — het leanniet anders, of hij
zal af en toe vele ongenoodigcle gasten op zijne cultuurgewassen zien
verschijnen, die aanspraak maken op een gedeelte van wat hij voor zich
zelven verbouwt. Dit is 't noodzakelijk gevolg van deomstandigheid, dat
hij duizenden gewassen van dezelfde soort op éénen akker bij elkaar
verbouwt. Waar slechts een gering aantal planten van dezelfde soort in
eikaars nabijheid groeien, kan het onmogelijk komen tot eene sterke
vermeerdering van die diersoorten, welke zich uitsluitend of hoofdzakelijk
met die soort van gewassen voeden. "Want zoodra de weinige bij elkaar
groeiende planten alle zijn kaalgevreten, moeten hare bewoners een goed
heenkomen zoeken; en slechts aan sommige van deze gelukt het, zichop
andere planten te vestigen, die hun tot voedsel kunnendienen. Demeeste
sterven van honger. — Maar hoe geheel anders zijn de vooruitzichten,
wanneer duizenden gewassen van dezelfde soortnaastelkaar op denzelfden
akker groeien! De dieren, welke zich daarmee voeden, kunnen zich ongestoord ontwikkelen; alle nakomelingen tot in 't derde of vierde geslacht,
ja nog meer geslachten, wanneer ze worden voortgebracht, vinden spijs
in voorraad. Van gebrek behoeft geen enkel exemplaar te sterven. Het
spreekt dus van zelf, dat de mensch, door vele planten van dezelfde
soort op denzelfden akker te telen, de vermeerdering van zijne vijanden
in de hand werkt; — maar dat kan nu eenmaal niet anders.
Duidelijk valt de waarheid van 'tgeen ik hier meedeelde, in 't oog,
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•wanneer een of ander insekt zich eerst op een in 't wild groeiend gewas
bevindt, en zich later over eene gekweekte plantensoort verbreidt. Zoolang
het uitsluitend op de wilde pknt werd aangetroffen, vermeerdert het insekt
zich niet overmatig, maar nauwelijks is het op de cultuurplant overgegaan, of men ziet het in talloos aantal verschijnen. Een paarvoorbeelden.
Het reecis op bl. 67 genoemde bruinachtige schildpadtorretje Cassida
nebulosa voedt zich èn als larve èn als kever met de bladeren van de
op bouwland veel in 't wild groeiende soorten van melde. Sommige jaren
echter gaan de, torretjes zich op de aanmeldennauwverwante suikerbieten
en mangelwortels vestigen; en dan vermeerderen zij zich wel eens zóó
sterk, dat zij belangrijke schade teweegbrengen, ja dat de akkers ervan
wemelen. Het groenachtig blauwe Sophiahaantje (ColaspidemaSophiae)
is een kort gedrongen torretje, dat tot de familie der goudhaantjes (zie
bl. 36) behoort. Het leeft op eenige soorten van in 't wild groeiende
kruisbloemigen, nl. op herik (Sinapis arvensis), op 't Sophiakruid (Erysimum Sophia) en op nog enkele andere. Sedert eenige jaren echter
heeft zich in Noord-Holland het Sophiahaantje over den mosterd, die
daar veel geteeld wordt, verbreid; en het is daar door het groote aantal,
waarin het daar thans op dat gewas voorkomt, een hoogst schadelijk
insekt.
Cultuurgewassen, die altijd in grooten getale naast elkaar op hetzelfde
stuk land worden verbouwd, hebben dus veel meer van vijanden uit het
dierenrijk te lijden dan in 't wild groeiende planten. Het ligt insgelijks
voor de hand, dat de vijanden van eene plant zich des te sterker vermeerderen, naarmate het gewas, waarop ze leven, meer in eene zekere
streek wordt geteeld. Zoo heeft het telen van buitengewoon veelkoolzaad
in de provincie Groningen een tiental jaren geleden, eene zóó sterke
vermeerdering van de koolzaadaardvloo ten gevolge gehad, dat men ten
slotte door herhaalde winstderving is gedwongen geworden, de koolzaadteelt te verminderen, welk gewas trouwens ook ten gevolge van den
minder hoogen prijs tegenwoordig veelminder dan vroeger wordt verbouwt.
Keeds vroeger (zie bl. 65) had ik de gelegenheid, te doen opmerken,
dat naast het voedsel ook de vjeersgesteldheid van grooten invloed is op
de toeneming in aantal van een of ander schadelijk gedierte. Hoezeer de
bladluizen in hare vermeerdering van het weer afhankelijk zijn, werd
reeds boven (bl. 61 enz.) uitvoerig besproken. Evenzoo weet men, dat
aardvlooien schadelijk worden bij aanhoudend droog weer, terwijl zij in
vochtige tijden bijkans niet van zich doen spreken. De reden daarvan is
tweeledig. Ten eerste ontwikkelen zich de jonge, pas uit den grond
gekomen plantjes 't sterkst, wanneer regen en zonneschijn elkaar afwis-
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seien. En hoe sterker de groei is der plantjes, des te minder doet zich
de werking der aardvlooien gevoelen. Immers deze laatste, die klein van
stuk zijn, maar met haar allen veel noodig hebben, vreten voortdurend
de bladeren der pas ontkiemde plantjes af, welke daardoor niet meer in
staat zijn, hunne onmisbare rol in 't leven der gewassen te spelen. Zijn
deze laatste intussohen zóó snel gegroeid, dat zichtelkensnieuwe blaadjes
hebben gevormd, vóór de oude door de aardvlooien zijn vernield, — dan
kunnen de plantjes het leven er af brengen, en weldra zich zóó sterk
ontwikkelen, dat de kleine vijanden weinig meer kunnen doen.
Maar niet alleen in dit opzicht is het weer van grooten invloed op de
vernielingen, door aardvlooien teweeggebracht; want het werkt ook
rechtstreeks op deze kevertjes zelve. Bij vochtig weer kruipen de aardvlooien weg en gebruiken zij geen voedsel: zij leggen eieren eerst wanneer
het weer milder is geworden, en zij de gelegenheid hebben gehad, om
voedsel op te nemen. Ook wordt bij ongunstig weder de geheele ontwikkeling der aardvlooien vertraagd; er komen dus minder generation per
jaar voor.
Eischen de bladluizen en de aardvlooien droog weer omgoedte gedijen,
de slakken doen 't meest van zich spreken, wanneer het vochtig is,
hoewel de droogte al zeer lang moet aanhouden, om ze te dooden. "Want
bij groote droogte kruipen de slakken diep in den grond, waar het
vochtiger is. Aan de oppervlakte echter komen zij alleen, als de lucht
tamelijk veel waterdamp bevat, dus voornamelijk 'snachts of wanneer
het regent.
In het algemeen kan men zeggen, dat zelden het weer voor de kleine
vijanden van onzen oogst zóó schadelijk is, dat zij het besterven, zooals
dit met de bladluizen het geval is. Yan grooten invloed echterishierbij de
toestand, waarin de insekten verkeeren. Zoo kunnen de rupsen gewoonlijk
zeer guur weer verdragen, zonder dat zij er door worden gedood; maar
in den tijd, waarin ze vervellen, zijn zij voor den invloed van 't Aveer
hoogst gevoelig, zoodat men haar dan ook bij nat of guur en winderig
weer somwijlen bij menigten ziet omkomen. — Echter gebeurt het
met het meerendeel der insekten niet, dat zij door min gunstig weer
sterven; maar wèl heeft de weersgesteldheid grooten invloed op de
snelheid, waarmede zij zich ontwikkelen. Duidelijk blijkt dit, wanneer
men de leefwijze nagaat van insektensoorten, die twee ofmeer geslachten
jaarlijks opleveren. Die generatie, welke zich gedurende 't warme jaargetijde ontwikkelt, doorloopt alle toestanden in veel korteren tijd dan
die, welke een meer kouden .tijd doorleeft. De levensgeschiedenis van het
koohvitje (zie de flg. op blz. 40), kan tot voorbeeld strekken. Men ziet
den vlinder in Mei vliegen. Uit de in den loop van die maand gelegde
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eieren komen rupsen voort, welke men gedurende Mei en Juni op verschillende, meestal wilde kruisbloemige planten kan aantreffen. Alras zijn
deze, onder 't genot van veel voedsel en gunstig weder, volwassen; zij
verpoppen, en weldra — soms nog in de maand Juni, maar doorgaans
eerst in Juli — komt de tweede generatie van kapellen voor den dag.
Deze leggen nu eieren, waaruit de rupsen voortkomen, 'welke in 't najaar
soms onze koolplanten, boerenkool en koolrapen op zoo geduchte wijze
toetakelen, en die in het laatst van Augustus of in September tegen
muren, schuttingen of boomen opkruipen, om te veranderen in de licht
geelgrijze, hoekige poppen, welke den geheelen winter in denzelfden
toestand blijven, om eerst het volgende jaar in het laatst van April of
het begin van Mei in kapellen teveranderen. Uithetgeen hier medegedeeld
is, blijkt, dat het ééne geslacht, welks ontwikkeling in den zomer valt,
in 2'/2 maand tijds zijne geheele ontwikkeling doorloopt, terwijl deandere
generatie, welker ontstaan ook nog in het gunstige jaargetijde valt, maar
welker verdere ontwikkeling ten deele in een minder voordeelig saizoen
plaatsgrijpt, niet minder dan 9x/2 maand daartoe behoeft. — Dat warmte
de ontwikkeling van insekten bespoedigt en koude haar vertraagt, weet
iedereen, die zich wel eens met het opkweeken van insekten heeft bezig
gehouden. Om vlinderpoppen te beletten, in den eersten tijd uit te
komen, legt men ze een tijdlang in een' kouden kelder.
Buitengewone versnelling of vertraging van de ontwikkeling eener insektensoort kan groote sterfte onder deze laatste ten gevolge hebben.
Immers door deze buitengewoon snelle of langzame ontwikkeling kan het
voorkomen, dat zekere ontwikkelingstoestanden van het insekt vallen in
een' tijd, die voor het bestaan van deze geheel ongeschikt is. Ik geef
hier alleen een voorbeeld van versnelling van de ontwikkeling eener insektensoort. Daartoe keer ik terug tot de levensgeschiedenis van het gewone koolwitje. De rupsen van de tweede generatie, die gewoonlijk eerst
in het laatst van Augustus of het begin van September volwassen zijn,
kunnen enkele malen onder bijzonder gunstige omstandigheden reeds in
de eerste helft van Augustus ter verpopping gereed zijn, zoodat men
reeds in Augustus de witjesvlinders ziet vliegen, welke onder gewone
omstandigheden eerst in April of Mei van het volgende jaar voor den
dag komen. De koolwitjes leggen dan nog in Augustus of in 't begin
van September eieren, waaruit een derde geslacht van rupsen voortkomt,
welke bij aanwezigheid van eene voldoende hoeveelheid voedselen gunstig
weer nog tegen het najaar in poppen kunnen veranderen. Is echter het
weer gedurende den nazomer koud en guur, valt de herfst vroeg in,
dan sterven zij bij massa's. De buitengewoon snelle ontwikkeling van de
rupsen der tweede generatie heeft dus het ontstaan vaneenderdegeslacht
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van rupsen in hetzelfde jaar tengevolge, en daarmede somwijlen den ondergang van het meerendeel dezer vijanden van kool.
Wanneer echter het tweede geslacht van rupsen zich zóó snel ontwikkelt, dat nog in Augustus de koolwitjes te voorschijn komen, die
anders eerst in 't volgende voorjaar uit de pop zouden zijn gekropen,—
dan dreigt nog een ander gevaar. Het tweede geslacht van rupsen heeft
de in de huurt aanwezige koolplanten voor een goed deel kaalgevreten;
en 't is zeer de vraag, of de vrouwelijke witjes nu nog koolbladeren
genoeg vinden, om er met een gerust gemoed hare eieren aan vast
te hechten. Want 't zou zeer goed kunnen zijn, dat de overgeschoten
koolbladeren voor de rupsen, die uit deze eieren ontstaan, niet genoeg
voedsel meer konden opleveren. Dan gebeurt het wel eens, dat de
witjes zich tot zwermen vereenigen, zich hoog in de lucht verheffen
en eenen tocht naar verre streken ondernemen, om elders koolvelden te
zoeken, die een beter bestaan voor eene talrijke nakomelingschap kunnen
opleveren. Soms komen op zoo'n tocht duizenden vlinders te gelijk om
't leven, nl. wanneer de geheele zwerm in zee te recht komt.
Nadat ik den invloed nader heb besproken, dien 't voedsel (zie hl. 65 tot
73) en het weer (zie bl. 73—75)hebben opdevermeerdering van schadelijk
gedierte, moet ik thans nog handelen over de werking vande natuurlijke
vijanden der schadelijke dieren. Deze natuurlijke vijanden zijnvan grooten
invloed op het aantal, waarin de schadelijke dieren voorkomen. Men kan
ze naar hunne leefwijze en naar hunne werkzaamheid in twee groepen
verdeelen:
1°. de van roof levende dieren, en
2°. deparasitische organismen.
Als nuttige diersoorten uit de eerste groep noem ik de vleermuizen,
den mol, de spitsmuizen, wezels en hermelijnen, de insektenetende
vogels (meezen, goudhaantjes, boomkruiper, alle spitsbekkige zangers,
enz.), uilen, buizerden, loopkevers, lievenheersbeestjes, glazenmakers,
gaasvliegen, zweefvliegen. Wezels en hermelijnen, uilen en buizerden
dooden een groot aantal van de schadelijke veldmuizen; de andere
opgenoemde diersoorten leven van insekten, slakken en andere kleinere
dieren. Hoevele van roof levende dieren somwijlen ééne enkele soort
van insekten het leven kunnen lastig maken, kan blijken uit de opsomming van de verschillende vijanden der bladluizen, vermeld op bl.62—64
van dit werk. Zelden of nooit echter voeden zich de van roof levende
dieren uitsluitend met ééne of met enkele soorten van dieren; zij zijn
volstrekt niet kieskeurig op hun voedsel, zoodat hun bestaan volstrekt
niet van de aanwezigheid van ééne of van weinige diersoorten afhangt,
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Door hunne voortdurende werkzaamheid houden de van roof levende
dieren de vijanden van onze cultuurgewassen in hunne vermeerdering
binnen bescheiden grenzen. Zij kunnen krachtig er toe meewerken, om
het in groot aantal optreden van het schadelijke gedierte te voorkomen.
Toch merkt men
Fig. 60 *).
hunne
nuttige
werkzaamheid niet
altijd even duidelijk, want zij werken in stilte, 't Best
merkt men, hoe
groot de rol is,
welke zij in de
huishouding
der
natuur
spelen,
wanneer zij door
de eene of andere
omstandigheid
plotseling van het
tooneel verdwijnen.
3" Mi'
Leerzaam is in dit
opzicht, wat GLOGEB omtrent een plotseling schadelijk worden van de zoo
gevreesde processierups (zie flg. 60) in de nabijheid van Hanau verhaalt.
Daar werden eens in een' bijzonder strengen winter eenige duizenden oude
eiken geveld, van welke vele hol waren. Binnen in de holle stammen
hadden zich de vleermuizen verscholen, om er clen winter slapende door
te brengen. Toen de boomen waren geveld en daarna stuk gezaagd,
kwamen de vleermuizen natuurlijk om, 't zij door de koude, 't zij door
de handen van de jongens, die ze vonden. Dadelijk in 't eerstvolgende
jaar zag men de processierupsen in veel grooter aantal dan gewoonlijk
verschijnen, en in volgende jaren namen zij nog steeds in aantal toe,
zóó zelfs, dat mijlen ver in den omtrek niet slechts de eiken, maar ook
eene menigte andere woudhoomen alsmede devruchtboomen geheel werden
kaalgevreten. De processierups had in de buurt van Hanau nooit ontbroken;
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') Pig.60. Deprocessierups (Cnethocampaprocessioned).Rups, pop, mannelijke
vlinder (rechts) en vrouwelijke vlinder (links). Alle nat.gr. —Deprocessierupsen
breDgen in grooten getale bij elkaar in een nest aan den stam vaneen' eikenboom
den dag door. Tegen den avond trekken zijin geregelde scharen achterelkaar naar
de kruin des booms, om er te vreten; en tegen den morgen zoeken zij 't nest
weer op. De wijze van optrekken der rupsen is in de figuur voorgesteld.
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maar de in grooten getale rondvliegende vleermuizen hadden van de
grijsachtige nachtvlinders, die zich daaruit ontwikkelen, voortdurend
zoovele weggevangen, dat eene schrikbarende vermeerdering niet kon
plaatsgrijpen. Toen de vleermuizen in die streek bijkans alle gedood
waren, kon eeno geweldige rupsenplaag nauwelijks uitblijven, daar de
processierupsen nu hare meest geduchte vijanden in eens kwijt waren.
De rupsen zelve toch worden wegens hare lange, prikkelende haren door
slechts zeer weinige vogels gegeten; en de vlinders, welke er uit voortkomen, vliegen 'snachts, wanneer geene vogels in de weer zijn.
Ik heb deze geschiedenis hier ter sprake gebracht, omdat zij nietalleen
het grooto nut der vleermuizen aantoont, maar tevens duidelijk maakt,
op welke wijze zij werken. Zij kunnen eene insektenplaag voorkomen.
Zoo doen in 't algemeen alle van roof levende nuttige diersoorten. Doorgaans komen deze daartoe in voldoend aantal voor, daar zij niet van
de aanwezigheid ééner bepaalde insektensoort afhankelijk zijn, maar zich
met allerlei soorten kunnen voeden. —
Geheel anders is de rol, welke de parasitische organismen in de huishouding der natuur spelen, 't Zijn wezens, dieren of planten, die zich
binnen het lichaam van de insekten ontwikkelen, en aldus den dood van
deze veroorzaken. Het insekt, waarbinnen en ten koste van welks lichaam
de parasiet leeft, heet de »hospes" van dit insekt. Dit woord is echter
niet volkomen juist, daar men in de menschelijke maatschappij onder
»hospes" iemand verstaat, die een' ander bij zich heeft inwonen, en niet
iemand, die door een' ander wordt leeggegeten; voor dergelijke kostgangers zou een menschelijke hospes bedanken.
Laat ik, als voorbeeld van een' parasiet, de sluipwespsoort bespreken,
die hare eieren in 't lichaam der gewone geelgroene koolrups legt (zie
fig. 39 op bl. 36). Deze Heine, nauwelijks 2,5 mM. lange sluipwesp
vliegt tusschen de koolrupsen rond, als 't ware om er eene uit te kiezen.
Heeft zij er eene gevonden, die haar goed lijkt, dan schiet zij plotseling'
op deze neer, steekt met hare legboor in de rups, en legt er een eitje
in. Dit herhaalt zij 50 tot 60 malen. Met lang duurt het, of er komen
kleine maden uit de eitjes van de sluipwesp te voorschijn; deze voeden
zich met die stoffen uit het lichaam der rups, welke zij niet dadelijk
voor haar onderhoud behoeft, maar waarmee zij zich gedurende den
poptoestand zal voeden, (zie bl. 15). Terwijl nu de sluipwespmaden aldus
voedsel genoeg vinden, laten zij alle lichaamsdeelen der rups, welke
voor haar bestaan noodig zijn (darmkanaal, hart, spieren, zenuwstelsel)
onaangetast. Eerst wanneer de rups ongeveer volwassen is, dan beginnen
zij zich ook aan deze onmisbare lichaamsdeelen te vergasten; ja langzamerhand wordt de arme- rups geheel leeggevreten, zoodat zij nog

78
slechts uit een. huidje bestaat, waarbinnen de intusschen volwassen geworden sluipwespmaden zich ophouden. De rups is inmiddels gestorven;
maar vóór haren dood heeft zij zich aan eenen muur of eenen boomstam
neergezet, zich krampachtig eraan vastklemmende. Inmiddels boren zich
de sluipwespmaden, die nu 3 m l . lang zijn, door de huid der stervende
of pas gestorven rups heen naar buiten. Aan weerskanten van haar
slachtoffer opgehoopt, spint ieder van haar weldra eene geelachtige cocon
om zich heen, waarbinnen zij in eene pop verandert. Al naar 't jaargetijde, vroeger of later, komt uit deze pop een wespje te voorschijn, dat
rupsen van een volgend geslacht aantast. — Er zijn in ons land een zeer
groot aantal soorten van sluipwespen bekend, grootere en ook nog wel
kleinere dan die, welke hier werd besproken; deze verschillende soorten
hebben ieder hare eigen leefwijze; sommige soorten leven slechts in eene
enkele soort van insekten, andere in meer soorten, maar doorgaans slechts
in weinige. En het : spreekt ook van zelf, dat eene zekere soort van
sluipwesp niet in alle mogelijke soorten van insekten kan parasiteeren.
Zoo kunnen sluipwespmaden, die langen tijd voor hare ontwikkeling
noodig hebben, niet leven in 't lichaaam van een insekt, dat in veel
korter tijd tot volledige ontwikkeling komt. Zoo kan eene groote sluipwespmade niet leven in het lichaam van een insekt, 'twelk altijd klein
blijft. Zoo kunnen eindelijk een volwassen vlinder of kever niet tot
woonplaats verstrekken voor de maden eener sluipwesp, omdat deze
volwassen insekten slechts de voor hun leven noodige organen bevatten,
en geene voedende stoffen voor later in hun lichaam bewaren. Met
weinige uitzonderingen kunnen slechts de eieren, de maskers en de
poppen van insekten sluipwespmaden herbergen. Eene sluipwespsoort
kan derhalve niet leven binnen 't lichaam van eene insektensoort, die
in den volwassen toestand verkeert op het oogenblik dat de sluipwesp
hare eieren legt.
De sluipwespen zijn dus in haar voorkomen aan de aanwezigheid van
bepaalde insektensoorten gebonden; en zoolang deze in slechts gering
aantal voorkomen, kunnen de in haar woekerende sluipwespen zich niet
overmatig vermeerderen. Maar deze sluipwespen bezitten een krachtig
voortplantingsvermogen, èn door 't groote aantal eieren, 'twelk ze leggen,
èn doordat althans sommige soorten eenige geslachten jaarlijks opleveren.
Haar voorttelingsvermogen is grooter dan dat van de insekten, waarin
zij als maden haar verblijf houden. Zoolang dus de hospes slechts in
gering aantal aanwezig i s , kan ook het aantal sluipwespen, die erin
parasiteeren, niet anders dan gering zijn. Maar zoodra onder de inwerking
van gunstige omstandigheden de hospes in grooten getale optreedt, kunnen
ook de sluipwespen zich sterker vermeerderen. Want nu kunnen zij al
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hare eieren leggen in eene diersoort, waarbinnen zich de maden kunnen
ontwikkelen. En zoo brengt de vermeerdering eener insektensoort van
zelf de vermeerdering van 't aantal sluipwespen mee, die erin woekeren.
Is het aantal, waarin bedoelde insektensoort voorkomt, in een volgend
geslacht nog grooter geworden, — het aantal sluipwespen neemt met
nog meer rassche schreden toe. En eindelijk is er bijkans geen van de
genoemde insekten meer te vinden, dat niet met sluipwespmaden bezet
is. Dan is 't einde van de insektenplaag dââr. Zoo zijn dus de sluipwespen in de huishouding der natuur slechts weinig werkzaam, om de
vermeerdering van de eene of andere insektensoort te voorkomen; maar
zij kunnen wèl eene insektenplaag, die eens is uitgebroken, beteugelen.
Wat ik hier van de werking der sluipwespen zeide, geldt evenzeer van
die der parasietvliegen en die der schimmelplanten, welke in 't lichaam
van insekten woekeren. Van de parasietvliegenof Tachinariënbehoef ik
hier niet nader te spreken. Ik verwijs slechts naar bl. 53 van dit werkje.
Maar ook sommige soorten van schimmelplanten ontwikkelen zich in het
levende lichaam van rupsen en andere insekten, welker dood zij veroorzaken. Eerst woekeren deze schimmels in 't inwendige der levende insekten; maar weldra vormen zich schimmeldraden buiten op hunne huid,
en aan deze schimmeldraden ontstaan de zoogenoemde »sporen", dat zijn
de kiemen, die — door den wind meegevoerd -— op andere insekten van
dezelfde soort neervallen, en deze aansteken. "Wanneer een insekt in
gering aantal voorkomt, dan hebben de schimmelsporen weinig kans, om
op insekten van dezelfde soort neer te vallen; maar zoodra deze laatste
in zoo groot aantal zijn te vinden, dat zij massa's boomen of kruiden
kaalvreten, is de gelegenheid voor de schimmelsporen, omtot ontwikkeling
te komen, ook grooter; en na verloop van eenigen tijd kan het zelfs
voorkomen, dat de meeste insekten »schimmelziek" zijn.
Heeft zich ergens eenmaal eene insektensoort sterk vermeerderd, dan
is er natuurlijk veel kans, dat deze vele insekten 't volgende jaar vele
nakomelingen hebben. Vooral in bosschen is dit het geval; op bouwland
niet zoo dikwijls, omdat daar dikwijls de vruchtwisseling (zie bl. 68) eene
vermeerdering van deze insektensoort voor 't volgende jaar voorkomt.
In bosschen,heeft men dus dikwijls twee jaren achtereenvolgens veel last'
van rupsen; maar tegen 't einde van het tweede jaar begint eene zoo
sterke vermeerdering van parasieten (sluipwespen, parasietvliegen of
schimmelplanten of verschillende van deze te gelijk), dat nog in het
tweede of in het derde jaar een eind wordt gemaakt aan de rupsenplaag.
Zoo was eene sterke vermeerdering van de parasietvlieg Tachina glabrata
de oorzaak, dat de gestreepte dennenrups, die in de jaren 1844 en '45
in de provinciën Gelderland en Utrecht zoo groote schade teweegbracht
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(zie bl. 3), in 't volgende jaar in de dennenbosschen van genoemde provinciën bijkans eene zeldzaamheid mocht worden genoemd.
Op bouwland, waar geregelde vruchtwisseling plaatsgrijpt, duurt eene
insektenplaag zelden twee jaren achter elkaar. De parasieten spelen dus
ook ten opzichte van den akkerbouw doorgaans niet eene zoo belangrijke
rol als ten opzichte van de houtteelt. Toch kunnen zoowel de talrijke,
door sluipwespmaden uitgevreten als de door schimmels gedoode, vuilbruinachtig geworden koolrupsen ons genoegzaam leeren, dat ook voor
den akkerbouw de parasieten van groote beteekenis zijn.
Hetgeen ik hier aangaande de natuurlijke vijanden der schadelijke
dieren in 't midden bracht, zal voldoende zijn, om duidelijk te maken,
dat de parasitische organismen in de huishouding der natuur eene geheel
andere rol spelen dan de van roof levende nuttige dieren. De laatste
helpen de Insektenplagen voorkomen; de eerste kunnen eene insektenplaag nooit voorkomen, maar haar wèl doen eindigen, als zij eenmaal is
ingetreden.
Daar roofdieren en parasieten eene geheel .verschillende rol spelen
tegenover de vijanden onzer gewassen, kunnen zij elkander natuurlijk
niet vervangen in de huishouding der natuur. Het is dus zaak voor den
landbouwer, beide zooveel mogelijk te sparen.
Eene opmerking nog moet ik maken, vóór ik van dit onderwerp afstap.
Ik heb verschillende diersoorten opgenoemd als vijanden van schadelijk
gedierte. Het spreekt echter wel van zelf, dat deze 't niet alle bepaald
op de voor ons schadelijke diersoorten hebben gemunt. Zij eten en vernielen insekten voor haar eigen plezier en niet voor het onze. Maar de
dieren, welke zich met insekten voeden, zullen toch doorgaans voornamelijk schadelijke soorten eten, om de eenvoudige reden, dat deze 't
meest voorkomen. Boven (zie bl. 71) heb ik aangetoond, dat waar een of
ander gewas in duizenden exemplaren op eenen akker wordt geteeld, de
vijanden van zoodanig gewas ook groot in aantal zijn. Daarom zal een
insektenetend dier — 't zij zoogdier, vogel of insekt —in eenebebouwde
streek meer kans hebben, schadelijke insekten te verslinden, dan nuttige
of dan insekten, die voor den landbouw onverschillig zijn. Evenzoo
zullen in eene streek onder de sluipwespen en de andere parasitische
organismen 't meest die voorkomen, welke in schadelijke dieren woekeren.
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IV. ALGEMEENE OPMERKINGEN OMTRENT MIDDELEN, TEGEN
SCHADELIJKE INSEKTEN AAN TE WENDEN.

Dit hoofdstuk zal door menigen lezer als het belangrijkste van 't geheele
boekje worden beschouwd; misschien zelfs zullen sommigen, in de inhoudsopgave den titel ervan ziende, deze bladzijde opslaan, om dit
hoofdstuk te lezen vóór al het andere, mogelijk met het plan, dat andere
maar voor 't grootste gedeelte over te slaan. Ik vrees, dat zoodanige
lezers het werkje onvoldaan neer: zullen leggen. Zij meenden toch erin
te vinden afdoende middelen, aan te wenden tegen alle mogelijke soort,
van »vreterij", of eenige recepten tegen beschadiging hunner gewassen
door rupsen, »wormen", kevers, enz. Maar zij zullen alras bemerken,
dat universeele (in alle mogelijke gevallen bruikbare) middelen tegen
schadelijk gedierte in dit boek niet worden gegeven, en dat zij uit het
doorlezen van dit vierde hoofdstuk doorgaans slechts dàn iets kunnen
leeren, wat ten bate van hun bedrijf komt, wanneer zij het lezen in
verband met de andere hoofdstukken.
't Graat met de middelen tegen schadelijk gedierte als met de middelen tegen de ziekten der menschen. Lijdt Ge aan de eene of andere
meer of minder ernstige kwaal, — ieder, die belang in U stelt, komt
U opzoeken, en prijst U een middel aan, dat hij »van uitstekende werking" noemt. Hij weet bij eigen ervaring, dat het middel onfeilbaar is.
Gij probeert het middel ook eens; maar met Uwe kwaal betert het niet. Gij
neemt nu Uwe toevlucht tot een middel, dat een andere goede kennis U
recommandeerde, — 't helpt ook niet. En zoo van de hak op den tak
springende, wil 't wel eens gebeuren, dat Ge na 't gebruik van 't een
of andere van de middelen, die U zijn aanbevolen, wat beterschap bemerkt; maar soms ook blijft deze beterschap geheel en al uit. Dan loopt
Ge eindelijk naar den dokter; in vele gevallen gelukt het dezen, U van
de kwaal af te helpen, maar niet altijd, — zelden ineens, zooals ge
hadt gehoopt. — Hebben nu al degenen, die U een »onfeilbaar" middel
aan de hand deden tegen Uwe kwaal, hebben ze allen U met opzet
bedrogen? Volstrekt niet: het middel heeft hun werkelijk geholpen, —
ten minste ze meenen het. Immers zij zijn eens onwel geweest en hebben
dat middel gebruikt, en toen is de kwaal afgenomen of zelfs geheel
weggebleven. Is dat geen bewijs, dat het middel tegen de bedoelde
kwaal helpt?
De redeneering is heel eenvoudig: »Ik had deze of gene kwaal; ik
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gebruikte dit of dat middel; de kwaal bleef weg; — dus: 't middel helpt
tegen de kwaal". —Maar eilieve, wat zegt Gevan de volgende redeneering?
»A ging bankroet, en eene maand later gebeurde 't zelfde met de firma
Ä ; dus het bankroet van A. heeft dat van B. veroorzaakt." Uw gezond
verstand zegt U dadelijk: »Ja, het ééne bankroet kan werkelijk 't gevolg
zijn geweest van 't andere; maar 't is volstrekt niet zeker, dat dit werkelijk 't geval was. Eerst een nader onderzoek kan zulks aan 't lieht
brengen. Wanneer het ééne verschijnselzieh na het anderevoordoet,dan
is toch dit laatste wiet altijd het gevolg van heteerste verschijnsel. "Wanneer
dus na het gebruik van 't eene of andere middel iemand van eene kwaal
geneest, dan is dit niet altijd het gevolg van het gebruik van het middel.
Ook ten gevolge van heel andere, soms onbekende oorzaken kan de kwaal
zijn weggebleven. Eerst wanneer het herhaaldelijk gebeurt, dat dezelfde
kwaal ophoudt na 't gebruik van 't bepaalde middel, dan kan men met
eenigen grond daaruit eene gevolgtrekking omtrent dewerkingervan maken.
De taak van den dokter is in de eerste plaats, op te diepen, van welken
aard de ziekte is en wat er de oorzaak van is. Want het komt zoo vaak
voor, dat twee kwalen in hare voor ons waarneembare verschijnselen
schijnbaar gelijk zijn, terwijl ze toch hemelsbreed onderling verschillen.
Eerst wanneer de werkelijke aard der kwaal is vastgesteld, kunnen de
ondervinding, de studie en het nadenken van den dokter een middel aan
de hand doen om met meer of minder hoop op goed gevolg de ziekte te
bestrijden.
Denzelfden weg moet men inslaan bij de bestrijding van de insekten,
die voor de teelt onzer cultuuïgewassen schadelijk zijn. Het zegt al zeer
weinig, wanneer aardvlooien eene enkele maal hare schadelijke werking
hebben gestaakt na 't gebruik van steenkolenasch; de vele regendagen,
die het aanhoudend droge, zonnige weer opvolgden, zouden ook zonder
de steenkolenasch wel de aardvlooien van onze velden hebben doen verdwijnen. Eerst wanneer een middel herhaaldelijk en onder zeer verschillende
omstandigheden gunstig werkt, kan men zeggen, dat het helpt. Vooral
is het noodig, dat al wie aan de »vreterij" in zijne planten gaarne een
eind wil maken, wete, welke diertjes deze »vreterij" veroorzaken. "Want
wat helpt tegen 't ééne insekt, helpt daarom nog niet tegen 't andere.
Evenals de dokter den aard der ziekte moet kennen, om haar met goed
gevolg te kunnen bestrijden, — zoo moet ook de landbouwer vöór alles
nagaan, met welke soort van schadelijk gedierte hij heeft te doen.
Vooral zij gewaarschuwd tegen die kwakzalvers op landbouwkundig gebied, welke tegen grof geld onder eene vreemde en schoon klinkende
benaming verschillende stoffen in den handel brengen, welker aanwending
niet alleen alle mogelijke soorten van ongedierte, maar bovendien nog

roest, brand en allerlei plantenziekten kan doen verdwijnen;—ten minste
naar men op de etikettes leest.
Om met kans op goed gevolg tegen schadelijk gedierte te velde te
trekken, moet de landbouwer vóór alles weten, met welke diersoort hij
heeft te maken. Daartoe is noodig, dat hij zijne oogen voortdurend goed
den kost geve. Hij beschuldige niet het eerste het besteinsekt, dat hij op
den akker aantreft, van de vreterij, die hij aan zijne gewassen opmerkt.
Hij neme nauwkeurig waar, welke diersoort hij van het euvel moet beschuldigen, en bouwe niet voorbarig conclusion op onjuiste of onvolledige
waarnemingen. Ik hoop, dat de landbouwer in dit werkje eene voor hem
bruikbare handleiding moge vinden, waardoor hij tot eene geregelde en
nauwgezette waarneming wordt aangespoord. Yooral het vijfde hoofdstuk
(zie de inhoudsopgave) zal •— hoop ik — blijken, daartoe dienstig te
kunnen zijn. —• Met slechts de soort van insekten, welke schadelijk
wordt, maar ook hare leefwijze moet men zoo nauwkeurig mogelijk
trachten te leeren kennen; want daarvan is de aard der teweeggebrachte
schade afhankelijk. Uit eene nauwkeurige kennis van den tijd, dien een
schadelijk insekt voor zijne ontwikkeling behoeft, — van de plaats,
waar het in zijne verschillende ontwikkelingstoestanden voorkomt, —
van het aantal geslachten, die jaarlijks elkander opvolgen, en uit zoo
menige andere, eigenaardigheid betreffende de leefwijze kan men soms
middelen afleiden, 't zij om de vermeerdering van de bedoelde diersoort
te voorkomen, 't zij om haar aantal te verminderen, wanneer zij eenmaal
zich buitengewoon sterk heeft vermeerderd.
Het gaat toch met de middelen tegen schadelijk gedierte als met die,
welke men tegen de eene of andere kwaal aanwendt. Soms is het mogelijk, door het aanwenden van doelmatige middelen het ontstaan van eene
ziekte te voorkomen, of althans de kans daarop zeer te verminderen. Ik
noem hier slechts de inenting (vaccinatie) als middel tegen poliken, veepest en andere besmettelijke ziekten. Is echter niettegenstaande de
genomen voorzorgen, eene kwaal toch uitgebroken, dan is men blijde,
als men een middel heeft gevonden, om haar te bekampen.
Hier moet nu achtereenvolgens worden gehandeld overvoorbehoedmiddelen, welke dienstig zijn, om de vermeerdering van schadelijke
insekten te voorkomen, en over verdelgingsmiddelen,welke men aanwendt,
wanneer de vijanden onzer gewassen eenmaal in menigte aanwezig zijn.
Wanneer het mogelijk is, door eene bepaalde vruchtwisseling (zie bl. 68)
of op andere wijze de vermeerdering van een of ander schadelijk dier te
voorkomen, dan is het natuurlijk zaak, dat te doen; men wachte de vermeerdering van 't ongedierte niet lijdelijk af, en vooral men werke ze
niet in de hand, zooals door eene verkeerde vruchtwisseling, door gemis
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aan vruchtwisseling, door te veelvuldige teelt van een zeker gewas in
eene bepaalde streek, of door het dooden van de natuurlijke vijanden
der schadelijke dieren maar al te veel gebeurt. Het is soms niet zoo
heel moeilijk, de vermeerdering van eene schadelijke insektensoort te
voorkomen, terwijl het dikwijls onmogelijk is, zelfs met groote geldelijke
opofferingen, eene insektenplaag te doen eindigen of zelfs merkbaar te
doen verminderen.
In de eerste plaats wil ik hier spreken over voorbehoedmiddelen tegen
schadelijk gedierte.
Alles wat den flinken groei der gewassen bevordert, voorkomt de nadeelige werking der plantenetende dieren. Hoewel 't volstrekt niet waar
is, dat alleen ziekelijke of kwijnende gewassen door insekten of andere
dieren worden aangetast, kan men wèl in 't algemeen de opmerking
maken, dat zij meestal meer te lijden hebben dan de volkomen gezonde
planten. Het schijnt, dat de weefsels, waaruit sukkelende gewassen bestaan, meer in den smaak van vele insekten vallen, dan de zeer
saprijke weefsels der geheel gezonde. Bovendien echter kunnen planten,
waaraan niets mankeert en die op vruchtbaren bodem staan, wanneer zij
in even sterke mate worden aangetast als ziekelijke, beter den aanval
harer vijanden te boven komen, daar zij sneller groeien, en dus in plaats
van de vernielde bladeren telkens weer nieuwe vormen. Steeds groeiende,
hebben zij weldra zoodanige ontwikkeling bereikt, dat zij — bij eene
niet al te sterke vermeerdering van 't schadelijke gedierte — niet meer
geheel worden kaalgevreten, en dus bladeren overhouden, waardoor zij
in staat zijn, gassen uit de lucht op te nemen. Kwijnende planten
daarentegen of planten, welke op een' slechten grond groeien, kunnen
dikwijls niet zoo spoedig nieuwe bladeren vormen, of de insekten hebben
ze reeds geheel of grootendeels opgegeten, zoodat een behoorlijke groei
bijkans eene onmogelijkheid wordt. Eene doelmatige bewerking en bemesting van den grond, rijenteelt, kortom alles wat een' krachtigen groei
der planten in de hand werkt, is tevens voorbehoedmiddel tegen de
werking van schadelijk gedierte.
Eeeds boven (zie bl. 68) werd erop gewezen, dat men door eene
geregelde vruchtwisseling de vermeerdering van schadelijke dieren kan
voorkomen. Daar is reeds voldoende het groote gewicht van de vruchtwisseling uiteengezet; ik wil hier alleen nogmaals herhalen, dat in vele
gevallen het voortdurend voorkomen van bepaalde soorten van schadelijke
dieren uitsluitend is te wijten aan eene onvoldoende vruchtwisseling.
Het bietenkevertje of de zwarte bietenluis (Atomaria linearis) wordt
bepaaldelijk op die akkers nadeelig, waar jaar uit jaar in suikerbieten
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worden geteeld; in vele streken van Duitschland wordt onder dezelfde
omstandigheden het bietenaaltje (HeteroderaSchachti) hoogst schadelijk
(zie echter blz. 70). De aaltjesziekte, veroorzaakt door het mikroskopisch
kleine roggeaaltje Tylenchus devastatrix, tast tot heden in ons land de
rogge aan op de zandgronden van Twenthe, een deel van Salland, een
gedeelte van de Graafschap Zutphen en Noordelijk Limburg; m. a. w.
in een groot gedeelte van die streken, waar de teelt van rogge veel te
weinig met die van hakvruchten en voedergewassen afwisselt (drieslagstelsel; Twenthsche roggebouw).
Niet slechts het gebrekaan wuchtwisseling, maar evenzeer eene ondoelmatige vruohtwisselingkan oorzaak zijn van de sterke vermeerdering van
de eene of andere schadelijke diersoort. Zoo moet men het zooveel mogelijk
vermijden-, suikerbieten te telen op land, waar langen tijd achtereen
kool verbouwd is, daar aan de wortels van dit gewas zich, evenzeer als
aan die der bieten, bietenaaltjes in menigte bevinden, zij het ook zonder
de koolplanten te beschadigen (vgl. bl. 70). Zoo mag men in plaats van
koolzaad, 'twelk door de werking van de maden der koolvlieg (Anthomyia
Brassioae) is mislukt, geene koolrapen verbouwen, daar deze door het
zelfde insekt worden aangetast (zie bl. 69).
Mij dunkt, dat geene verdere voorbeelden noodig zijn, om het groote
belang aan te toonen, dat de landbouw heeft bij eene geregelde endoelmatige vrubhtwisseling, ook met het oog op het voorkomen van insektenplagen.
Niet altijd echter verbergen zich de schadelijke dieren in den grond,
zoodat deze er mee wordt besmet; somtijds blijven zij in de zaden over.
.,,. „ ,.
Wanneer men deze dan een volgend
M§-
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jaar weer uitzaait, brengt men zelf
den vijand op den akker. Een paar
voorbeelden. In erwten en boonen
ontwikkelen zich kleine kevertjes,
die, doordat zeinvoornoemdevruchten
gaten bijten, de handelswaarde ervan
zeer verminderen. De erwtenkevers
nu (Bruchus Pisi; zie hierover nader in 't volgende hoofdstuk), blijven
den winter over binnen de erwten. Zaait men zoodanige besmette erwten
uit, dan komen de kevertjes eruit te voorschijn; zij begeven zich op de
inmiddels tot ontwikkeling gekomen erwtenplanten, en zijn door hunne
voortplanting de oorzaak, dat een volgend jaar de erwten weer denzelfden
') Fig. 61. De erwtenkever (Bruchus Pisi), van terzijde en van bovenop
gezien. Daarnevens eene aangetaste erwt. De kevers zijn vergroot.
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vijand, soms in nog grooter aantal, bevatten. Men neme dus zuivere erwten
voor den zaai; maar dat gaat nog niet zoo gemakkelijk, daar van de
geoogste erwten een groot aantal in haar inwendige een kevertje bevatten,
en het niet alleen lastig, maar zelfs geheel ondoenlijk is, zulke aangetaste
erwten uit de voor den zaai bestemde erwten uit te zoeken; want niet
altijd kan men het dezen uitwendig aanzien, of zieh inwendig een kever
bevindt. Daarom heeft men gezocht naar een middel, waardoor men den
vijand binnen de erwten zou kunnen dooden zonder de kiemkracht van
deze te doen afnemen. Men heeft zoodanig middel gevonden in de blootstelling van de zaaierwten aan eene temperatuur van 50° C., alsmede in
de behandeling van deze met zwavelkoolstof. (Zie meer uitvoerige mededeelingen hierover in 't volgende hoofdstuk.)
"Wanneer de tarwe aan de zoogenoemde »aaltjes-ziekte" lijdt, die sommige
jaren in de omstreken van de Elbe zeer veel voorkomt, maar bij ons zeldzamer is, hoewel zij er niet geheel ontbreekt, — dan vindt men tusschen
de gezonde tarwekorrels, die als
Pig. 62 ').
zaaikoren zullen worden gebruikt,
kleine, gedrongen, zwartwandige
korrels, waarin demikroskopische
vijand in groot aantal voorkomt.
Door deze laatste korrels mee uit
te zaaien, zou men den vijand op
den akker brengen. Het zaaikoren
ervan te zuiveren gaat moeilijk.
Maar wèl kan men de aaltjes
binnen den harden wand van de
zwarte korrels dooden, door al het zaaizaad gedurende 24 uren te brengen
in eene oplossing van 1 kilogram Engelsch zwavelzuur in 150liter water.
(Zie nader bij het Tarweaaltje.)
Blijven de vijanden van onze gewassen in vele gevallen in den grond,
somwijlen in de zaden over, — in enkele gevallen blijven zij, althans
voor een deel, verblijf houden in de stengels der aangetaste planten. In
dit geval mag men natuurlijk het hiervan gewonnen stroo niet brengen
in den mest voor akkers, waarop men weer 't gewas wil verbouwen, dat
aan de werking van het bedoelde schadelijke dier is blootgesteld. Blijven
de mikroskopische tarweaaltjes, waarvan ik boven sprak, in de korrels
over, de insgelijks mikroskopische roggeaaltjes,waarvan ook reeds vroeger
sprake was (bl. 85), blijven na den oogst wel voor 't grootste gedeelte in
l
) Pig. 62. Tarweaar met een paar kleine zwarte korrels, waarin tarweaaltjes huizen. Daarnevens (rechts) de aangetaste korrels, vergroot en ten deele
in doorsnede. Op de doorsnede ziet men de insgelijks vergroote aaltjes.
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den grond achter, maar ook voor een gedeelte in de roggehalmen. En zoo
zijn mij voorbeelden bekend geworden van de overbrenging der zoo
gevreesde aaltjesziekte der rogge op tot dusver onbesmette akkers, eenvoudig door 't gebruik van mest, tot de vervaardiging waarvan roggestroo
van zieke akkers had meegewerkt.
De op deze laatste bladzijden aangehaalde voorbeelden toonen alle ten
duidelijkste aan, van hoe groot belang eene nauwkeurige kennis van de
leefwijze der schadelijke dieren is, waar het geldt, hunne vermeerdering
te voorkomen.
Onder de voorbehoedmiddelen tegen schadelijke dieren moet eindelijk
worden genoemd: het sparen van hunne natuurlijkevijanden. Bepaaldelijk
geldt dit van de van roof levende nuttige dieren (zie bl. 75), in de hand
der natuur wel een van de belangrijkste voorbehoedmiddelen tegen
schadelijk gedierte. Deparasitischeorganismen, die de verdelgingsmiddelen
der 'natuur zijn (zie bl. 77), zijn zoo goed als onwerkzaam, zoolang de
schadelijke insekten zelve nog niet in groot aantal aanwezig zijn; bovendien kan men tot de vermeerdering of de vermindering van nuttige
sluipwespen, parasietvliegen en schimmelplanten niets af- of toedoen.
Wel geldt dit laatste ook van sommige der van roof levende dieren, zooals
van loopkevers, lievenheersbeestjes, enz.;maarandersishetmet diesoorten,
welke, zooals onze zoogdieren en vogels, eene meerdere lichaamsgrootte
bezitten. Daardoor zijn zij maar al te vaak het mikpunt van de baldadigheid der jongelui. Hoevele vleermuizen worden er niet gedood, alleen
omdat zij leelijk zijn! Hoevele nesten van nuttige zangvogeltjes worden
er niet uitgehaald, alleen om eene collectie eitjes te krijgen, of om de
jongen dood te sollen! Hoevele vogeltjes vallen er niet door blaasroer of
buks van jongens, die zich op deze wijze in 't schieten willen oefenen.
Ook somtijds verjagen of dooden de landbouwers zelven vogels, die voor
den landbouw nuttig zijn. Er zijn vogelsoorten, die uitsluitend of zoo goed
als uitsluitend insekten eten, waaronder zeer vele schadelijke, en die dus
hoogst nuttig worden, zonder dat schade daar tegenover staat. Onder
deze noem ik meezen, goudhaantjes, boomkruipers, kwikstaarten, roodborstjes, nachtegalen, roodstaartjes, grasmussehen, hofzangers, zwaluwen.
Andere veroorzaken, bij 't nut, dat zij als insektenverdelgers teweegbrengen, ook wel schade, doordat zij graankorrels uit de aren of het
uitgezaaide zaad uit den grond pikken, doordat ze onze kersen stelen,
jonge plantjes met wortel en tak uit den grond halen, enz. Dit geldt onder
meer. van vinken, gorzen, leeuwriken, lijsters en spreeuwen, die ik
alle — niettegenstaande het kwaad, dat ze soms doen — voor nuttige
vogels houd; ook van roeken en andere kraaien, van huismusschen
en ringmusschen, die — al mag men 't nut, dat zij veroorzaken, niet

wegredeneeren, — toch somwijlen veel meer schade teweegbrengen. Het is
zeer wenschelijk, dat de landbouwer een goed inzicht hebbe in de rol?
die de vogels ten opzichte van onzen landbouw spelen. De omvang van
dit werkje veroorlooft niet, dat ik nader over dit onderwerp uitweid;
wie er meer van verlangt te weten, kan ik verwijzen naar bl. 281—289
en bl. 309—440 van deel I der door mij uitgegeven »Landbouwdierkunde",
alsmede naar drie artikels, door mij geplaatst in jaargang 1882 van het
»Tijdschrift voor Landbouwkunde", bl. 142, 193 en 296. Dezelaatstehandelen meer bepaald over de Wet tot bescherming van nuttige diersoorten,
uitgevaardigd 25 Mei 1880, en hetKoninklijk Besluit, uitgevaardigd 25Aug.
van 'tzelfde jaar tot regeling van de uitvoering. In 't laatstgenoemde Kon.
Besluit vindt men eene opsomming van alle soorten van zoogdieren en
vogels, die als voor den landbouw en de houtteelt nuttig, bij de wet
worden beschermd. Sommige worden onvoorwaardelijk beschermd, en
mogen — met uitzondering van tuinen en boomgaarden, waar de wet
niet van toepassing is — nergens worden gedood of in het broeden
tegengewerkt. Andere, bepaaldelijk die, welke wèl nuttig worden, die
echter dikwijls ook schade veroorzaken, worden wèl beschermd, maar
slechts zóó, dat de Commissaris des Konings der provincie vergunning
kan geven, ze te dooden. Ik kan hier bij de zoogenoemde »vogelenwet"
niet langer blijven stilstaan, maar bepaal mij tot de opmerking, dat men van
deze wet nooit eene te sterke toename van 't aantal insektenetende vogels
in ons land behoeft te verwachten, •— dat zij doorgaans slechts kan
dienen, om eene sterke vermindering van deze vogels te voorkomen, die
anders onvermijdelijk zich zou moeten voordoen in de streken, waar de
landbouw bloeit. In zulke streken toch, waardoortoenemingvandebebouwing van den grond, klachten over insektenschade steeds meer en meer
.worden gehoord (vgl. bl. 71), wordt juist het aantal insektenetende
vogels voortdurend minder, daar de gelegenheid om te broeden voor hen
zeldzamer wordt. Immers in vele streken worden de bosschen door
bouw- en weilanden vervangen; waterplassen, welker oevers met riet en
struiken waren begroeid, worden droog gemaakt; en bij een beter toezicht op, en eene betere behandeling van plantsoenen en bosschen worden
meer en meer de oude, hol wordende boomen door jonge vervangen.
Wordt nu de gelegenheid om te broeden voor de insektenetende vogeltjes
zeldzamer, dan verhuizen zij naar andere streken, waar zij beter kunnen
nestelen. Men kan dit echter voorkomen, door kastjes, uit enkele plankjes
inééngetimmerd, gebakken aarden potten of kruiken, desnoods eenen
klomp met een vlieggat er in, op te hangen. Worden de vogeltjes niet
gestoord, dan nestelen zij gaarne daarin. Omtrent het gebruik van kunstmatige vogelnestjes kan ik hier niet zeer uitvoerig zijn; ik verwijs dus

den belangstellenden lezer naar boeken, waarin de bescherming van nuttige diersoorten meer afzonderlijk wordt behandeld, o. a. naar het vroeger
aangehaalde werk »Landbouwdierkunde", I, Bi. 296.
Door eene goede bewerking en bemesting van den grond zoowel als
door eene geregelde en doelmatige vruchtwisseling en door het sparen
van de natuurlijke vijanden der schadelijke dieren kan men dikwijls de
sterke vermeerdering van deze laatste voorkomen. Maar niet altijd. Boven
hebben wij de omstandigheden nagegaan, van welke in hoofdzaken het
in massa's voorkomen van schadelijk gedierte afhankelijk kan zijn. Maar
't is er verre van af, dat in elk bijzonder geval ons de oorzaken van de
buitengewoon sterke vermeerdering der insekten bekend zouden wezen.
En zoo komt het dan ook, dat vele malen eene belangrijke insektenschade
voorkomt, zonder dat voor ons de mogelijkheid had bestaan, ze te voorkomen. Van voorbehoedmiddelen kon dus geen sprake zijn. Maar
wat kan men, wanneer eenmaal de schadelijke dieren in groote menigte
aanwezig zijn, doen, om hun aantal te verminderen? Aan de beantwoording van deze vraag wil ik de laatste bladzijden van dit hoofdstuk wijden.
Het meest afdoende verdelgingsmiddel bestaat zeer zeker in 'tivegvangen
der schadelijke dieren, 't Is slechts de vraag, of de kosten van 't wegvangen niet te groot zijn in vergelijking met het te verkrijgen resultaat.
"Wanneer de schadelijke dieren in zeer groote menigte aanwezig zijn, en
de teweeggebrachte schade zeer groot is, dan mag men gerust vrij groote
sommen besteden. Dit is bijv. het geval, wanneer de meikevers, nadat
zij twee of drie jaren lang als engerlingen den grasgroei op de uiterwaarden hebben tegengewerkt, of in onze tuinen de aardbeiplanten, de
slaplanten, de knolbegonia's en zoo' menige andere keukengroente of
sierplant hebben doen afsterven, in April en Mei van het derde of vierde
jaar bijkans alle loofboomen en ooftboomen kaalvreten, en aldus den
aanwas van nieuw hout zoowel als het ontstaan van vruchten aan de
ooftboomen voorkomen, ja somwijlen zelfs van jonge boomjes den dood
veroorzaken. Men mag dan gerust een gulden of een daalder voor een
hektoliter meikevers betalen, bepaaldelijk wanneer het vangen algemeen
geschiedt over 't geheelè terrein, waar de meikevers schade teweegbrengen.
Echter kan men bij het in zoo groote massa's voorkomen van eenig
schadelijk insekt, in de waarde van de gevangen misdadigers eene
gedeeltelijke vergoeding vinden voor de soms vrij hooge kosten van 't
wegvangen. Zoo kan men de gevangen meikevers tot mest verwerken of
als varkens- of kippenvoeder gebruiken, waarvoor zij wegens hun gehalte
aan stikstof bevattende stoffen, niet ongeschikt zijn.
Komen de vijanden onzer gewassen in niet zoo buitengewoon groot
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aantal voor, zoodat de tosten van 't wegvangen te hoog zouden komen
in betrekking tot de teweeggebrachte schade, of zijn deze vijanden te
klein, om op de gewone wijze te worden verzameld, dan kan men het
vangen mogelijk of' althans gemakkelijker maken, door de boosdoeners
naar bepaalde plaatsen te lokken. Zoo kan men te werk gaan bij 't vangen
van slakken. Men weet, dat de gewone grauwe veldslak of akkeraardslak
tot de gevaarlijkste vijanden van den land- en tuinbouw moet worden
gerekend, en dat zij in groot aantal te voorschijn komt, wanneer het
vochtig weer is, of althans wanneer de lucht veel waterdamp bevat.
Daarom vreten de slakken 't meest gedurende den nacht, en begeven zij
zich bij 't opkomen der zon weer naar hare schuilplaatsen. Wil men dus
in tuinen of op bouwland zooveel mogelijk slakken verdelgen, dan kan
men daar verschillende voorwerpen, als stukken van dakpannen, stukken
hout, enz. heenwerpen. De slakken, die 's nachts in den tuin of op 't
veld rondkruipen, begeven zich tegen den morgen onder de neergelegde
voorwerpen, waar zij 't vochtiger hebben dan elders en tegen de brandende stralen der rijzende zon beschut zijn. Men kan nu een' jongen of
een' knecht de neergelegde voorwerpen laten omkeeren en de slakken
laten verzamelen. In plaats van dakpannen of planken kan men ook
saprijke plantendeelen neerleggen, waarop de slakken gaarne afkomen,
en waaraan ze 's morgens nog langen tijd blijven zitten. Men kan op
deze wijze gebruik maken van stukken van een' kalebas of van een'
grooten komkommer.
Het gebruik van ->->vangboomert\ gelijk dit sedert lang vooral in de
Duitsche bosschen met voordeel geschiedt tegen de dennenscheerders en
tegen andere schadelijke schorskevers, berust hierop, dat men in de
bosschen enkele pas gevelde boomstammen neerlegt, die voor de bovengenoemde vijanden van de houtteelt meer aantrekkelijks hebben dan de
andere, op stam staande boomen van het bosch. Korten tijd nadat de
dennenscheerders of de andere insekten onder de schors van de gevelde
boomen eieren hebben gelegd, verwijdert men deze gevelde stammen en
ontschorst ze, waardoor de larfjes, welke zich onder de schors bevinden,
sterven. Men heeft dus de kevertjes, die anders eieren zouden hebben
gelegd onder de schors van vele der boomen van "het bosch, naar enkele
stammen gelokt, en daar hun nakroost gedood. De vangboomen behooren
dus tot dezelfde reeks van verdelgingsmiddelen als de boven tegen de
slakken aanbevolen lokmiddelen.
't Zelfde geldt van de vangplanten, in den allerlaatsten tijd door
JÜTJUS KÜHN aanbevolen tegen de bietenaaltjes (Heterodera Schachti), de
aartsvijanden van mangelwortelen en suikerbieten, waarvan reeds een
paar keeren ter loops sprake was, en die in 't vijfde hoofdstuk nader

91
zullen worden behandeld. Vroeger meende men dat de bietenaaltjes de
bieten benadeelden slechts doordat zij, uitwendig tegen de fijne worteltjes
gezeten, deze uitzuigen. Maar nu bevond KÜHN, dat de nog onvolwassen bietenaaltjes in het inwendige van de dunne worteltjes der
bietenplanten binnendringen, en dat ze eerst later daaruit zieh naar
buiten werken, om in den volwassen staat nog een tijdlang voort te
leven, buiten aan de worteltjes vastgehecht. Verder heeft dezelfde beroemde landbouwkundige door vele proefnemingen bewezen, dat" het
bietenaaltje, behalve de wortels der planten, waaraan het zijnen naam
ontleent, nog die van een groot aantal andere gewassen bewoont, maar
't allerliefst die van verschillende kruisbloemigen, met name die van
alle mogelijke koolsoorten, koolzaad, raapzaad, knollen, koolrapen en
bitterkers (bl. 70). KÜHN redeneerde nu aldus: Wanneer op een' akker de
grond zoodanig met aaltjes is besmet, dat de teelt van bieten op dien
grond geene goede resultaten meer kan opleveren, dan moet men door daar
planten te zaaien, waarin zich de aaltjes gaarne vestigen, deze mikroskopische diertjes in de wortels van deze planten kunnen vereenigen.
Vervolgens moet men de gewassen, die aldus bijkans alle aaltjes van
den akker in hunne worteltjes bevatten, uitgraven, ze van 't veld verwijderen en verbranden, en wel vóór den tijd, waarop de jonge aaltjes
beginnen volwassen te worden en zich uit de worteltjes beginnen te
voorschijn te werken. Men heeft dan de aaltjes naar de op den akker
gekweekte planten gelokt, en daarna ze met deze planten gedood. Dergelijke planten, die men vangplanten zou kunnen noemen, moeten liefst
zeer dicht gezaaid worden, opdat zij een zoo groot mogelijk aantal fijne
worteltjes in den grond zenden; en nadat men ze van den akker heeft
verwijderd, moet men onmiddellijk weer zaaien en aldus nog een tweede
gewas van vangplanten verbouwen. Want het is natuurlijk niet mogelijk,
bij het verwijderen van het eerste gewas, het afscheuren van fijne worteltjes te verhoeden, die dus in den grond achterblijven, nog aaltjes bevattende. Om ook dezete vangen, moet een tweede gewas van vangplanten
het eerste opvolgen; liefst zelfs nog een derde gewas het tweede.
KÜHN vroeg

zich vervolgens af, welke planten hij als vangplanten 't best
zou gebruiken. Zij moesten natuurlijk tot die gewassen behooren, welke
de meeste aantrekkelijkheid voor bietenaaltjes bezitten; — vervolgens
moesten het liefst planten zijn, die een zoo groot mogelijk aantal kleine
worteltjes vormen, daar de aaltjes zich juist naar de kleine worteltjes
begeven, — eindelijk moesten het planten zijn, die doorgaans geregeld
opkomen en zich vrij snel en voorspoedig ontwikkelen. Voorzoover KÜHN
na een paar proefnemingen de zaak kon beoordeelen, kwam het hem
voor, dat als eerste gewas de variëteiten van kool de voorkeur verdienden,
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en dat liet vrij onverschillig was, welke daarvan werden gekozen (sluitkool,
boerenkool, bladkool, koolrapen boven den grond); dat als tweede en
derde gewas het zomerkoolzaad 't meest was aan te raden, daar dit doorgaans minder dan de koolsoorten en ook dan de anders ook zeer bruikbare
bitterkers, van den aanval der aardvlooien te lijden heeft. Ik kan hier
niet alle proeven herhalen, die door KÜHN zijn genomen, maar bepaal mij
tot de volgende mededeeling. Van een stuk land, dat erg aan aaltjes leed,
werd een gedeelte in den loop van 't jaar 1880achtereenvolgens drie malen
met vangplanten beteeld, die tijdig (30—40 dagen n a ' t uitzaaien) werden
weggenomen, om al spoedig door nieuwe te worden opgevolgd. In 't najaar
werd het land omgeploegd, in 't volgende voorjaar op eene doelmatige wijze
bemest, en vervolgens werden in 't midden van April de bieten gezaaid.
Een ander gedeelte van 't zelfde stuk werd op dezelfde wijze behandeld,
maar gedurende 't jaar 1880 werden daar geene vangplanten geteeld.
Reeds betrekkelijk vroeg was tusschen beide stukken land een groot
verschil waarneembaar; en ten tijde van den oogst was dit verschil zeer
Fig. 63 l ).
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groot. Op het eerstgenoemde stuk land zag men overal prachtige planten ;
op het tweede stuk waren vele plekken, waar de planten alle waren
') Mg. 63. Naar eene in den tijd van de bietenoogst gemaakte photographie.
Al het land, 'twelk men ziet, was oorspronkelijk besmet; maar 't land B is in
't vorige jaar door middel van vangplanten gezuiverd, het land A niet. Het
verschil in opbrengst aan bieten is duidelijk waar te nemen. C stelt voor eene
smalle, niet met bieten bezaaide strook lands tusschen 't land A en 't land B,

93
gestorven, terwijl de bietenplanten, die den aanval der aaltjes -waren te
boven gekomen, toch meerendeels klein waren gebleven, KÜHN liet van
een gedeelte van het met bieten beteelde land eene photographie maken,
die hiernevens in houtsnede is weergegeven, en die zeer duidelijk de
gunstige werking van het door hem voorgeslagen en geprobeerde middel
doet uitkomen.
Hetzelfde stuk land, waarop in 1880 vangplanten werden gezaaid,
leverde in 1879 (na eene bemesting met superphosphaat, guano en Chilisalpeter) gemiddeld per morgen gronds 63,62 centenaren suikerbieten, en
in 1881 (dus nadat het zooveel mogelijk van aaltjes was bevrijd door middel
van vangplanten): 183,46 centenaren per morgen. Een ander stuk gronds,
volkomen gelijk aan datgene, waarvan hier sprakeis, maar niet met aaltjes
besmet, leverde na eene gelijke bemesting 190,15 centenaren bieten per
morgen, eene opbrengst, van die van het vroeger besmette,. maar door
vangplanten ontsmette land niet van belang verschillende. Ook de qualiteit
der bieten, bepaaldelijk haar gehalte aan suiker, was op het aaltjesvrije
en op het ontsmette land ongeveer gelijk. — Over de deugdelijkheid van
KÜHH'S methode verder uit te weiden, mag na het medegedeelde wel
overbodig worden geacht. Demethodeheeft slechtstweebezwaren.Yooreerst
hare kostbaarheid. Maar deze vervalt tegenover de groote voordeelen, die zij
oplevert. Immers is reeds de meerdere bietenoogst van éénjaar voldoende
om de gemaakte onkosten te vergoeden, zoodat men om niet heeft het
voordeel, dat men nu met succes weer bieten kan verbouwen, 'twelk
anders niet alleen 't volgende jaar, maar nog zelfs eenige jaren later niet
zou kunnen gebeuren. Een ander bezwaar echter is dit, dat het bij eene
bietenteelt in 't groot niet gemakkelijk is, voor een korten tijd zooveel
volk in dienst te krijgen als noodig is, om de vangplanten van 't land
te halen. Wie dus veel land heeft, met aaltjes besmet, zuivere volgens
de door Kümy aangegeven methode, zijn land bij gedeelten in verschillende
achtereenvolgende jaren, en wel in de eerste jaren liefst de meest aangetaste stukken.
Wanneer men tegen de kosten opziet, en het land.niet buitengewoon
erg is besmet, kan men ook met goed gevolg vangplanten verbouwen
zonder daarbij den akker een jaar lang renteloos te laten liggen. Men
voere vruchtwisseling in — bij de bieten ook om andere reden zeer gewenscht (zie hl. 68) — en verbouwe liefst vóór het jaar, waarin bieten
zullen worden gekweekt, gerst. In de stoppels zaaie men vervolgens
vangplanten. Dat werd onder KÜNH'S opzicht gedaan. In de stoppels van
de gerst werden de vangplanten gezaaid, en na een kleine dertig dagen
werden deze uit den grond gehaald. In 't volgende voorjaar werd het
land met kunstmest gemest; en daarna werden de bieten gezaaid, die
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onder deze omstandigheden 164,97 centenaren per morgen opbrachten.
Vergelijkt men deze opgave met de getallen, vermeld op bl. 93, dan ziet
men, dat men over de opbrengst mocht tevreden zijn, hoewel daarbij
moet -worden in 't oog gehouden, dat het hier beproefde land wèl tamelijk
veel van bietenaaltjes had te lijden, maar op verre na niet zooveel als
het land, waarvan ik op de vorige bladzijde sprak.
Ik heb wat lang stilgestaan bij het gebruik van vangplanten, daar deze
misschien later ook tegen andere schadelijke dieren zullen blijken bruikbaar te zijn. De bietenaaltjes, waartegen KÜHNde vangplanten aanwendde,
zijn tot heden in ons land nog niet aangetroffen, maar te eeniger tijd
zullen zij er hier wel eens schadelijk worden, daar de gegevens voor
hunne ontwikkeling hier in ruime mate voorhanden zijn. —
De verdelgingsmiddelen, tot heden besproken, berusten alle op het
wegvangen van de schadelijke dieren, hetzij dan rechtstreeks (bl. 89) of
door lokmiddelen (bl. 90—93). Andere middelen moeten dienen, om het
schadelijke gedierte op deplaats zelve te dooden. Bij de behandeling van
de verschillende schadelijke soorten zal ik nader spreken over de verdelgingsmiddelen, die tegen ieder afzonderlijk zouden kunnen worden
aangewend. Hier mogen een paar voorbeelden volstaan.
Slakken worden gedood door alle middelen, die snel water tot zich
trekken, want deze ontnemen haar het water; en de slakken, die daar
niet tegen kunnen, sterven. Zoo kan men het best tegen dit schadelijk
gedierte te velde trekken met keukenzout of met ongebluschte kalk.
Maar ook versch gebluschte kalk onttrekt water aan de slakken en veroorzaakt aldus haren dood. Daar laatstgenoemde stof zeer gemakkelijk in
poeclervorm fijn over de akkers kan worden verdeeld, is zij beter en
vooral goedkooper te gebruiken. Men zaaie versch gebluschte kalk over
den grond, 9 à 11 Hektoliter per Hektare. Daar de kalk de slakken
slechts dàn doodt, wanneer hare huid er door wordt aangeraakt, strooie
men deze stof 's morgens in de vroegte, op den tijd, wanneer de slakken
kruipen, niet later dan 8 uur in den morgenstond, en wel alleen bij
droog weer, liefst bij zonneschijn. Wanneer het waait, dan moet men
beginnen met den kant, waar de wind vandaan komt; men kan op deze
wijze met minder kalk volstaan. Eeeds gedurende het strooien kan het
gunstige gevolg worden opgemerkt: de slakken, welke met de kalk in
aanraking zijn gekomen, zonderen veel slijm af en worden weldra zwart.
Wandelt men 's middags na den morgen, waarop men heeft gestrooid,
over den akker, dan ziet men massa's doode slakken, niet slechts volwassen exemplaren, maar ook zeer jonge. Somwijlen is het noodig, over
eenige dagen het kalkstrooien te herhalen.
Tegen andere schadelijke dieren kan men met kans op goed gevolg
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weer andere stoffen aanwenden, nl. oplossingen, waarmes de planten
worden begoten of bespoten (aloëoplossing, tabakswater, enz.), of stoffen
in poedervorm, waarmede men de gewassen bestrooit, of die men door
middel van een blaasbalgje over bladerenen stengels verspreidt (gebrande
kalk en gips, Staszfurter groen, tabakspoeder, enz.). "Waar deze en dergelijke middelen met goed gevolg kunnen worden toegepast, zal ik ze
bij de behandeling der verschillende insektensoorten ter sprake brengen.
Maar het zal duidelijk zijn, dat sommige van deze middelen of om hunne
te groote kostbaarheid of wegens de moeilijkheid om ze in 't groot aan
te wenden, meer in den tuinbouw dan in den eigenlijken landbouw hunne
toepassing kunnen vinden.
Vooral stoffen, die een' scherpen reuk verspreiden, kunnen in sommige
gevallen- met succes tegen schadelijk gedierte worden gebruikt, maar
natuurlijk gemakkelijker in eene besloten ruimte dan in 't vrije veld.
Zoo kan men de erwtenkevers binnen de zaaierwten door middel van
zwavelkoolstof dooden (zie bl. 85), en de klanders, die 't graan op den
korenzolder of in 't pakhuis bederven, kan men kwijt raken door de
bergplaats van 't graan volkomen af te sluiten en er dan zwavel te verbranden, waardoor zwaveligzuur ontstaat, of door er zwavelkoolstof te
doen verdampen.
Ook de reuk van chloorkalk schijnt vele insekten te verdrijven. Zoo
gebruikt men het met succès op stallen, om de voor de huisdieren zoo
lastige muggen en vliegen te verjagen. Begiet men planten met (natuurlijk
zeer verdunde) choorkalkoplossing, dan sterven — naar wel eens beweerd
is — de daarop aanwezige rupsen; en vlinders mijden deze planten, en
leggen er dus hunne eieren niet op.
Van buitengewone werking is het Perzische insektenpoeder, bestaande
int de fijn gemalen bloemhoofdjes van twee in Perzië en Kaukasië
groeiende samengesteldbloemige plantensoorten, Chrysanthemum carneum
en G. roseum, van welke ook in ons land verwanten in 't wild voorkomen, nl. o. a. G. leucanthemum, verbazend veel op de uiterwaarden,
en G. segetum, vooral op zandgrond. Men strooit het insektenpoeder of
blaast het door middel van eenen blaasbalg over Meeren, over stammen
en bladeren, en doodt of verdrijft daarmee allerlei insekten. Toch zijn op
verre na niet alle dieren van deze klasse voor Perzisch insektenpoeder
gevoelig. Meikevers, snuitkevers, sommige rupsen en pissebedden zijn er
geheel ongevoelig voor. Daarentegen helpt het uitstekend tegen vlooien,
weegluizen, bladluizen, vele soorten van vliegen en tegen blaaspooten.
De reuk van vlier is eveneens reeds lang aanbevolen als middel tegen
allerlei schadelijk gedierte. De vlierbloesems worden daartoe in water
afgekookt, en het aftreksel wordt gebruikt, om er mee de te beschermen
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plantendeelen te besproeien, 't Best doopt men eenen witkwast in het
vlierwater, en besprenkelt daarmee de planten. Reeds in de vorige eeuw
wendde men dit middel aan tegen rupsen in de kool en tegen verschillende schadelijke dieren op ooft. Met voldoende zekerheid heeft men in
Fig. 64 *)
de laatste jaren te Lunteren de goede werking
van het vlierwater tegen de in jonge pruimen
levende larfjes van de pruimen-bladwesp (Selandria
fulvicornis) geconstateerd. Het bleek mij, dat vlierwater ook tegen bladluizen met goed-gevolg kan
worden aangewend.
Yerder kent men nog verschillendeandere stoffen,
die door haren reuk insekten zouden kunnen verdrijven. Men noemt o. a. peper, knoflook, uien of
een aftreksel daarvan, hennep, büsenkruid, enz.
Sommige van deze stoffen schijnen weinig werkzaamheid te bezitten. Yan andere zal ik de 'uitymf
™
werking te gelegener plaatse mededeelen. Zoo
zullen in 't algemeen de middelen tegen de verschillende soorten van
schadelijk gedierte uitvoeriger in het nu volgende vijfde hoofdstuk worden
behandeld.

OVERZICHT VAN DE INSEKTEN EN ANDERE KLEINE DIEREN, DIE OP
BOUW- EN WEILAND SCHADELIJK WORDEN, GERANGSCHIKT NAAR
DE PLANTEN, WAAROP ZE WORDEN AANGETROFFEN.

De gewassen, welker kleine vijanden uit het dierenrijk ik hier wensch
te behandelen, rangschik ik op de volgende wijze.
1°. Meelvruchten (granen en boekweit): tarwe en spelt, rogge, gerst,
haver, boekweit.
2°. Peulvruchten: boonen (paarde-, duive-, wier- en groote boonen),
stam- en stokboonen, erwten.
3°. Ha/ndelsgewassen : suikerbieten, cichorei, meekrap, kool-, raap-,
*) Fig. 64. De pruimenbladwesp (Selandria fulvicornis). Bastaardrups, wesp
en aangetaste pruim. De laatste vertoont eenen harsdroppel, zwart gekleurd door
de uitwerpselen van de bastaardrups, die in de pruim leeft. Bastaardrups en
bladwesp zijn vergroot.
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boter- en dederzaad, bruine en witte mosterd, vlas, hennep, tabak,
hop, karwei.
4°. Wortel-enknolgewassen: aardappelen, rapen ofknollen, koolrapen,
mangelwortels, wortelen (penen).
5°. Voedergewassen: klaversoorten, lucerne, seradelle, wikke, linzen,
lupinen, spurrie, koolsoorten.
6°. Degrassen onzer weiden en graslanden.

Ie GROEP. MEELYRUCHTEN.
Ik behandel eerst de vijanden dergranen in 't algemeen, daarnadie,
welke de verschillende granen in 't bijzonder aantasten, en eindelijk de
vijanden vandeboekweit.
A. DE GRANEN IN 'T ALGEMEEN.
Aam de onderaardsche
deélen knagen: rünaalden (ziehieronder), engerlingen (zie bl. 104),veenmollen (ziebl. 112), aardrupsen
(zie bl. 117), emelten(ziebl. 119).
BITNAALDEN.

Zoo heeten in eengroot gedeelte deslands de langwerpige, vandrie
paar zeer korte pootjes voorziene larven vankniptorren ofspringkevers
(zie bl. 23 en flg. 27). Langs denIJsel heeten zij hardwormen, op de
Veluwe stekwormen, bij Haarlem en in andere deelen van Noord-Holland
koperwormen. Soms noemt men ze ook wel »meelwormen"; maar dan
verwart men zemet delarven van demeeltor, die inhuizen van bakkers,
meelhandelaars en molenaars veel voorkomt.
Van de kniptorren kent men verseheiden soorten, en dusbestaan er
ook verschillende ritnaalden, die men echter nog niet alle van elkaar
weet te onderscheiden. Niet alle ritnaaldsoorten zijn schadelijk: vele
voeden zich haar gansche leven lang met humus; zoo leven sommige
soorten in vermolmd hout van oude boomen. Ookde voor denlandbouw
schadelijke soorten van ritnaalden schijnen langen tijd achtereen van
zwarte aarde en van enkele in den grond aanwezige overblijfselen van
planten te kunnen leven; zij schijnen dit vooral in dennazomer enin
't najaar te doen; want doorgaans hoort menslechts in het voorjaar en
den voorzomer van schade, door ritnaalden aanonze gekweekte gewassen
teweeggebracht.
In ons land komen bijkans eenzestigtal soorten vankniptorren voor;
maar 't is er ver van af, dat van al deze soorten de ontwikkelingsDr. BITZEMA BOS, Insektensch.
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geschiedenis op voldoende 'wijze zou bekend zijn. "Wel kent men ook verschillende soorten van ritnaalden; maar 't is nog maar in enkelegevallen
bekend, welke ritnaald de larve van eene bepaalde soort van kniptor is.
In fig. 27 (hl. 24) is afgebeeld eene ritnaald, die in vele streken onzes
lands aan den graanverbouw veel schade heeft teweeggebracht: deze soort
is, evenals de meeste ritnaalden, bruinachtig van kleur met een' donkerder
kop. Zij is echter in 't bijzonder kenbaar aan een paar roodachtige vlekken
op 't laatste gedeelte des lichaams; de kever, welke zich eruit ontwikkelt,
is insgelijks in fig. 27 afgebeeld. Hij is 8 à 9 mM.lang, bruinachtig van
kleur en met grijze haren bezet. De geelachtige dekschilden vertoonen
overlangsche strepen. Deze soort wordt door de dierkundigen Agriotes
lineatus L. genoemd.
De vrouwelijke kniptorren leggen hare kleine, bolvormige, lichtgele
eitjes in den grond, dicht bij de plantenwortels of misschien wel doorgaans tusschen den stengel en den voet der bladeren. De eerst zeer
kleine ritnaalden groeien langzaam, en worden zelden langer dan 2,5
cM., hoewel ze — naar 't schijnt — vijf jaren in den grond leven,
vóór ze volwassen zijn. Zij vervellen eenige keeren, en zijn na de vervelling een tijdlang ficht, witachtig van kleur. Is de ritnaald volwassen,
dan gaat zij vrij diep in den grond en vormt daar eene holte, welker
wanden uit zeer stevig aaneengehechte aarddeeltjes bestaan. In deze holte
verpopt zij. Dit geschiedt tegen 't einde van Juli of 't begin van Augustus.
Gewoonlijk komt uit de pop tegen 't midden van laatstgenoemde maand
de kever te voorschijn; maar 't schijnt toch, dat sommige ook wel den
winter in den poptoestand overblijven. De kevers zijn eerst zeer licht
van kleur, maar worden spoedig donkerder.
Aan sommige gronden en aan bepaalde gewassen geven de ritnaalden
de voorkeur, hoewel zij bijkans op iedere soort van bodem worden aangetroffen en in geval van nood geene plantensoort schijnen te sparen. Maar
toch worden onderscheiden soorten van ritnaalden op verschillenden
bodem gevonden; en misschien tast ook niet elke soort van ritnaald
iedere soort van gewas aan. Jammer echter dat in dit opzicht nog zoo
goed als niets bekend is. Men weet, dat de volgende gewassen van ritnaalden hebben te lijden: tarwe, rogge, gerst, haver, gras, vlas, koolzaad,
turnips, rapen, kool, aardappelen, mangelwortels, penen, uien, salade,
hop en verder verschillende sierplanten onzer tuinen. De graansoorten
in 't algemeen worden wel het meest door ritnaalden aangetast; en onder
deze heeft weer de tarwe het meest van haar te verduren.
Daar de ritnaalden zeer lang als zoodanig in den grond leven, spreekt
het van zelf, dat men doorgaans aan dezelfde planten en op denzelfden
akker ritnaalden vindt van zeer verschillenden leeftijd, zooals blijkt uit
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hare zeer verschillende grootte. Zij blijven waar ze zijn; vrijwillig verlaten zij den grond niet, waar ze zijn opgegroeid.
Pig. 65. ')

*) Pig.65. Diepenondiepgezaaidegraankorrel inhareontwikkeling.(Ziebl.100.)
7*
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't Schijnt dat de kniptorren bij voorkeur hare eieren leggen waar
de bodem samenhangend is; zoo hebben akkers, die 't vorigejaar weiland
of klaverland waren, veel van ritnaalden te lijden. In den loop van een
jaar, dat aardappelen, mangelwortelen, turnips of dergelijke gewassen op
een' akker worden geteeld, worden daar geene of weinige eieren gelegd.
Toch kunnen deze gewassen soms genoeg te lijden hebben van ritnaalden,
die reeds in den bodem aanwezig waren, vóór 't bedoelde gewas werd
geteeld. — Doorgaans doen de ritnaalden meer schade in droge dan in
natte jaren; gerst vooral heeft veel te lijden, wanneer 't weer in de
vroege voorjaarsmaanden koud en droog is. De planten worden dan dikwijls geheel geel.
Eitnaalden vreten gewoonlijk niet boven 'den grond. "Wel vreten zij
enkele malen de bladeren van knollen en turnips; maar daartoe komen
ze zelden over dag boven den grond en dan alleen bij nevelig en donker
weer; ook tasten ze alleen de bladeren van zeer jonge planten aan. De
groote schadelijkheid der ritnaalden bestaat in het doorknagen van
de onderaardsche deelen der planten. Hoewel zij ook de wortels aanvreten, doen zij toch aan 't koren 't meeste kwaad door het aanvreten
van den onderaardschen stengel; het afsterven van debenedenste bladeren
der plant toont duidelijk, waar de ritnaald aan 't werk is. Wanneer zij
dwars door den stengel heenvreet, dan veroorzaakt zij gewoonlijk den
dood der plant; deze zit dan weldra geheel los in den grond, zoodat zij
er zeer gemakkelijk kan worden uitgetrokken. "Wordt echter de stengel
niet geheel doorgevreten, dan kan de plant zich herstellen en nieuwe
wortels gaan schieten.
Het is een feit, bij de landbouwers van algemeene bekendheid, dat
ondiep gezaaid graan van ritnaalden minder heeft te lijden dan het koren,
dat meer diep gezaaid is. De ritnaald schijnt zich dan ook doorgaans op
eenige diepte in den grond opte houden, althans meestal niet onmiddellijk
onder de oppervlakte, hoewel zij toch in de bovenste lagen van 't bouwland niet geheel ontbreekt, ja, blijkens 't boven gezegde, zelfs enkele
malen boven den grond gaat vreten. Er is echter een andere reden,
waarom ondiep gezaaid graan op gronden, waar ritnaalden huizen, minder
van deze insekten heeft te lijden dan diep gezaaid koren, en—wordt het
aangetast — zich eerder kan herstellen. Laten zich op een' en denzelfden
akker twee graanplanten bevinden: de eene, P , opgekomen uit eene korrel,
die bijkans aan de oppervlakte ligt, de andere, Q, uit eene korrel, die
veel dieper in den grond is verscholen. De ondiep gezaaide plant vormt
dadelijk een flink wortelstelsel; maar met de diep gezaaide is het anders.
De korrel ontkiemt, en er vormen zich wel eenige wortels C aan den
voet van het naar boven groeiende, onderaardsche stengeltje D; maar
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zoodra dit laatste de oppervlakte AB heeft bereikt en een paar blaadjes
heeft gevormd, ontwikkelen zieh aan den voet E van den bovenaardschen
stengel de wortels F, die spoedig zieh vertakken en nog meer worteltjes
naast zich zien verschijnen. Het onderaardsche stengeldeel D en de
wortels C sterven daarna af;, en de diep gezaaide korrel levert dus ten
slotte eene plant, gelijk aan die, welke uit de ondiep gezaaide korrel is
ontstaan, — maar de eerstbedoelde plant komt achteraan. "Want een
tijdlang staat de groei van de plant Q bijkans geheel stil, nl. zoodra de
wortels F zijn begonnen, zich te vormen, en eenige van de eerste
bladeren zijn ontstaan. Dàn toch groeit de plant, wat hare bovenaardsche
deelen betreft, niet weer, vóór zich bij F eerst een flink wortelnet heeft
ontwikkeld. Wanneer nu gedurende dien tijd eene ritnaald G het onderaardsche stengeltje D aanvreet of doorknaagt, dan wordt de toestrooming
van voedende sappen uit de korrel minder, of wel zij houdt geheel en
al op, terwijl de plant door middel van de wortels F nog geene voldoende hoeveelheid stoffen kan opnemen, 't Gevolg is, dat de plant gaat
kwijnen, of doorgaans zelfs, dat ze geheel afsterft. "Wanneer op 't zelfde
tijdstip de flinke, gezonde plant P door eene ritnaald werd aangevreten,
zou zij natuurlijk veel meer kans hebben, om de beschadiging te boven
te komen. De plant, afkomstig van eene diep gezaaide korrel, verkeert
dus veel langer tijd dan de andere in eene periode, waarin zij aan den
aanval van ritnaalden geen' weerstand kan bieden.
De grootste klachten over ritnaalden hoort men in de maanden Maart,
April, Mei en Juni. Kiezelige en zandige, maar ook zavelige gronden
hebben doorgaans veel van ritnaalden te lijden; de zwaarste klei- en
leemgronden gewoonlijk niet zooveel, hoewel ze volstrekt niet worden
gespaard. Zoowel op de lager als op de hooger gelegen gedeelten van
den akker doet de plaag zich gevoelen. Laag gelegen akkers, grenzende
aan moerassige, met gras begroeide streken, hebben gewoonlijk bijzonder
veel te lijden. Akkers, die 't vorige jaar gras- of klaverland waren en
gescheurd zijn, hebben — zooals boven reeds werd opgemerkt — 't allermeest met ritnaald te kampen.
Droge jaren zijn 't gunstigst voor de ritnaalden. Vochtige jaren dooden
ze echter volstrekt niet; wel worden, naar 't schijnt, door een' natten
zomer vele kevers vernield, zoodat het eierleggen wordt voorkomen.
De ritnaalden behooren zonder twijfel tot de lastigste vijanden van den
landbouwer. Des te meer is het jammer, dat er geen afdoend middel
tegen bekend is, — ja, dat zelfs middelen, om het kwaad te temperen,
niet meer dan hoogst onzeker zijn.
Daar de ritnaalden zich met bijkans allegewassen voeden, is 't onmogelijk, door vruchtwisseling het kwaad te keeren, — tenzij men een
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gewas vond, dat zij in 't geheel niet zouden kunnen eten. Vroeger heb
ik in 't Noorden van de provincie Groningen als zoodanig gewas het
vlas hooren roemen; en zeker is het ook, dat de ritnaalden zieh bij
voorkeur niet met de wortels van deze plant voeden; echter heb ik later
landbouwers uit den Westpolder (Groningen) hooren verzekeren, dat deze
insekten in geval van nood wel degelijk vlas aantasten. WTTEWAALL noemt
den mosterd als een gewas, dat van ritnaalden niet te lijden heeft. Ik
zelf heb deze dieren nooit op mosterdland gevonden; ook heb ik nooit
hooren klagen over mislukking van den oogst van dit gewas door de
ritnaalden. Practische landbouwers hebben, voor zoover mij bekend werd,
het positieve beweren van WTTEWAALL nooit bepaald tegengesproken, maar
ook nooit bepaald bevestigd. Mededeelingen van dezen aard uit de meest
verschillende streken des lands zijn hoogst wenschelijk. — Men heeft
voorgesteld, de erg geteisterde stukken lands een tijdlang niet te bebouwen, maar ze tevens goed schoon te houden van alle mogelijke onkruid,
bepaaldelijk van grassen. Door zoodanige handelwijze zouden de ritnaalden
moeten sterven. Ik weet niet, of deze proef ooit genomen is. Wenschelijk
ware 't zeker, dat het geschiedde. Sommigen beweren, dat ook deze
handelwijze niet zou helpen, daar de ritnaalden bijzonder lang zouden
kunnen vasten. Ik deel dit bezwaar niet; 't is toch op zijn minst' genomen
hoogst onwaarschijnlijk, dat een insekt in zijn' eersten ontwikkelingstoestand gedurende een goed deel van eenjaar zonder voedsel zou kunnen
leven. Eene andere vraag echter is of de ritnaalden, waarvan sommige
soorten zich uitsluitend van vergane plantendeelen schijnen te voeden,
misschien gedurende de braak van vroeger ondergeploegde plantenwortels
of van den altijd in den grond aanwezigen humus zouden kunnen leven.
"Wanneer een gewas door ritnaalden is vernield, dan is 't haast overbodig, opnieuw te zaaien, daar men bijkans de zekerheid heeft, dat het
tweede gewas weer zal worden vernield. Wil men echter opnieuw zaaien,
dan moet men 't land eerst herhaaldelijk ploegen, zoodat de grond los
wordt en de vogels er op af kunnen komen; misschien kunnen ook de
vorst en de nachtvorsten er vele dooden. Zijn op die wijze bijv. in
't najaar vele ritnaalden omgekomen, dan kan men 't wagen, weer te
zaaien; want nieuwe ritnaalden komen er dat jaar niet meer bij. Immers
zij kunnen zich niet vermeerderen, tenzij nieuwe eieren worden gelegd
door kevers; en hiervoor is van 't einde van September af tot het laatst
van Maart geen gevaar.
Boven reeds werd er op gewezen, dat ritnaalden de meeste schade
teweeg brengen op land, dat 't vorige jaar gras- of klaverland was. In
Engeland meent men te hebben opgemerkt, dat in zulke gevallen de
schade grootendeels kan worden voorkomen door het land, vóór het wordt
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gescheurd, zeer kaal afgevreten te houden door schapen. Dit feit laat zich
wel eenigszins verklaren. Wanneer schapen eene weide kaal afVreten,
dus er zeer lang loopen te grazen, dan treden zij den bodem goed dicht.
Aldus kunnen zij veroorzaken, dat de kevers, die zich uit de poppen
der ritnaalden ontwikkelen, niet uit de aarde kunnen komen, — terwijl
die, welke 't geluk hebben, dit wèl te kunnen doen, geene geschikte
plaats voor 't leggen der eieren vindende, naar akkers verhuizen, die zich
daartoe beter leenen. Men zou dus ook paarden of runderen in 't veld
kunnen laten loopen, hoewel deze den bodem niet zóó dicht treden als
schapen; en het gebruik van eene zware rol op land als het bovenbedoelde zou om dezelfde reden aanbeveling verdienen. "Werkelijk heeft men
dan ook door te scheuren en flink te rollen den oogst behouden.
Volledigheidshalve wil ik hier nog eenige middelen tegen de ritnaalden
meedeelen, welke ik opgegeven vind, zonder dat ik voor hunne werkzaamheid kan instaan.
Vooreerst wordt aanbevolen het gebruik van raapkoeken voor de bemesting. De ritnaalden zouden er van eten en sterven. Men kan 't
probeeren. — Door kalk en roet op den grond te brengen vóór 't zaaien,
zou men de lastige vijanden dooden. In zekeren zin zal dit middel stellig
helpen. Door het bemesten met roet zullen de gewassen flink groeien;
en daardoor kunnen ze beter den schadelijken invloed van de ritnaalden
te boven komen. Of echter kalk en roet, in groote hoeveelheid over
't land gebracht, de insekten dooden, kan ik niet beslissen. — Verder
wordt aanbevolen het gebruik van gaskalk. De Heer HOPMA te Ellerhuizen
(Groningen) deelde mij mee, dat hij 4 Hektaren land, die van ritnaalden
wemelden, van deze plaag bevrijdde door over de Hektare + 25 mud
gaskalk te zaaien. — Hier en daar vindt men vermeld, dat door het
gebruik van keukenzout de ritnaalden zouden verminderen. Maar de
Heer G. ZIJLMA uit den "Westpolder (Groningen) schrijft mij, dat deze
schadelijke insekten door zeewater niet worden vernietigd, zooals is
gebleken in den door hem bewoonden polder, toen deze door groote
gaten in den zeedijk J5 of 16 keer werd overstroomd. — TASCHENBERG
geeft een middel aan, dat misschien voor tuinen wel praktisch zal zijn.
Volgens hem moet men op akkers, die van ritnaalden veel hebben te
lijden, tusschen de gewassen, die men eigenlijk wil telen, hier en daar
slaplanten pooten. De ritnaalden toch moeten op de wortels van dit gewas
bijzonder verzot zijn, en zich van de andere deelen des akkers daarheen
begeven. Zoodra dan de slaplanten beginnen te verwelken, moet men ze
uitgraven, en de talrijke ritnaalden dooden, die zich aan de wortels bevinden.
Vijanden van ritnaalden zijn: verschillende soorten van loopkevers (zie
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bl.21), sluipwespsoorten (ziebl.35en 77);verschillende vogels, vooralkwikstaarten, lijsters, roeken en kieviten; verder mollen en spitsmuizen. —
Sommige van de hierboven genoemde vogels volgen den ploeg, om de
boven den grond komende ritnaalden te verslinden. Misschien was 't op
sommige akkers de moeite waard, gedurende den ploegtijd eenden in
't veld te sturen, of kinderen de door 't ploegen te voorschijn komende
ritnaalden te doen oprapen.
ENGERLINGEN

(flg. 66, b, o, d) zijn de kromgebogen, geelwitte, van drie paren pooten
voorziene larven van meikevers of meikeverachtige torren. Zij hebben een'
bruinen, horenachtigen
kop en flinke kaken.
* \ ü ^ | jp jf
Het laatste lid van 't
Sk ^ . ^ L ^
achterlijf schijnt donkerder van kleur dan
het overige van 't
lichaam, ten gevolge
van de omstandigheid,
dat dikwijls door den
lichaamswand heen de
donkere uitwerpselen,
die zich in den endeldarm hebben opgehoopt,
zijn te zien. In den
grond kunnen zich de
engerlingen vrij goed bewegen; maar liggen zij opden grond, dan kunnen
zij niet vooruitkomen. In nevensgaande figuur vindt men op de natuurlijke grootte de verschillende ontwikkelingstoestanden van den gewonen
meikever (Melolontha vulgaris) afgebeeld. In Gelderland noemt men
de meikever-engerlingen veeltijds »keverwormen", ook wel »elften",
ten onrechte soms »emelten". — Yindt men kleine engerlingen, nog
kleiner dan het in fig. 66, d afgebeelde exemplaar, dan kunnen het
jonge exemplaren van dezelfde soort zijn; maar hebben zij dan tevens
betrekkelijk kortere pooten en vooral een betrekkelijk veel korter en
meer spits toeloopend laatste lid van 't achterlijf, —• dan heeft men
te doen met de larven van 't rozenkevertje(bl. 112, flg. 67). Meikever
*) Fig. 66. De gewone meikever (Melolontha vulgaris): a, gr=(mannelijke)
meikevers; èr=larve, vanter zijde, e= larve, vanbovenopgezien; d—jeugdige
larve; e~pop; f meieren. Allefigurennat. gr.
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en rozenkevertje behooren tot de plaatsprietige kevers, waarvan men de
kenmerken kan nalezen op bl. 23.
Berst spreek ik over de ware meikevers. Mgg. 21, 26 en 66geven eene
afbeelding van de meest gewone soort (Melolontha vulgaris). Hare lengte
bedraagt gemiddeld 2,5 à 3 cM. De sprieten zijn niet lang en eindigen in
eene knots, die bij 't mannetje uit zeven vrij groote, bij 't wijfje uit zes
kleinere platen bestaat. Het laatste lid van 't achterlijf steekt onder de
dekschilden uit, en eindigt in eene schuins naar achteren en naar beneden
wijzende punt. "Wat de kleur betreft: de kop is zwart, evenals het voorborststuk, dat echter bij enkele exemplaren roodbruin is; de sprieten zijn
roodbruin, de pooten en de buikzijde zwart of zwartbruin, bij sommige
exemplaren meer roodbruin. De dekschilden zijn bruin, evenals de punt
van 't achterlijf. Sommige exemplaren zijn met vele witte of grijze haren
bedekt; andere zijn zoo goed als onbehaard. — De hier beschreven soort
van meikever wordt in vele streken onzes lands aangetroffen : in de eerste
plaats in de naaste omgeving van den Eijn en den IJsel, voor zoover ze
op (Mdersch gebied stroomen, en verder in de overige deelen van Gelderland, in Limburg, Noord-Brabant en 't Oostelijke gedeelte van Utrecht,
in Overijsel, Drenthe en de Oostelijke deelen van Friesland en van
Groningen. In de omstreken van Eijn en IJsel worden deze meikevers
sommige jaren tot eene ware landplaag, daar zij zich dan bij millioenen
vertoonen, in eenige dagen alle boomen in de door henbezochte streek ontbladeren en dewegen geheelenalbedekken. In demeestederoverigebovengenoemde landstreken komen de meikevers niet in zóó groote scharen voor.
In de provinciën Noord- en Zuid-Holland en in "Westelijk Utrecht komen
plaatselijk ook meikevers voor; maar deze behooren tot eene soort, van
den gewonenof Gelderschen meikever(Melolontha vulgaris L.J verschillende.
Men zou ze Hollandsehe meikevers kunnen noemen; hun wetenschappelijke
naam luidt: Melolontha hippocastani F. Zij komen zeer veel met de gewone
soort overeen, maar zijn doorgaans iets kleiner dan deze, en vooral
kenbaar aan de punt van 't achterlijf. Deze wijst nl. niet schuins, maar
loodrecht naar beneden; zij is korter en wordt veel spoediger zeer smal,
maar verbreedt zich aan haar uiteinde weer eenigszins. Bij de inlandsche
exemplaren schijnt het voorborststuk altijd bruin te zijn en nooit zwart.
Overigens komen de Geldersche en de Hollandsche meikever in alle
hoofdzaken met elkaar overeen.
De leefwijze van beide soorten van meikevers schijnt volkomen dezelfde
te zijn, zoodat ik kan volstaan met de behandeling uit dit oogpunt van
den Gelderschen meikever, te meer daar slechts deze soort in ons land
groote schade teweeg brengt.
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Den naam »meikevers" ontleenen de hier behandelde insekten aan de
maand, in welke zij als kevers voor den dag komen. Echter ziet men ze
ook reeds in 't laatst van April vliegen. Dan zetten zij zich neer op
allerlei houtgewas, vooral op eiken, kastanjeboomen, beuken, populieren,
wilgen, alsmede op allerlei ooftboomen, 't meest op pruimen en meikersen. Yan de naaldboomen worden doorgaans alleen de larixen aangetast, terwijl van de loof- en ooftboomen de linden en de morellen het
langst voor den aanval der meikevers bewaard blijven. Op kruidachtige
planten schijnen cle onwelkome gasten zich nooit te vestigen; slechts het
koolzaad maakt eene uitzondering: dit gewas wordt vaak genoeg erg toegetakeld.
Spoedig reeds nadat de meikevers voor den dag zijn gekomen, ziet
men er verscheiden in paring. Komen de kevers in 't laatst van April
of in de eerste helft van Mei doorgaans op weinige avonden, maar dan
in groote scharen voor den dag, — om de plaatsen op te zoeken, waar
zij hare eieren leggen, vereenigen zich de wijfjes eveneens tot groote
zwermen, die zich ook alweer 's avonds naar de plaatsen begeven, welke
zij voor haar doel 't meest geschikt oordeelen. Bij voorkeur kiezen zij
daarvoor een' vruchtbaren, humusrijken bodem, terwijl zij open liggenden,
niet beschaduwden grond ver boven een met boomen begroeid terrein
verkiezen. Is geen andere bodem in de nabijheid aanwezig, dan moeten zij
hare eieren op een minder vruchtbaren, hoogen zandgrond leggen, zelfs
op boschgrond; 'en de uit de eieren te voorschijn komende engerlingen
voeden zich bij gebrek aan wortels van grassen, klaver en andere saprijke
kruiden desnoods ook met de schors van eiken- en dennenwortels; in de
laatste jaren ten minste zijn eenige voorbeelden bekend geworden van
vernieling van eikenhakhout en van jonge sparren en dennen door de
vreterij van engerlingen. Toch blijft het waar, dat de engerlingen op een'
vruchtbaren, humus bevattenden bodem, die met gras, graan, klaver of
eenig ander kruidachtig gewas is begroeid, beter tieren dan op een'
hoogeren, meer schralen zandgrond. En het behoeft dus geene verwondering te wekken, dat juist die streken van Gelderland, welke den Rijn
en den IJsel begrenzen, het meest aan de dubbele plaag van meikevers
en engerlingen zijn blootgesteld. De met gras begroeide uiterwaarden toch
voldoen volkomen aan de eischen, welke de engerlingen aan het leven
stellen; zij worden dus als plaats om eieren te leggen uitgekozen door
dö meikevers, die zelve op geringen afstand van de oevers der rivier
boomen in voorraad vinden, welker bladeren hun voedsel verschaffen. In
streken als de hier genoemde, waar zij sommige jaren bij millioenen
worden aangetroffen, zijn zij op deze wijze niet alleen voor eigenaars en
gebruikers van bossohen en tuinen zeernadeelig, maarookbovendien hoogst
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onaangenaam voor ieder. Ge kunt op sommige tijden van den dag nergens
gaan, zonder dat verscheiden kevers op en tusschen Uwe kleeren kruipen.
Het gegons dezer dieren vervult de lucht. Wandelt Gij langs een' weg,
waaraan boomen staan, dan vallen voortdurend de zwarte uitwerpselen
als regendroppelen op U neer; bij eiken pas haast, dien ge doet, treedt
Ge op een' meikever; op sommige plaatsen merkt Ge duidelijk de hoogst
onaangename lucht, die de gestorven meikevers en de verrottende uitwerpselen van zich geven. — Om eenig denkbeeld te geven van het
aantal, waarin de meikevers sommige jaren voorkomen, zij 't volgende
vermeld. In 't voorjaar van 1875 had zich te Wageningen eene commissie
gevormd, die om de plaag zooveel mogelijk te bestrijden, kevers liet
wegvangen. Toen werden er in de naaste omgeving van Wageningen
alleen 51.1 Hektoliter kevers gevangen, en te Hemmen en Eandwijk (in
de Betuwe, tegenover Wageningen) nog 55 Hektoliter, samen dus 566
Hektoliter. In één liter gaan + 400 kevers, zoodat de commissie in
't geheel verdelgde 566 X 40.000 = 2 2 ^ millioen kevers. Kekentmen,
over hoe kleine oppervlakte deze vangst plaatsgreep, dan is werkelijk dit
getal zeer groot te noemen. — In 1808 was het aantal meikevers in
de IJselstreken zeer groot. Toen werd door de Hooge Eegeering 't bevel
gegeven, op sommige plaatsen in Gelderland de meikevers te vangen,
met het gevolg, dat er 100 millioen kevers werden gevangen en gedood,
waarvan alleen in het ambt Steenderen 50 millioen; terwijl in het daarop
volgende jaar 250 millioen gedood werden, en men toen te midden van
de vangst moest uitscheiden, omdat de toegestane gelden verbruikt waren.
In de streken, waar de meikevers in zoo groote scharen kunnen voorkomen, heeft men om de drie of vier jaren een zoogenoemd »keverjaar".
Dàn krioelt het er van kevers; en in de tusschenjaren is het soms niet
doenlijk, in dezelfde streek eenige tientallen meikevers bij elkaar te zoeken.
In de streken, waar de meikevers zich nooit zoo overmatig sterk vermeerderen, is het ééne jaar wel wat rijker aan kevers dan het andere; maar
het verschil tusschen de onderscheiden jaren is toch nooit zóó groot. Dit
feit is niet moeilijk te verklaren. De meikevers leven als engerlingen
drie of vier jaren lang in den grond, vóór ze verpoppen, om spoedig
daarna als volwassen torren te voorschijn te komen. Of ze eene driejarige
of eene vierjarige ontwikkeling hebben, hangt van plaatselijke omstandigheden af, die wij in vele gevallen niet recht kunnen beoordeelen. In de
meeste streken van Noord- en Midden-Duitschland doorloopen de meikevers hunne ontwikkeling in vier jaren, terwijl in Zuid-Duitschland,
de geheele Eijnstreek en in Zuidelijk Frankrijk de geheele leeftijd der
meikevers vier jaren bedraagt. Merkwaardig is het, dat — wat ons land
betreft — eene driejarige ontwikkeling langs den Eijn nabij Wageningen
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regel is, terwijl eene vierjarige ontwikkeling voorkomt in de streken,
langs den IJsel gelegen. — Stel nu dat in eene landstreek, die voor de
meikevers zeer gunstig is gelegen, bijv. in de nabijheid van "Wageningen,
een bepaald jaar, bijv. 1875, voor het bestaan der kevers en voor hunne
vermeerdering bijzonder gunstige voorwaarden aanbiedt, 't zij doordat er
weinig roeken zijn, die meikevers eten, of doordat de kevers goed weer
treffen en veel voedsel vinden, waardoor zij in staat worden gesteld,
vele eieren te leggen; veronderstel verder, dat de door de kevers gelegde
eieren (ieder wijfje legt er gemiddeld een 40 tal) bijkans alle een' engerling
opleveren en dat ook de jonge engerlingen in den grond weinig vijanden
en veel geschikt voedsel vinden, — dan zullen de meikevers, die in
't jaar 1875 hebben gevlogen, talrijke nakomelingen opleveren, die eerst
drie jaren als engerlingen in den grond vertoefd hebbende, in 1878 als
kevers voor den dag komen. Deze talrijke kevers zullen talrijke eieren
leggen; en zelfs onder min gunstige voorwaarden voor hunne ontwikkeling, zullen er drie jaren later, in 1881, weer vele meikevers vliegen.
Dat er dus in die streken, welke voor de ontwikkeling van kevers en
engerlingen bijzonder geschikt zijn, weldra zoogenoemde »keverjaren"
optreden, behoeft niemand te verwonderen. Maar hoe gaat het met de
»tusschenjaren?" Stel dat 1875 een »keverjaar" is, maar dat er toch in
't voorjaar van 1876 ettelijke kevers vliegen. De wijfjes van deze leggen
hare eieren op de gewone plaatsen in den grond; maar daar vinden de
jonge engerlingen, wanneer ze uitkomen, een overgroot aantal éénjarige
engerlingen, die, aan de plantenwortels knagende, hun slechts weinig
overlaten. Nu kunnen zich de jonge engerlingen wel-is-waar grootendeels
met humusachtige stoffen in leven houden; maar een volgend voorjaar,
wanneer ze bepaald plantenwortels noodig hebben, moeten zij alweer
armoe lijden; zij sterven bijkans alle in den strijd om 't leven, dien zij
met de grootere, een jaar oudere engerlingen van 1875hebben te strijden.
In 1879 zullen er dus slechts weinig kevers voor den dag kunnen komen;
en zoo gaat het in ieder jaar, dat geen bepaald »keverjaar" is. In streken,
die voor de ontwikkeling der meikevers minder gunstig zijn gelegen,
vinden de jonge engerlingen nooit zoovele grootere soortgenooten in den
grond, welke hun 't voedsel voor den neus wegeten; zij kunnen dus elk
jaar zich geregeld ontwikkelen, — vandaar dat men in streken als de
bovenbedoelde wel niet alle jaren evenveel meikevers heeft, maar dat er
toch geen onderscheid tusschen »keverjaren" en bijkans geheel keverlooze
»tusschenjaren" voorkomt.
Door de vreterij der meikevers worden in 't voorjaar tal van boomen
ontbladerd, die soms eerst tegen St. Jan weer behoorlijk in 't blad komen.
Dat dit voor de geregelde houtvorming hoogst nadeelig is, zal geen be-
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toog behoeven; enkele keeren komt het voor, dat jonge boompjes het
besterven. Dat ooftboomen, die in 't voorjaar worden kaalgevreten, in
den zomer'weinig vruchten dragen, is eveneens duidelijk, vooral als men
weet, dat ook de bloemknoppen door de kevers worden vernield.
Maar schadelijker nog dan de kevers worden de engerlingen, die aan
de wortels van de meest verschillende gewassen knagen. Op schralen
zandgrond ontschorsen zij de wortels van boomen; op deze wijze hebben
zij in de laatste jaren onder Bennekom vele dennen, in het Speulderbosch
veel eikenhakhout te gronde gericht. Op bouwland vreten zij aan de
wortels van granen, klaver en koolzaad; aan aardappelen en aan rapen
en knollen, ja aan de onderaardsche deelen van eigenlijk alle mogelijke
gewassen. In tuinen, waar ze doorgaans nog meer dan op bouwland
voorkomen, tasten zij eveneens allerlei gewassen aan: vooral de wortels
van aardbeziën en van slaplanten moeten 't ontgelden. Aangetaste planten
beginnen eerst, hare bladeren te laten hangen; daarna worden ze fietsen
geel; men kan de planten dan, tusschen duim en vinger bij den stengel
aangrijpende, uit den grond trekken. Maar verreweg het meest schadelijk
worden de engerlingen voor den grasgroei op de uiterwaarden van Eijn
en IJsel, waar de vrouwelijke kevers bij voorkeur hare eieren leggen.
Om eenig denkbeeld te geven van de schade, welke de engerlingen aan
den grasgroei op de uiterwaarden kunnen teweegbrengen, verwijs ik naar
'tgeen door mij op bl. 4 dienaangaande is medegedeeld.
Gekomen aan de behandeling van de middelen, welke men tegen de
meikevers zou kunnen aanwenden, moet ik dadelijk doen opmerken, dat
het tot heden niet gelukt is, tegen de engerlingen op eenigszins voldoende
wijze te ageeren. Daarentegen is het niet onmogelijk, de meikevers in
zoo grooten getale te doen wegvangen, dat zoowel de keverschade als de
engerlingenschade in volgende jaren veel verminderd wordt. Men zorge
slechts, dat men geen half werk doe; want dàt baat in dezen niets en
kost dus onnoodig geld. Het wegvangen van meikevers kan alleen dàn
resultaten hebben, wanneer men daarbij aan twee eischen voldoet: 1°.
men helpe mee in alle streken van het distrikt, dat van de meikeverplaag
heeft te lijden; 2°. men beginne met het vangen van kevers zoodra deze er
zijn, en men ga ermee door tot aan 'teinde van de plaag. Kan aan deze
beide eischen niet worden voldaan, dan mag men zelfs van de uitgave
van groote sommen, aan 't wegvangen der kevers besteed, weinig heil
verwachten. Wordt op een gedeelte van het aan de plaag blootgestelde
terrein niet gevangen, dan verbreiden zich de kevers van daar uit over
de streken, waar wèl gevangen is, —• vooral als in den tijd van 't eierleggen, de wind naar deze streken waait. En begint men te laat of
eindigt men te vroeg met de kevervangst, dan zullen er te veel kevers
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overblijven; en de nakomelingen van deze, de engerlingen, vinden
in den grond minder concurrenten dan anders, dus meer voedsel; er
zullen dus betrekkelijk vele den volwassen toestand bereiken, en over
drie jaren zal het aantal kevers wel iets, maar niet veel geringer zijn
dan voorheen.
Het is natuurlijk niet mogelijk, in eene streek de meikevers radicaal
uit te roeien; maar dàt is ook niet noodig. Wil men echter de meikevers
zoodanig in aantal doen verminderen, dat zij geene landplaag meer zijn,
dan is er noodig: het samenwerken tusschen allen, die van de meikeverplaag hebben te lijden, en het besteden van wat veel moeite en geld.
Men love voor gevangen meikevers p. Hektoliter eene som uit, hoog
genoeg, om te maken, dat de kevers met snelheid worden verzameld.
Gedurende 't midden van de plaag, wanneer de groote boomen vol kevers
zitten, kon men in 1875 te Wageningen volstaan met f 0.75 à f 1.00
per Hektoliter uit te loven; in 't begin, en vooral tegen 't einde van de
plaag, toen de kevers uit het opgaande hout verdwenen waren, toen ze
dus uit het hakhout moesten worden weggezocht, moest men tot f 1.50
per Hectoliter betalen.
Bij de meikevervangst lette men op de volgende omstandigheden. 1°.
Alleenstaande boomen en de randen der bosschen hebben het meest van
meikevers te lijden. Dââr vestigen zij zich 't eerst; en wanneer dus de
vliegtijd begint, moet men ze vooral dââr laten verzamelen. 2°. Men
vange de kevers weg alleen op die tijden van den dag, wanneer ze rustig,
schijnbaar slapende, aan de boomtakken zitten, zoodat ze niet alleen op
den grond vallen, maar ook daarop blijven liggen, wanneer men de
takken der boomen schudt. Vooral wanneer de zon schijnt, maar toch in
't algemeen op 't midden van den dag, zijn de meikevers te onrustig;
zij vliegen dan soms om de boomen heen, en blijven in geen geval
liggen, wanneer ze er uit worden geschud. Het best gaat men op de
meikevervangst uit in de vroege morgenuren, vóór 6of 7uur; bij donker,
koel weer kan men den geheelen dag blijven vangen, 's Avonds tegen
't begin van de schemering beginnen de kevers rond te vliegen; dan begeven zich ook de bevruchte wijfjes naar de plaatsen, waar zij hare
eieren gaan leggen, 'tgeen in de Eijn- en IJselstreken vooral in de
uiterwaarden geschiedt. 3°. Als de takken der boomen worden geschud,
legt men 't best een laken op den grond, om de kevers op te vangen.
Waar de grond vlak en niet begroeid is, op wegen bijv., vervangt de
bezem het laken.
De kevervangst, zal ze een resultaat hebben, kost veel geld. Daarom
is het zeer wenschelijk, dat men uit de gevangen kevers een produkt
vervaardige, dat geldswaarde bezit. Deze komt dan in mindering van de
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gemaakte onkosten. Nu komen de meikevers, blijkens hunne samenstelling,
die een vrij aanzienlijk stikstofgehalte aanwijst, in aanmerking, om of
tot mest te worden verwerkt, öf als voeder voor varkens en voor kippen
te worden gebruikt. In de eerste plaats doet zich dus de vraag voor:
Hoe moet men de meikevers dooden, opdat zij voor een van de beide
opgenoemde doeleinden bruikbaar blijven? In 1875 heeft men te Wageningen in 't groot meikevers verzameld; men doodde toen de gevangen
misdadigers in kokend water. Maar deze handelwijze is vooral door de
brandstof, die men noodig heeft, vrij kostbaar; en de kevers zuigen zeer
veel water op, waardoor zij zich moeilijker dan anders laten drogen.
Meer aanbeveling verdient het dooden met behulp van zwavelkoolstof,
door Prof. MATES voorgeslagen. Men zet eenige ledige, goed schoongemaakte petroleumvaten overeind, slaat er aan de bovenzijde den bodem
van in, en legt de plankjes, die dezen samenstelden, netjes aaneengevoegd, er weer boven op, nadat men er de door de vangers aangebrachte,
met kevers gevulde zakken in gestopt heeft. Men drukt dan deplanken van
het deksel zoo dicht mogelijk aaneen, en giet er, het best door middel
van een' geschikten trechter, door een gaatje of reetje, dat gemakkelijk
weer dicht gemaakt kan worden, ongeveer 70 ccM. (d. i. het tiende gedeelte van den inhoud eener gewone wijnfiesch) zwavelkoolstof in, waarna
men het vat gedurende tien minuten zorgvuldig gesloten houdt. Na
verloop van dien tijd kunnen de zakken er uit genomen en. op eene
luchtige plaats leeg gestort worden. Eene hoofdzaak daarbij is, dat men
gedurende de geheele bewerking geen licht en vuur in de nabijheid
brenge; het is zelfs noodig, zich van rooken te onthouden. De zwavelkoolstofdampen toch zijn zeer licht ontvlambaar. De kosten van de bewerking zijn niet groot. Voor 60 ets. per kilogram is zwavelkoolstof in
den handel te verkrijgen, zoodat 70 ccM. of 85 gram slechts 5 cents
kosten. Wanneer men er in slaagt, om hiermede in een petroleumvat
ongeveer 2 hektoliter kevers te dooden, dan bedraagt de geheele verhooging
der kosten per hektoliter kevers op deze wijze nog geen 3 cent.
Om de aldus gedoode kevers tot meststof te verwerken, moet men ze
met aarde en kalk vermengen. Maar voordeeliger is het, ze zooveel
mogelijk als voedingsmiddel te gebruiken; echter niet in groote hoeveelheden tegelijk; want de kippen en de varkens, die men ermee voedt,
krijgen er licht te veel van. Zal men dus de kevers als voedingsmiddel
gebruiken, dan moet men ze in zoodanigen staat brengen, dat ze ten
minste eenige maanden achtereen kunnen worden gebruikt. Prof. MATEE
nu stelt op grond van door hem genomen proeven voor, de door zwavelkoolstof gedoode kevers in de zon te drogen. Men zorge-echter, dat men
de aldus gedroogde meikevers op luchtige zolders voortdurend droog
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beware. Bederft, niettegenstaande dit alles, toch nog eene grootere of
Heinere hoeveelheid, dan moet men deze naar den mesthoop brengen.—
Men gebruikt de meikevers het doelmatigst als varkens- en als kippenvoeder. Nooit echter geve men de meikevers alleen; zullen ze voortdurend
door de dieren met smaak worden gegeten en door den boer met 't meeste
voordeel worden gebruikt, dan is 't noodig, ze met andere spijzen te
vermengen. De samenstelling van 't meikeverlichaam maakt dit bepaald
noodzakelijk. Yolgens Prof. MAYEB ZOU men als voedsel voor varkens,
die men wil mesten, 't best aanwenden: 1 kilogram gedroogde kevers,
gemengd met 5 kilogram aardappelen. — Gebruikt men de kevers als
voeder voor pluimvee, dan zou het aanbeveling verdienen, om — zooals
trouwens reeds op verschillende plaatsen is geschied — zete laten malen
en er brood van te laten bakken, nadat men het heeft vermengd met 3
of 4 maal de hoeveelheid rijstmeel.
Boven (bl. 104) sprak ik van de kleine engerlingen van het rozenlcevertje
Fig. 67 *).
(PhylloperthahorticolaL). Ditlaatste,hiernevens afgebeeld,
is 8—11mM,lang, zacht behaard, schitterend zwartachtig
groen met geelbruine dekschilden. In Juni komt dit kleine,
meikeverachtige torretje te voorschijn ; sommigejaren ziet
men ze in groote menigte op boomen en heesters zitten.
Door 't kaalvreten van eiken, door 't afvreten van de
bladeren en de jonge, pas gezette vruchtjes der ooftboomen, door 't vernielen van rozen, enz. worden de kevers somtijds vrij schadelijk. De
larve is een kleine engerling (zie bl. 104), die aan de wortels van allerlei
gewassen, aan kruiden zoowel als aan boomen, knaagt. Men heeft haar
gevonden aan de wortels van verschillende koolsoorten, aan die van
granen, van gras en van klaver, aan de wortels van rozen en van verschillende soorten van bloemen, ook aan die van sparren.
Tot de orde der Bechtvleugeligen (bl. 28) behoort de
VEENMOL (Gryllotalpa vulgaris L.),
een dier dat niet slechts aan de wortels van granen, maar aan die van
bijkans aUe mogelijke gewassen knaagt, en op deze wijze in sommige
streken van ons land onnoemelijk veel schade teweeg brengt. De
lichaamsbouw van den veenmol is plomp en alles behalve fraai. In
fig. 68 is o.a. een exemplaar vliegende voorgesteld; maar zóózietmenden
veenmol slechts zelden, en dan nog wel slechts in den paartijd. Devoor') Fig. 67. Het rozenkevertje {Phyllopertha horticola),nat. grootte.
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pooten van dit dier zijn graafpooten, die door de groote breedte van
hunne dij en Irunne scheen, en vooral ook door hunnen schuinschen
stand, aan de voorpooten van den mol herinneren. De veenmol is donkerbruin van kleur.
Dit dier komt in ons land het meest voor op veenachtigen grond,
Pig. 68 ').

'tzij deze meer of min kleiachtig of zandachtig is. Verder kan hij
worden aangetroffen op alle gronden, die door veel mest los en mul
zijn geworden. In ons land wordt de veenmol aangetroffen in ZuidHolland, Zeeland en 't Westen van Noord-Brabant; verder in sommige
gedeelten van de Graafschap Zutphen en in enkele deelen van 't Westerkwartier van Groningen en 't Oostelijke gedeelte van Friesland. Omtrent
de leefwijze van den veenmol meldt een nauwgezet waarnemer 't volgende:
*) Pig- 68. De veenmol (Gryllotalpa vulgaris). Eén exemplaar vliegend, één
loopend; eene larve. Alles nat. grootte.
Dr. RiTZEMA BOS, Insektensch.
8
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»De veenmol brengt den winter in eene soort van bewegingloosheid door,
en komt reeds zeer vroeg in 't voorjaar uit zijn' schuilhoek te voorschijn.
Meestal vindt men reeds in de maand Maart zijne loopgraven, die niet
zelden op de wijze van die der mollen zich half onder den grond vertoonen. Op de plaats, waar het wijfje haar nest wil maken, daalt die
loopgraaf ongeveer eene handbreedte naar beneden; en de holte van het
nest wordt door middel van het drukken met den harden romp van den
veenmol verkregen, waardoor de grond zoo vast inééngeperst wordt, dat
men het geheele nest als een' klomp aarde uit den grond kan nemen.
Dat nest heeft ongeveer 4 Ned. duim in middellijn en eene nauwe,
eenigszins gebogen toegang. Het getal eieren, dat er in gevonden wordt,
is zeer verschillend, doch bedraagt gemiddeld ruim 200 stuks. Zij zijn
zoo groot als eene koolzaadkorrel, maar ovaal van vorm en geelachtig van
kleur. Zij worden niet alle op één maal gelegd; telkens wanneer het
wijfje er een hoopje heeft gelegd, verlaat zij het nest, om spoedig daarna
terug te komen en den arbeid voort te zetten. Daar de eieren, nadat ze
zijn gelegd, in omvang toenemen, zijn ze dus niet alle even groot. —••
Na verloop van eene maand komen de jongen uit; deze zijn eerst wit;
doch weldra worden zij bruin op den rug en vuilgeel onder den buik.
Zij gelijken dan wel wat op mieren, ofschoon bij nauwkeuriger beschouwing de gedaante van den veenmol reeds zeer goed zichtbaar is. De
moederveenmol waakt met veel zorg voor haar broedsel, dat binnen het
nest blijft, totdat de laatste jongen het ei verlaten hebben, en vergroot
intusschen de binnenholte om het aangroeiende kroost meer ruimte te
verschaffen, terwijl zij daardoor ook in de nieuw blootgekomen wortels
voedsel voor de jongen verschaft.
Nu beginnen de jongen merkbaar in wasdom toe te nemen en grijpt
de eerste vervelling plaats; doch daar zij niet alle op eenmaal geboren
worden, zoo verloopen er eenige dagen, vóór deze bij alle plaatsgegrepen heeft. Nog blijven de jonge veenmollen steeds onder de zorgen
der moeder, en zij bewegen zich wel buiten het nest, doch in eenenbeperkten kring, die niet veel meer dan 2 decimeter in doorsnede heeft.
Eene maand later grijpt de tweede vervelling plaats. Nu begeven zij zich
verder van het nest; zij beginnen ook allerlei gangen te maken; zóó
ontsnappen zij weldra aan het toezicht der moeder, en hun zelfstandig
leven begint. — In October of November vervellen zij voor de derde
maal; en daarna betrekken zij, nog zonder vleugels, hunne winterkwartieren.
Na den winter, gewoonlijk in April of Mei, heeft de vierde vervelling
plaats, en dan zijn er sporen van vleugels zichtbaar, terwijl eene maand
later, met de vijfde vervelling, de veenmol zijne geheele grootte ver-
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krijgt en dan ook van vleugels voorzien is. De wasdom der veenmollen
duurt alzoo een geheel jaar, terwijl uit de beschrijving voldoende gebleken is, dat de gedaanteverwisseling dezer dieren onvolkomen is, zooals
bij alle reohtvleugelige insekten".
De veenmol houdt zieh zoowel op bouwland en in tuinen als op grasen weiland en in bosschen op, en wordt overal evenzeer schadelijk. In
't algemeen verkiest hij drogen grond boven natten; echter wordt vochtige
bodem volstrekt niet door hem vermeden. Hij knaagt aan de wortels van
alle mogelijke planten, zonder dat men er enkele kan vermelden, die
van hem niet hebben te lijden; zelfs de wortels van ooft- en woudboomen
zijn voor hem niet veilig. Toch schijnt hij die van kruidachtige planten
boven de meer taaie, harde boomwortels te verkiezen. De schade, door
de veenmollen teweeggebracht, wordt vooral zoo groot, doordat zij doorgaans in grooten getale worden aangetroffen. Om een voorbeeld te
geven, in welk aantal zij soms aanwezig zijn, deelt WTTEWAALL een verhaal mee, 'twelk hij uit den mond van een' geloofwaardigen tuinbaas
onder Velzen vernam. »In één' moestuin namelijk had men steeds veel
last van de veenmollen, en door den eigenaar werd aan de tuinknechts
voor iederen gevangen veenmol één cent betaald. Op zekeren dag had
het na zeer warm weder buitengewoon sterk geregend, zoo zelfs, dat de
moestuin voor een groot gedeelte was ondergeloopen. JSTadat het water
was weggezakt, gingen de tuinknechts op klompen (tegen het doorzakken)
naar een stuk grond, waar de kool door de veenmollen geheel vernield
was. Dat terrein werd omgespit, en op eene uitgestrektheid van 16 Ned.
roeden werden 1400 volwassen veenmollen uitgegraven, waarvoor toen
door de tuinknechts f 14 ontvangen werd".
De veenmol graaft gangen door den grond, even onder de oppervlakte,
en werpt op de wijze van de mollen de aarde omhoog. Jonge planten
worden daarbij uit den grond gestooten; maar ook de oudere planten,
waar onderlangs de veenmol zijne gangen aanlegt, sterven af, daar zij
van hare wortels beroofd worden. In tuinen ziet men dikwijls verscheiden
rijen jonge peulenplanten geheel en al afsterven als gevolg van eenen
tocht van een' enkelen veenmol. — "Waar het nest is aangelegd, daar
worden^alle planten geel. In 't kort, men kan den veenmol gerust als een
der schadelijkste in den grond levende insekten beschouwen. Waar veenmollen hebben huisgehouden, zijn de plantenwortels somtijds zoodanig
doorgeknaagd, dat men de planten zóó maar aan een paar bladeren uit
den grond kan lichten. Toch is de veenmol niet uitsluitend planteneter;
vaak genoeg heeft men waargenomen, dat hij gaarne wormen en andere
insekten, zelfs zijne eigen eieren of jongen of ook zwakkere, volwassen
soortgenooten opeet.
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Men beweert, dat droge, koude winters bijkans alle veenmoüen vernielen; ook groote droogte gedurende den zomer is bun onaangenaam,
even goed als voortdurende vochtigheid. Tot hunne voornaamste vijanden
uit het dierenrijk behooren vossen, mollen, kraaien, roeken, negendooders
en eindelijk de grootere soorten van loopkevers.
Onder de middelen, welke de mensch moet in 't werk stellen tot bestrijding van den hier behandelden, voor zijne cultures zoohoogst gevaarlijken vijand, staat het vernielen der nesten bovenaan. Dit moet vooral in
Juni geschieden; maar het moet — althans wanneer vele veenmoüen in
de bepaalde streek voorkomen — ook later in 't jaar worden voortgezet.
Op stukken land, waar de veenmoüen duchtig huishouden, vindt men
overal doode en kwijnende planten; maar op bepaalde plekken, ongeveer
een Meter in omtrek, is alles radicaal verdord: dat zijn de plekken,
waaronder men de nesten aantreft, 't Is goed, eerst met den vinger
nauwkeurig te voelen, waar precies het nest aanwezig is; want aldus
kan men gemakkeüjker met eene spade het nest onbeschadigd uit den
grond halen. Immers, wanneer men bij de bewerking het nest breekt,
dan heeft men kans, dat onderwijl vele eieren eruit vaüen, die anders
zouden kunnen worden vernield.
Heeft men verzuimd, tijdig de nesten uit te halen en de eieren te
vernielen, dan moet men een der volgende middelen toepassen.
Menkan de veenmoüen in bloempotten vangen. Men sluite het gat, 'twelk
in denbodemvan denpotaanwezigis, doormiddelvan eenekurk, enplaatse
de bloempotten in den grond met hunne opening op de hoogte van den
bodem der veenmoüengangen. "Wenscheüjk echter is het dan, hier en daar
over den akker stokken te leggen, welke in de potten eindigen. De
veenmoüen, die zoo'n stok ontmoeten, loopen bij voorkeur daarover heen,
totdat zij in den bloempot vallen. TASCHENBEEG zegt, dat men met behulp
van zoodanige stokken veel meer veenmoüen vangt dan er zonder.
Ook kan men de veenmoüen vangen in haü met water gevulde, verglaasde potten, die tot den rand zijn ingegraven in de gangen tusschen
de rabatten. In deze potten vaüen de veenmoüen 's nachts, wanneer zij
elkander opzoeken om te paren; zij kunnen dan 's morgens gemakkelijk
gedood worden. Deze potten plaatse men dus in 't voorjaar, in den
paartijd. Gemakkelijker is het, op de akkers hier en daar kleine voren
te maken, aan welker uiteinde men een' vanbinnenverglaasden pot ingraaft.
Ook op deze wijze kan men 's nachts verscheiden veenmoüen vangen.
Eindelijk wordt nog aanbevolen, tegen denwinterpaardemest in greppels
te leggen. De veenmoüen kruipen gaarne tegen den winter naar warme
plaatsen. Men zou ze dus naar de hoopjes paardemest lokken, omze daar
te dooden.
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AARDRUPSEN.

Aan de wortels van wintergranen alsmede aan die van vele andere
gewassen, welke in den nazomer op 't land staan, vreten eenige soorten
van dikke,
Fig. 69 ')•
zestienpootige rupsen,
aan welke
men wegens
het feit, dat
zij over dag
in den grond
vertoeven,
dennaamvan
»aardrupsen" geeft.
's Nachts en
ook soms
g$» over dag,
maar dan bij
donker weer, vreten zij boven den grond de jonge graanplanten af. Ik
wil hier slechts de meest algemeen voorkomende soort van aardrupsen
(nl. Agrotis segetum W. V.) behandelen; de andere, soms ook schadelijk
wordende soorten bespreek ik niet afzonderlijk, daar het hoogst moeilijk
is, deze (vooral in den toestand van rups) van elkaar te onderscheiden, en
alle aardrupsen toch dezelfde leefwijze hebben. Degewone, hiernevens afgebeelde soort van aardrupsen wordt hoogstens 50 mM. lang; zij is aardkleurig grijs en vertoont hier en daar eene groenachtige tint. Kop en
borststuk zijn iets donkerder dan de rest van 't lichaam. De huid is doorschijnend en schitterend. Eene eigenschap, die alle aardrupsen gemeen
hebben, is deze, dat zij, uit den grond gehaald, zich gaarne tot eene C
of tot eene spiraal samenrollen. Derupsen overwinteren; zoolang de grond
bevroren is, houden zij zich schuil en vreten zij niet; zoodra haar echter
de voorjaarswarmte weer wekt, vreten zij nog een tijdlang aan onze gewassen, maar veranderen dan spoedig in eene bruine pop, die in een'
eivormigen klomp samengeperste aarde besloten is. Enkele keeren ook
verpopt de rups reeds vóór den winter. In 't laatste geval komt natuurlijk
de uil wat vroeger te voorschijn, dan wanneer de rups als zoodanig
') Fig. 69. De aardrups Agrotissegetum: rups, pop en uil. Nat. grootte.
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heeft overwinterd. De vliegtijd van den uil verschilt echter zeer. Men ziet
hem vliegen na zonsondergang, gedurende de maanden Juni, Juli en
Augustus, enkele malen reeds in Mei, soms nog in September of zelfs
in October. De uil is 20 mM. lang, en de afstand tusschen de spitsen
der voorvleugels bedraagt omtrent 45 mM. De voorvleugels zijn aschkleurig grijs of bruinachtig, met hier en daar donkerder teekeningen; de
achtervleugels bij 't mannetje witachtig, bij 't wijfje bruinachtig grijs.
Het lichaam zelf is bruingrijs. — Meestal in Augustus, maar ook wel
vroeger of later, in ieder geval in 't warme jaargetijde, leggen de
vrouwelijke uilen hare eieren in den grond; ongeveer veertien dagen
daarna komen de rupsen eruit te voorschijn. Natuurlijk worden deze
vroeger of later in 't jaar schadelijk, naarmate de eieren eerder of later
gelegd zijn. Over dag houden de rupsen zich op in den grond, waar zij
gedurende 't najaar aan de wortels van het jonge wintergraan, vooral
aan die van rogge en tarwe, vreten, maar ook aan de wortels van koolzaad en koolplanten, terwijl zij verder zeer gaarne zich inboren in
mangelwortelen, koolrapen, knollen en aardappelen. Die, welke zich in
dergelijke onderaardsehe plantendeelen hebben ingeboord, schijnen zich
ook 's nachts aan dezen maischen, saprijken kost te houden; die echter,
welke aan de wortels van granen en andere gewassen knagen, komen
's nachts boven den grond, om de bovenaardsche deelen van de nog
jeugdige plantjes af te vreten. — Zoodra de vorst den bodem doet stijf
worden, kruipt de aardrups dieper in den grond, tot op eene diepte van
1 dM., waar zij eene eironde holte uitgraaft, binnen welke zij blijft vertoeven. Enkele verpoppen daar reeds tegen den winter; de meeste echter
vreten in 't volgende voorjaar nog een tijdlang, hoewel ze dan zelden zoo
nadeelig worden als in 't najaar.
Natuurlijke vijanden van de aardrupsen zijn vooral spitsmuizen,
mollen, roeken en kwikstaarten. — Middelen. Wanneer de aardrupsen
in den nazomer in hooge mate schadelijk zijn geworden, dan zou het
aanbeveling kunnen verdienen, het veld tot Octobertelatenliggen, endàn
het diep te laten omploegen, om eerst daarna het winterzaad te zaaien.
Was nl. het winterkoren vroeg uitgezaaid en door de aardrupsen vernield,
dan zou de kans zeer groot zijn, dat hetgene, 'twelk vóór 't eind van
September op nieuw werd gezaaid, evenzeer zou mislukken. Maar komt
het koren niet vóór October in den grond, dan hebben de rupsen bij de
ontkieming hare bewegelijkheid reeds verloren en worden gedurende dat
najaar niet meer schadelijk; terwijl door het omploegen vele van de
lastige insekten boven den grond zijn gekomen, waar zij de prooi van
vogels zijn geworden.
Warme en vooral met paardemest bemeste gronden worden het meest
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door de aardrupsen bezocht. Op akkers, die veel aan deze plaag lijden,
vermijde men dus zooveel mogelijk heete mestsoorten.
Waar niets meer te bederven is, schijnt het goed, het land diep om
te ploegen. In Duitschland drijft men wel eens varkens op de akkers,
die geheel door de aardrupsen zijn verwoest, en zaait er eerst het volgende voorjaar.
Mij dunkt, dat het bijéénzamelen van de misdadigers in vele gevallen
met goed succès, vooral in tuinen, maar ook op het land, kan worden
beproefd. Vooreerst kan men de rupsen of poppen, die bij het ploegen
boven den grond zijn gekomen, door jongens laten opzoeken. Yerder kan
men de rupsen bij 't licht van een lantaarntje 's nachts laten wegzoeken, wanneer zij hare onderaardsche schuilhoeken verlaten, om boven
den grond de planten af te vreten.
E M E L T E N.

Onder de insektenmaskers, die men aan de wortels van granen knagende
vindt, behooren eindelijk nog de emelten of hemdten, in sommige streken
Fig. 70 •).

ook wel onder de namen hamel en grauwe worm bekend. (Ziejfig. 70).
't Zijn pootlooze maden, die lei- of loodkleurig grijs van kleur zijn, maar
soms door de aanklevende deeltjes aarde meer grauwachtig lijken. Haar
vooreinde is dunner dan 't achtereinde, maar toch eenigszins afgestompt,
vooral wanneer de voorste leden van 't lichaam ingetrokken zijn. Het
geheel stompe achtereinde is van een' krans van wratjes voorzien. Er zijn
*) Pig. 70. De langpootmug Tipulaoleracea; links: mannetje; rechts: wijfje;
onder: made (emelt) en pop. Alles nat. grootte.
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soorten van emelten, die uitsluitend van humus leven, of van overblijfselen van plantendeelen, die bezig zijn, te vergaan. Zoo vindt men sommige emelten in 't inwendige van vermolmde boomen. Maar andere voeden
zich met plantenwortels; en sommige soorten zijn op onze bouwlanden
en graslanden meer dan eens schadelijk geworden.
Emelten zijn de eerste ontwikkelingstoestanden van de bekende langpootmuggen (Tipula), die tamelijk veel op onze steekmuggen of »neefjes"
gelijken, maar die een' meer korten en dikken snuit hebben en daarmee
niet steken. — Boven reeds zei ik, dat in ons land eenige soorten van
emelten schadelijk worden; 't schijnt dat de verschillende grondsoorten
meestal van verschillende emelten hebben te lijden. De bruingrijze langpootmug Tipula oleraeea L., infig.54,1 afgebeeld, legt hare eieren meestal
op zwaardere gronden en in tuinen; op zavelgronden en op 't zand is
de iets kleinere Tipula maculosa Hffmsgg. meer algemeen. Deze langpootmug is zwart van kleur met gele teekeningen. Ik had in 1873 de
gelegenheid, de leefwijze van deze soort nauwkeurig na te gaan, en zal
mijne ondervinding op dit punt hier meedeelen. Ik wil slechts er bij
voegen, dat de leefwijze van de andere schadelijke soorten in alle hoofdzaken met die van deze soort overeenstemt. — In April 1873 was hetop
den Nbordpolder (Groningen) met de zomertarwe niet best gesteld. Op
vele plaatsen was zij niet opgekomen; op andere plekken waren dejonge
plantjes geel en geschonden, 't Scheen, alsof wel een derde van de te
velde staande tarwe zou verloren gaan. Al spoedig merkte ik, dat op
sommige plaatsen de grond wemelde van emelten. Het land, waar de
zomertarwe werd verbouwd, was vroeger grasland geweest, en in
't vorige jaar gescheurd. Algemeen is trouwens de opmerking, dat dergelijk bouwland van emelten 't meest heeft te lijden. In 't geval, hier
door mij aangehaald, ontdekte men dan ook het ongedierte 't meest onder
de op den akker hier en daar achtergebleven zoden. Yan deze uit schenen
zij zich verder te verbreiden, de tarweplantjes aantastende en vernielende.
Een zeker aantal van de omtrent 30 m l . lange emelten werden door
mij mee naar huis genomen en in een' bloempot met aarde gebracht,
waar ik ze eerst voedde met graszoden, totdat de tarwekorrels, die ik er
in had gezaaid, waren ontkiemd. De jonge plantjes kwamen met afgevreten blaadjes boven den grond. Ook op den akker zagikvele tarweplantjes
met afgevreten zaadlob boven den grond komen; terwijl andere, die gaaf
voor den dag waren gekomen, na verloop van weinig tijds toch afgevreten
waren doordeemelten, die'snachts —enbijdonker, vochtigweerookover
dag—uit dengrond kropen. Zoolangdeemelten zichinden grondbevinden,
voeden zij zich met de wortels van granen, grassen of andere planten.
Volwassen zijnde, begeeft zich de emelt iets naar boven, dicht bij de
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oppervlakte van den grond, en verandert daar in eene bruine pop,
welker leden aan hunne uiteinden van vele kleine dorentjes zijn voorzien.
Met behulp van die dorentjes, welke naar 't staarteinde zijn gekeerd,
beweegt zich later deze pop langzamerhand naar boven, totdat zij halverwege uit den grond steekt. De pophuid barst dan, en de langpootmug
komt te voorschijn.
Uit de emelten, die gedurende de laatste helft van April en gedurende
de eerste helft van Mei de wintertarwe op den Noordpolder verwoestten,
kwamen in de eerste dagen van Juni de muggen te voorschijn. Ik zag
ze in groote zwermen over 't land rondvliegen; weldra zag ik ze in
paring. Benige dagen daarna legden de wijfjes hare zwarte, langwerpig
ronde, eenigszins sikkelvormig gebogen eitjes in menigte op den grond.
Nu zetten zij zich hier, dan dââr neer, op iedere plek slechts twee
eieren leggende, maar dat ettelijke malen herhalende.
Wat het lot van deze eieren geworden is, kan ik niet zeggen, daar ik
in Juli daaropvolgende van woonplaats veranderde. Het is niet uitgemaakt, of er al dan niet twee geslachten jaarlijks voorkomen. Daar men
ook in den winter emelten op bouw- en grasland kan aantreffen, zoo
lijkt het mij niet onwaarschijnlijk, dat uit de in Juni gelegde eitjes nog
in denzelfden nazomer emelten ontstaan, die als zoodanig overwinteren,
vooral 't volgende voorjaar schadelijk worden en reeds in Mei verpoppen,
't Schijnt echter, dat de emelten in den nazomer zelden schadelijk worden, en dat ze dan zich voornamelijk met humusachtige bestanddeelen
van den bodem voeden. — "Wanneer de emelten zich in zoo groot aantal
vertoonen, dat het wenschelijk wordt, iets er tegen te ondernemen, dan
doet men wèl, bij het eerste optreden van de emelt in de zomertarwe,
dus reeds in April, het land een keer of drie te rollen met een' kluitenbreker, door welke bewerking eene menigte van het ongedierte wordt
gedood. Als natuurlijke vijanden van de emelten kan ik noemen: mollen
en spitsmuizen, kwikstaartjes, roeken, en sommige andere vogels; — in
streken dicht aan zee gelegen, ook meeuwen.

De nog zeer jonge graanplcmten worden boven den
grond af gevreten:
's nachts, en soms bij donker weer ook over dag, door
de larven van den graanloopkever (bl. 122), door aardrupsen (zie bl. 117)
en emelten (zie bl. 119);

als Tiet vochtig weer is, over dag, en anders

vooral

's nachts, door slakken (zie bl. 123).
Aardrupsen en emelten zijn reeds boven behandeld; ik moet hier dus
nog behandelen den graanloopkever en de slakken.
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DE G K A A N L O O P K E V E R (Zabrus gibbus

F.),

hoewel behoorende tot eene familie van insektenetende kevers (zie bl. 21),
voedt zich hoofdzakelijk met plantaardige spijs, ofschoon hij ook insekten
eet. De larve vreet 's nachts de jonge graanplanten boven den grond af;
de kever haalt de nog onrijpe korrels uit de aren.
De larve is in volwassen staat 20 à 25 mM. lang en omtrent 3 m l .
Fig. 71 ').
breed. Het lichaam is ongeveer rolrond,
maar wordt naar achteren iets smaller.
De kop is breed en plat. De bovenkaken
zijn groot en krachtig. Kleuren: kop zoowel aan den bovenkant als aan den onderkant zwart; eerste lid van 'tborststuk aan de
bovenzijde zwartbruin, aan den onderkant
geelachtig wit. De rest van 't lichaam is
lichtbruin met geelachtige zijden en evenzoo gekleurden onderkant. Over
haar geheele lichaam is de larve met hoogst fijne haartjes bedekt. — De
kever is hoogstens 15 mM. lang en ongeveer 6 mM. breed, dofzwart van
kleur. Onderzijde van 't lichaam, pooien en sprieten zijn donkerbruin.
't Geheele dier is kort, gedrongen, 't Voorborststuk vertoont eene overlangs
loopende groeve.
Hoewel men tot heden van schade, door den graanloopkever of door
zijne larve hier te lande teweeg gebracht, nog niet heeft gehoord, komt
hij toch in Gelderland, in Noord-Brabant en in Limburg veelvuldig genoeg voor, om er zich later eens zoodanig te vermeerderen, dat hij hier
te lande ook schadelijk wordt, zooals dit sommige jaren in de meer
Oostelijk gelegen landen van Europa (Pruisen, Oostenrijk, Hongarije)
't geval is.
De leefwijze van den graanloopkever is deze. Over dag houden de kevers
zich onder klompen aarde, steenen, enz. op ; meestal bij nacht, maar ook
wel over dag klimmen zij bij de halmen van tarwe, rogge en gerst op,
om de aren te vernielen. Met de achterpooten klemmen Zij zich stevig
aan den graanhalm vast, terwijl met de voorpooten de kafjes uitéén
worden gebogen, en de korrels met de kaken er uitgehaald om ze op te
eten. 't Liefst voedt zich deze loopkever met onrijpe, van binnen nog
weeke korrels ; de meer gerijpte vreet hij gewoonlijk maar half uit. De
randen der akkers hebben gewoonlijk het meest te lijden.
De larven worden uit in klompjes gelegde eieren geboren, en schijnen
voor hare volledige ontwikkeling drie jaren te behoeven. Over dag houden
*) Fig. 71. De graanloopkever (Zabrus gibbus) en diens larve. Nat. grootte.
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zij zieh schuil in gaten in den bodem, en 's nachts komen zij te voorschijn om de jonge korenscheuten boven den grond af te knagen. Hare
gangen gaan loodrecht naar beneden, en hebben op eene wijdte van 2,5
à 5 mM. eene diepte van 10 cM., enkele keeren zelfs van 20 cM.
In Juni vindt men de poppen. Iedere pop bevindt zich in eene loodrechte gang, minstens op eene diepte van \ voet. In de laatste dagen
van Juni en 't begin van Juli komen de kevers te voorschijn.
Tegen den graanloopkever valt niet veel te doen. Maar is het — tengevolge van beschadiging, door dit insekt veroorzaakt — noodig geworden, de gewassen onder te ploegen, dan verbouwe men haver, wikken,
erwten of aardappelen, maar geene tarwe, rogge of gerst, daar de eerste
gewassen niet, de tweede wel van den kever hebben te lijden.
S L A K K E N (Limax L.).

Jong graan, vooral wintergraan, heeft dikwijls veel van slakken te
lijden. Doorgaans is dan de misdadigster:
de akkeraardslak of grauwe veldslak (Limax agrestis L.), eene soort,
Fig. 72 M
^ e ongeveer 5 cM. lang
wordt, en die lang, smal
en glad i s , met donkere
voelers en grauwe rugzijde, dikwijls met roodachtige tint, en lichtgrijze, bijkans witte buikzijde. Stellig heeft men in
negen van de tien gevallen, wanneer van slakkenschade sprake i s , te
doen met deze soort; maar enkele malen doen andere soorten van naakte
slakken van zich spreken. "Wat ik van de leefwijze van de grauwe
veldslak vermeld, geldt alles van de andere soorten.
Het leven van alle slakken, in 't bijzonder dat van de grauwe veldslak , is zeer afhankelijk van de vochtigheid. Wanneer het warm en droog
is, dan rolt zij zich inéén, zoo goed als zij kan, en wacht betere, n.1.
nattere tijden af. Wanneer echter de droogte voortduurt, dan droogt zij
geheel uit en sterft. Op vochtige plaatsen kan zij het maanden lang
uithouden. Altijd scheidt zij slijm af, maar hoe droger de grond, des
te meer.
Schadelijk worden de slakken èn op den akker èn in moestuinen, en
wel gedurende die jaren, welke door groote vochtigheid voor haar bestaan
en hare voortplanting geschikt zijn.
In eiken tijd van 't jaar vindt men slakken, maar in 't voorjaar weinige,
in den herfst veel meer, vooral bij vochtig weer soms énorm vele. Dat
') Fig. 72. De akkeraardslak (Limax agrestis). Nat. grootte.
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het getal in den herfst veel grooter is dan in het voorjaar, ligt in de
omstandigheid, dat de jonge slakjes reeds in het najaar — althans bij voldoendevochtigheid —uitdein den zomergelegdeeieren voordendagkomen.
In Augustus begint het eierleggen, dat — zoolang het vochtig weer
blijft — gedurende den herfst wordt voortgezet. Men zegt dat ééne slak
in één jaar 400 eieren kan leggen. Deze zijn geheel doorschijnend, glashelder. De slak legt ze in reten en spleten in den grond, onder mos,
onder 't gras enz., kortom op vochtige, verscholen plaatsen. Men vindt
ze steeds in hoopjes van zes tot vijftien bijéén. Die eieren kunnen de
grootste koude zoowel als de grootste droogte verduren. Yochtigheid doet
de samengeschrompelde eitjes weer opzwellen.
De in Augustus gelegde eieren komen bij vochtig en warm weer na 3
à 4 weken uit. Is het koud weer, dan duurt het langer, vóór de jonge
slakjes voor den dag komen. De laat in het najaar gelegde eieren komen
eerst het volgende jaar uit. De aanvankelijk in samengetrokken toestand
slechts 2 m l . , in uitgerekten staat pi. m. 10 mM. lange slakjes blijven
gedurende den eersten tijd in eikaars onmiddelijke nabijheid. Wanneer
't weer gunstig is en geschikt voedsel niet ontbreekt, dan groeien zij zeer
snel en zijn zij soms reeds na 6 weken bijkans volwassen.
Eene slak kan eenige jaren oud worden, als haar leven niet door
ongunstig weer of door gebrek aan voedsel wordt verkort en als zij niet de
prooi wordt van een' harer talrijke vijanden. Deze zijn: varkens, mollen
en spitsmuizen, eenden, kippen, duiven, de verschillende soorten van
kraaien, spreeuwen, kikvorschen en padden. Werkten onze vrienden
onder de dieren niet mee tot verdelging van de slakken, en stierven er
niet vele tengevolge van droogte of koude, of tengevolge van afwezigheid
van voldoend voedsel, — kortom, kon elke slak ongestoord blijven leven
en zich vermeerderen, — dan zou tengevolge van de verbazende voortplanting dezer dieren ons geheele land spoedig met slakken bedekt zijn.
Zachte bladeren en stengeltjes verkiezen de slakken boven harde. Jong
graan, jonge klaverplantjes, bladeren van koolzaad, kool, knollen en
rapen, salade vormen haren lievelingskost. Evenzoo afgevallen ooft,
aardbeziën, augurken, komkommers en kalebassen.
Zooals boven werd gezegd, gaan de slakken bij vochtig weer over dag
even goed als 's avonds en 's nachts uit om zich te voeden met onze
cultuurgewassen. Maar bij warm weer, als de zon schijnt, kruipen zij
onder steenen, planken, bladeren of in spleten van den grond weg.
Wanneer in 't najaar de koude invalt, dan kruipen zij ook in den grond.
Voor droge koude zijn zij veel banger dan voor vochtige koude. Den
geheelen winter brengen zij in verstijfden toestand, vrij diep in den
grond verscholen, door.
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Met een paar woorden moet ik nog op de middelen wijzen, tegen dit
ongedierte aan te wenden.
Om slakkenschadete voorkomen wordt aanbevolen, het graan zoo vroeg
mogelijk te zaaien. De slakken tasten vooral de zeer jonge, teere plantjes
aan. Zijn deze nu reeds eenigszins opgeschoten, vóór de slakken in
massa's voor den dag komen, dan is de schade natuurlijk minder groot.—
Hoe droger de grond, des te minder last heeft men van slakken. Droogleggen is dus ook in dit opzicht van belang. — Yerder wordt als middel
om slakkenschade te voorkomen, nog aanbevolen het inbijten van het
zaaizaad met verschillende in water opgeloste zouten, waarbij bittere of
scherp riekende stoffen gevoegd worden. Men beveelt als zoodanig bijtmiddel aan: kalkwater met salpeter of keukenzout en een aftreksel van
uien of gier. Ook kalkwater alleen met een aftreksel van uien of van
pepermunt of kruizemunt schijnt zeer goed bruikbaar te zijn. Eindelijk
beveelt men nog aan: het behandelen van 't zaaizaad met gier, nadat
deze met schapendrek is gekookt en waarbij daarna wat uienaftreksel of
düivelsdrek (Asa foetida) is gevoegd.
Om bepaaldeakkers voor slakken te besehermen, 'tgeen in tuinen wel
eens van belang kan zijn, kan men den te beschermen akker met eene
handbreede laag ongebluschte kalk omgeven. Bij vochtig weer echter
moet die laag van tijd tot tijd vernieuwd worden, daar de kalk zich bij
vochtigheid gaat blusschen. — Ooftboomen kan men aan hunnen voet
omgeven door eene laag fljnkorrelig, droog zand.
Als middelen om de slakken te vernielen, noem ik de volgende.
Vooreerst het wegzoeken. Als men planken, dakpannen, enz. op het
land legt, dan verzamelen zich de slakken daaronder. Men kan nu
dagelijks een paar jongens in 't land zenden, die de boosdoeners bijeenverzamelen en ze aan de eenden, de kippen of de varkens geven. In
tuinen wordt dit middel dikwijls aangewend; op het land is het niet
altijd even goed uitvoerbaar. Men kan in plaats van planken, dakpannen
enz. ook hier en daar stukken van kalebassen neerwerpen, waardoor de
slakken worden aangetrokken.
Verder kan men fijn, droog zand, zaagmeel, asch, hamerslag of steenkoolpoeder tusschen de planten strooien. Over die massa kunnen de
slakken niet voortkruipen; zij moeten aan de oppervlakte blijven en
drogen dan uit. Maar wanneer 't lang achteréén regent, dan helpen de
genoemde middelen niet meer.
Alle stoffen, die snel water tot zich trekken, dooden de slakken. Men
kan dus o. a. keukenzout en ongebluschte kalk tegen haar aanwenden;
maar versch gebluschte kalk verdient de voorkeur. Men zie over het gebruik van laatstgenoemde stof', bl. 94 van dit werkje.
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Zijn jonge planten zoodanig afgevreten, dat men ze geheel opgeeft,
dan tan men bij droog weer het land rollen. Door de zware rol worden
de slakken doodgedrukt. Bij vochtig weer kan men de egge met eenig
succès gebruiken; zware verwondingen brengen den volwassen slakken
soms den dood. Jonge slakken kunnen meer verduren dan oude.
Yóór ik van de veldslak afstap, moet ik nog even wijzen op de weinig
zachtzinnige manier, waarop tuiniers en tuinliefhebbers gewoon zijn, de
slakken voor hare euveldaden te straffen. Met een puntig stokje of een
ander scherp voorwerp wordt de lastige indringster doorstoken en aan
den grond vastgenageld. Men bedenke echter, dat men zeer zeker op deze
wijze wèl de slak eenige onpleizierige uren bezorgt, maar datmeninvele
gevallen het dier volstrekt niet doodt. Door herhaalde samentrekkingen
van haar krachtig lichaam weet.de slak dikwijls op den duur weer los
te komen; zij kruipt weer weg en geneest meestal weer. Het herstellingsvermogen toch is bij de slakken bijzonder sterk.

De halmen van verschillende granen worden aangetast
door de volgende
insékten.
In het inwendige van den halm van volwassen of bijkans volwassen rogge- en tarweplanten leeft de 1 cM. lange,
witte, pootlooze larve van de halm.we.sp (Gephus; zie hieronder)

tusschen

de bladeren en den halm van

verschillende

granen leven, de plant misvormende, de kleine pootlooze maden van
korenvl'iegen (Ghlorops; zie bl. 127).
DE G E W O N E H A L M W E S P

(Cephus pygmaeus L.)

komt in ons land voor, en zal er zeker hier en daar schade teweeg
brengen, hoewel ons geen geval daarvan ter oore is gekomen. Dezehalmwesp is niet langer dan 7 m ï . , schitterend zwart met enkele gele
teekeningen; hare pooten zijn grootendeels geel. De kop is aan den
achterkant uitgesneden en voorzien van groote, uitpuilende oogen. De
vleugels zijn lang en smal, glasachtig, van pikbruine nerven voorzien.
In 't laatst van April, Mei of Juni ziet men de trage halmwesp aan
de aren van granen en grassen zitten. Het wijfje legt in den bovensten
knoop van rogge- of tarwehalmen een eitje, en gaat daarmee voort,
totdat zij al hare eieren (ongeveer een dozijn) heeft gelegd. De larve
dringt tot in 't inwendige van den halm; hare aanwezigheid is kenbaar
aan het voorhanden zijn van vele doove, witte aren, die nog opgericht
staan, wanneer de gezonde halmen zich reeds beginnen te buigen. Yóór
den oogst is de larve doorgaans volwassen en in het benedenste gedeelte
van den halm aangekomen, zoodat zij in de stoppels achterblijft. Echter
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kan 't ook voorkomen, dat zij in 't midden van Augustus nog midden
in de halmen zit. In de stoppels spint zij een dekseltje over zich heen,
en blijft onveranderd den winter over liggen; zij verpopt eerst veertien
dagen vóór den tijd, waarop de wesp uitvliegt. — De larve is pootloos,
vleezig, schitterend geelwit; de eerste drie ringen des lichaams zijn wat
dikker dan de andere. — Wanneer men bij den oogst zorgt, dat de
stoppels zoo kort mogelijk zijn, dan zal men — vooral als de oogsttijd
vroeg invalt — vele larven in 't afgemaaide stroo overhouden, waarin zij
te gronde gaan. Verder is 't wenschelijk, dat na den oogst de stoppels
met den grondwoeler of op andere wijze uit den grond worden gehaald,
waarna zij moeten worden verbrand.
DE KORENVLIEG OF GELE HALMVLIEG (CMoropss taeniopus Meigen)

behoort tot het geslacht der groenoogen (Chlorops),dieworden gerekend tot
de familie der 'eigenlijke vliegen (zie hl. 53). Dit geslacht wordt gevormd
door kleine, geelachtige vliegjes metzwarteteekeningen opdenrugkant van
'tvoorborststuk. Zijhebbeneen' half-bolvormigen kop,kortesprieten enkorte
pooten. Hare maden leven in de halmen van granen en andere grasachtige
planten, en brengen somtijds aanmerkelijke schade teweeg. De soort,
hierboven genoemd, is voorzeker niet de eenige, welke onze granen aantast; maar de andere soorten van groenoogen hebben ongeveer dezelfde
leefwijze. Ik behandel dus slechts ééne soort, nl. die, welke de dierkundigen Ghlorops taeniopus noemen, 't Is een slechts 3—4 mM. lang
vliegje, dat grootendeels schitterend geel van kleur is. Ook de kop is
geel, behalve een plekje op 't voorhoofd, dat even als de tasters zwart
is. Het gele borststuk vertoont over de rugzijde drie schitterend zwarte
overiangsche strepen. Het achterlijf is weinig langer dan het borststuk,
en insgelijks geel, van vier meer of minder duidelijke, overdwarse,
zwartbruine banden voorzien. Pooten geel; slechts de voorste hebben
zwarte voeten. De vleugels zijn glashelder.
Men ziet de vlieg doorgaans tegen het midden van Mei. Het bevruchte
wijfje legt hare eitjes 't zij afzonderlijk, 't zij bij tweeën, aan den bovenkant van bladeren van tarwe, soms ook van rogge, haver of gerst, en
wel altijd aan zulke planten, bij welke de aar nog tusschen de bladeren
verscholen is. De te voorschijn komende made dringt in de holte tusschen
de bladeren, en komt zóó bij den zich intusschen ontwikkelenden halm.
Deze made, welke in den volwassen toestand 5—7 mM. lang wordt,
is geelwit van kleur en tamelijk doorzichtig. Doordat zij aan den halm
vlak beneden de aar gaat zuigen, ontstaat daarin eene overiangsche,
donker gekleurde groeve; de halm zelf wordt dikker dan gewoonlijk;
maar het stuk, dat beneden de plaats ligt, waar de vreterij geschiedt,

128
blijft kort, zoodat dikwijls de aar in 't geheel niet uit de omgevende
bladeren te voorschijn komt, en in ieder geval slechts looze of ten minste
. armoedige korreltjes voortbrengt. De groeve, welke door de made in den
halm wordt gemaakt, bereikt eene lengte van 5—10 cM. In het laagste
gedeelte van deze groeve vindt men later, in Juni of Juli, de pop. De
vlieg komt in Augustus te voorschijn. — Wanneer 't weer in 't voorjaar
ongunstig voor de ontwikkeling der granen is, dan kan de schade, door
de zomergeneratie der korenvlieg teweeggebracht, groot zijn. Is echter
het weer voor den groei der gewassen gunstiger, en breekt dus de aar
met het bovenste gedeelte van den halm, waarop zij gezeten is, al spoedig
uit de omgevende bladscheeden te voorschijn, dan is de groeve, door de
made veroorzaakt, nog niet groot genoeg, om de plant te doen doodgaan;
en de made, die hare vroegere beschutting verloren heeft, moet sterven;
de plant blijft behouden.
Wat wordt er nu van de vliegen, die in Augustus te voorschijn komen?
De wijfjes van deze generatie leggen hare eitjes, ieder afzonderlijk, aan
de bladeren van wintergranen of ook wel van in 't wild groeiende grassen.
De uit een eitje voortkomende made begeeft zich naar den nog zeer korten stengel, en werkt zich daarin voort tot aan den wortelhals. Daar
overwintert zij, zonder dat men het bewoonde plantje iets kan aanzien.
Is de tijd der winterrust voorbij, dan groeien de niet aangetaste halmen
op de gewone wijze op, en overschaduwen de aangetaste, welke kort
blijven, maar meer in de dikte zich ontwikkelen, zoodat zij aan de basis
eenigszins als een bol opgeblazen zijn, en ook de bladeren iets breeder
worden, dan in gewone gevallen geschiedt. Toch moet eindelijk de aldus
aangetaste halm te gronde gaan, daar de normaal opgegroeide halmen
haar van lucht en licht berooven. Intusschen is de made volwassen; zij
verpopt en levert in Mei het volledige insekt op.
Als middelentegen dit gevaarlijke diertje worden de volgende aangeraden.
1°. Men zaaie de zomergranen zoo vroeg mogelijk, en wel op goed
toebereide en bemeste gronden. Vroeg zaaien is wenschelijk, opdat de
granen reeds zoo ver mogelijk ontwikkeld zijn, wanneer de korenvliegen
voor den dag komen om eieren te leggen.
2°. Men vermijde zooveel mogelijk de zwakke verscheidenheden der
tarwe, en kweeke de meer sterke soorten.
3°. Menzaaie—althansin streken, dieveelhebbentelijden—geenezomertarwe,diedantochbijkansgeheelmislukt,enookzoominmogelijkwintertarwe.

De aren der verschillende granen worden aangetast door
de kleine, nauwlijks 2 mM. langegraanblaaspooten (Thripseerealium,ziebl.
129)endoorde15mM.lange,zwartegraanloopkevers(Zabrusgibbus,ziebl.122).
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De gracmloopk&ver is reeds besproken op bl. 122 van dit -werk; ik heb
dus hier alleen te behandelen
den G R A A N B L A A S P O O T (Thrips cerealium Holiday).
Dit 2 niM. lange, donkerbruine of zwarte diertje behoort tot eene groep
yan insekten, die zich bij de halfvleugeligen (bl. 47) en bij de rechtvleugeligen (bl. 28) aansluiten, maar toch eigenlijk tot geene van deze
beide orden kunnen worden gerekend. Met de beide bovengenoemde insektenorden stemmen de blaaspooten overeen, doordat zij eene onvolledige
gedaanteverwisseling (bl. 14) doorloopen. Maar de monddeelen, hoewel
zij verlengd zijn, gelijken niet op die der halfvleugeligen, evenmin
echter op de kauwende monddeelen der rechtvleugeligen. Van sommige
soorten zijn de mannetjes en de wijfjes of éénevanbeide sexen ongevleugeld; demeesteechterbezitteninbeidegeslachtenvleugels. Allevier vleugels
zijn lang en smal, lancetvormig, taai, en aan hunnen omtrek van veel franje
voorzien. De voeten eindigen niet, zooals die van de meeste insekten, in
klauwtjes, maar in kleine, blaasvormige zuignapjes, waarmee zij zich op
verschillende plantendeelen kunnen vasthechten. — De blaaspooten komen
in een groot aantal soortenvoor, ookin onsland. Over 't geheelheeft men
zich tot heden aan de studie der blaaspooten nog niet veel laten gelegen
liggen; bepaaldelijk van de leefwijze weet men nog maar weinig. "Welweet
men, dat de blaaspooten aan de plantendeelen, waarop ze zich in groote
menigte bevinden, nadeel doen. Ia de aren van tarwe, rogge en gerst
kan het soms wemelen van exemplaren van de soort Thrips cerealium,
die men »graanblaaspooten" heeft genoemd. In den volwassen staat donkerbruin, is deze soort in den larvestaat oranjegeel van kleur, behalve de
kop, 't voorborststuk en de achterste punt van 't achterlijf, welke deelen
zwart zijn. Natuurlijk zijn de blaaspootlarven ongevleugeld; dit is echter
ook het geval met het mannetje. Over de leefwijze weet men slechts
't volgende te vertellen.
De graanblaaspoot schijnt in den volwassen toestand te overwinteren.
De eieren worden in 't voorjaar aan verschillende grassen gelegd, waar
doorgaans noch zij, noch de spoedig daaruit voortkomende larven worden
opgemerkt. "Wèl is dit het geval met die larven, welke zich somtijds in
groot aantal in aren van tarwe, rogge of gerst, soms ook tusschen halm
en bladscheede, bevinden. Doordat zij, en weldra ook de volwassen
dieren, aan het vruchtbeginsel zuigen, vindt men later vele looze
aren, of aren, die geel geworden zijn en geheel niet tot ontwikkeling
gekomen.
Dr. BITZEMA BOS, Insektensch.
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B. DE VERSCHILLENDE GRAANSOORTEN.
1. DE T A R W E .

Aan de onderaardsche deelen vreten: ritnmUen (bl. 97),
engerlingen(bl. 104), veenmollen(bl. 112), aardrupsen (bl. 117), emelten
(bl. 119).

De jonge planten worden boven den grond a/gevreten
door de larven van den graanloopkever(bl. 122), door aardrupsen (bl.
117), emelten (bl. 119) en slakken (bl. 123).
De halmen worden, behalve door de boven beschreven larven
van de halmwespen (zie bl. 126) en die van de halmvliegen (zie bl. 127),
aangetast
door de maden van de kersroode tarwemug {Ge&idomyia
equestris Balth. Wagner) en door die van de Hessenmug(Cecidomyia
destructor Say). Laatstgenoemde soort tast ook de rogge aan.
DE K E R S R O O D E T A R W E M U G (Cecidomyia equestris balth. Wagner)

behoort tot de galmuggen (bl. 52 en flgg. 56 en 73), en is in 't vrouwelijke geslacht 3 tot 3,5 m l . , in 't mannelijke 2 tot 2,5 mM. lang,
kersrood van kleur en met gele haartjes bedekt. Het borststuk is aan
de rugzijde zwartbruin. De wijfjes hebben sprieten, die half zoo lang
zijn als 't lichaam; de voelhorens der mannetjes bereiken de geheele
lichaamslengte. Het wijfje bezit geene lange, uitschuifbarelegboor, zooals
het in flg. 73 (bl. 133) afgebeelde wijfje van de citroengele tarwegalmug.
Van 'tmidden van Mei tot het middenvanJunivliegtdekersroodegalmug
rond; en het wijfje legt hare eieren aan de bladeren der tarweplanten,
liefst aan de basis van het bovenste blad. De maden glijden, wanneer ze
uit het ei zijn te voorschijn gekomen, naar beneden, en geraken tusschen
de bladscheeden en den stengel. Zij zijn bloedrood van kleur en 4—5
mM. lang, en werken zich op de zooeven aangeduide plaats in den
stengel in, waar zij eene overlangsche groeve vormen, waarvan de
wanden meer of min opzwellen, en vooral de uiteinden door eene zeer
in 't oog vallende overdwarse verdikking worden aangeduid. De bladscheeden, onder welke de aldus aangetaste halm is verscholen, zijn
doorgaans eenigszins opgeblazen. De galachtige uitgroeiingen, waarvan
hier sprake is, nemen vele voedende stoffen tot zich, niet alleen uit
den halm, waarop ze zitten, maar ook uit de andere halmen, die ermee in verbinding staan, zoodat dikwijls 't geheele gewas merkbaar
achteruit blijft. Tegen den oogsttijd der tarwe zijn de maden volwassen;
zij verlaten dan hare schuilplaats, en laten zich op den grond vallen,
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"waar :zij den winter doorbrengen., om er eerst in 't voorjaar te gaan
verpoppen. Daar zij in den grond overwinteren, zoo is het raadzaam,
na een saizoen, waarin de mugjes veel schade te weeg brachten, de
akkers diep om te ploegen, en natuurlijk hier 't volgende jaar geene
tarwe te zaaien, ook liefst niet in de naaste buurt.
DE H E S S E N M U G

{Cecidomyia destructor Say).

Het wijfje is 2,5—3,5 mM. lang; het in veel geringer aantal voorkomende mannetje is wat kleiner. Het eerste is grootendeelsfluweelzwart;
bloedrood echter zijn de buik, de naden tusschen de achterlijfsringen en
eene middellijn langs den rug. Het lichaam is met talrijke korte, zwarte
haartjes bezet. De vleugels zijn grauwachtig. De sprieten bereiken één
derde gedeelte van de lichaamslengte. — Het mannetje heeft eene zwarte
grondkleur en eene roodachtig-gele beharing. Het rood, dat op de zelfde
lichaamsdeelen voorkomt als bij 't wijfje, is meer dof en vuil.
Deze mug, welker larven in verschillende streken van Duitschland
groote schade hebben teweeg gebracht, draagt den Duitschen naam
»Hessenfliege", omdat men vroeger aannam, dat zij omtrent het jaar
1776 in het bedstroo van door Amerika trekkende Hessische troepen
naar dat werelddeel werd getransporteerd. Hoewel dit schadelijke gedierte tot heden in ons land nog niet schijnt voor te komen, is
toeh eene beknopte bespreking wenschelijk, daar het hier wel te eeniger
tijde schadelijk zal worden. — Eeeds vroeg in 'tjaar, in de laatste helft
van April of in Mei, komen de muggen te voorschijn, maar alleen op
windstille, warme avonden. Eeeds spoedig.heeft hetwijfje hare80—90 eitjes
gelegd aan de benedenste bladeren van den pas opschietenden halm van
tarwe- en roggeplanten, ook wel aan de bladscheede of den halm dezer
gewassen; de eitjes worden twee aan twee gelegd of elk eitje afzonderlijk.
De tijd, die er verloopt tusschen het eieren leggen en het uitkomen der
maden, is zeer afhankelijk van het weer; hij duurt bij gunstige weersgesteldheid 8 dagen. De aanvankelijk langwerpig ronde, rood-geelachtig
gevlekte made glijdt naar beneden in de lager gelegen bladscheede, waar
zij aan den halm begint te zuigen. Zoodoende neemt zij zoovele voedende
stoffen in zich op, dat haar vorm eirond wordt; het lichaam is dan
bijkans geheel glashelder, maar een groot gedeelte van deninhoud(nl.het
sterk ontwikkelde »vetlichaam", zie bl. 15) is geelwit en ondoorschijnend.
Ook de geleding wordt onduidelijker. "Weldra ontstaat nu uit deze larve
eene pop, waaruit in den loop van den zomer (in Juli, meestal echter in
Augustus en September) de mug voor den dag komt. — Natuurlijk veroorzaakt het voortdurende zuigen van de talrijke maden veranderingen
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aan de aangetaste planten. Dit geschiedt vooral in den bloeitijd van de
granen en korten tijd later. De halm verwelkt en schrompelt samen op
de plaats, waar zich de maden bevinden, dus even boven den laatsten
of den voorlaatsten knoop. Op het tijdstip, dat demaden gaan verpoppen,
beginnen de halmen in te drogen; zij breken gemakkelijk af op de aangetaste plaatsen; door een' flinken wind of eene regenbui worden zij op
den grond geworpen; en zóó kan eindelijk een erg aangetaste akker het
voorkomen krijgen, alsof eene kudde vee er door ware geloopen of alsof
eene hagelbui hare verwoestingen had aangericht, 't Spreekt van zelf,
dat onder dergelijke omstandigheden de aren niet vele goed ontwikkelde
korrels kunnen bevatten.
Boven reeds zeide ik, dat men de muggen in Augustus en September
ziet vliegen. De wijfjes begeven zich dan, nadat zij bevrucht zijn, naar
het wintergraan, 't zij rogge of tarwe, en leggen hare eitjes aan de
bladeren van de nog jonge plantjes. De made kruipt, zoodra zij uit het
eitje is gekomen, tusschen de bladscheede door naar het stengelstukje,
onmiddellijk boven de wortels. Wanneer daar verscheiden maden bijeen
zijn, ontstaat er eene bolvormige opzwelling; het plantje lijdt intusschen
door het voortdurende zuigen, dat de maden doen, zooveel, dat het in
vele gevallen sterft; en dit des te eerder, omdat ten gevolge van het
koude saizoen de groei der plantjes heeft opgehouden. De maden, die
reeds vóór den winter volwassen zijn, verlaten de plant en kruipen in
den grond, om daar te overwinteren, in 't volgende voorjaar te verpoppen, en 14 dagen later in muggen te veranderen. — Uit het boven
meegedeelde is gebleken, dat de Hessenmug twee geslachten jaarlijks
oplevert, en dat zij, waar zij zich vermeerdert, hoogst nadeelig kan
worden. — Als middelen tegen deze soort vind ik vermeld: 1°. het zoo
laat mogelijk uitzaaien van het wintergraan, opdat de wijfjes van de
zomergeneratie, wanneer zij eieren willen leggen, nog geene planten
kunnen vinden, om ze eraan vast te hechten; 2°. het onderploegen of
verbranden der stoppelszeer spoedigna den oogst, waardoor de poppen,
die boven den laatsten of den voorlaatsten helmknoop te vinden zijn,
worden verhinderd, uit te komen.

De wen der tarwe worden lastig gevallen doorden15mï.
langen, zwarten graanloopkever(zie bl. 122, fig. 71), die de korrels uitvreet, door de soms in talloos aantal voorkomende, nauwelijks 2 mM.
lange, zwarte graanblaaspooten (zie bl. 129), en verder door de hoogstens
3 mM. lange, gele of oranjekleurige maden van de tarwe-galmuggen
(Geeidomyia Tritici en O. aurantiaca, zie bl. 133 en 134), welke zich
binnen de kafjes der aren bevinden, alsmede door het nauwelijks met
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het bloote oog zichtbare tarwmaltje (Tylenehus scandens, zie bl. 135),
'twelk de tarwekorrels tot korte, gedrongen lichamen met een' zwarten,
dikken wand vervormt.
DE CITROENGELE

TARWEöALMUG (Cecidomyia TriticiKirby.)

(Zie flg. 73). Deze soort is citroengeel, zwak behaard, van zwartachige
sprieten, fluweelzwarte oogen en vuilbleeke pooten voorzien. De sprieten
van het manFig> 7 3 ,j
netje zijn iets
langer, die van
't wijfje iets
korter dan de
lichaamslengte.
Delegboorheeft,
volkomen uitgestoken, de
dubbele afmeting van het
overige lichaam,
'twelk 1,5 m l .
lang is. Het
mannetje daarentegen is niet
veel langer dan
1 ml.
Na de overwintering van
de larve komt in 't voorjaar of den zomer de mug uit den grond te
voorschijn, en wel op akkers, waar 't vorige jaar tarwe of rogge werd
verbouwd. Op deze akkers grijpt de paring plaats; en daarna begeven zich
de wijfjes in de schemering naar die stukken land, waar datzelfde jaar
eene van de bovengenoemde graansoorten groeit. Zij tasten tarwe- of
roggeplanten aan, maar verreweg het meest de eerstgenoemde. Zoodra
de aren uit de bladscheede te voorschijn komen, beginnen de galmuggetjes

') Fig. 73. De citroengele tarwemug (Cecidomyia Tritici) en hare ontwikkeling: 1 ~ de vrouwelijke galmug; 2 — stukje van den spriet van 't mannetje;
3 = id. van 't wijfje; 4 — eitjes; 5 — made; 6 — tarwebloem met maden er
in; VtZ- eene made aan eene jonge korrel. Alles in meerdere of mindere mate
vergroot. Streepjes geven doorgaans de nat. grootte aan.
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hunnen aanval, welke voortduurt totdat de bloeitijd van 't graan begint.
Bij afwezigheid van tarwe-aren, die in 't bovenbeschreven tijdperk van
ontwikkeling verkeeren, worden de aren van rogge, desnoods ook die
van het kweekgras (Triticum repens) voor lief genomen, 's Nachts geschiedt het eierleggen, waarbij het wijfje de kafjes met hare legboor
doorboort. Zoo geraken er een drie- tot tiental eitjes in 't inwendige van
den bloesem. Deze eitjes zijn glashelder, langwerpig en niet meer dan
J mM. lang. De vrouwelijke mug legt dus eenige eitjes in eenen bloesem,
en herhaalt dit, zoodat ettelijke bloesems door ééne mug van eitjes
worden voorzien. Maar mi wordt dezelfde bloesem somtijds door meer
dan ééne mug uitgekozen, om hare eitjes te leggen; want in ééne enkele
bloem vindt men soms een 30tal maden. Deze maden, welke na ongeveer
eene week uit de eieren te voorschijn komen, laten zich in den bloesem
zakken, zoodat zij het vruchtbeginsel bereiken, waaraan zij beginnen te
zuigen. Zijn er vele maden in ééne bloem aanwezig, dan sterft deze;
bevinden zich slechts een paar maden erin, dan kan de korrel zich nog
wel vormen, zij 't ook niet bijzonder goed. De door maden sterk bewoonde aren krijgen later gele vlekken; en vele geheel leeg gebleven
aren blijven dun en opgericht, en sterven met de halmen vroegtijdig af.
De volwassen made is 3 mM. lang; zij is geel gekleurd in verschillende
tinten, van stroogeel af tot chromaatgeel toe; in de eerste jeugd is zij
glashelder. Na drie weken levens is de made volwassen; dan laat zij zich
op den grond vallen; dit geschiedt vooral bij regenachtig weer en wel
in Juli en Augustus. Dan blijft zij als made in den grond vertoeven; en
eerst in 't volgende voorjaar, 14 dagen ongeveer vóór den tijd, dat de
muggetjes te voorschijn komen, grijpt in den grond de verpopping plaats.
De citroengele tarwemug is in verschillende landen zeer schadelijk geworden, en heeft zich ook als zoodanig in Nederland doen kennen, o. a.
in 't jaar 1882 in den Houtrakpolder.
DE ORANJEGELE TARWEMUG (Cedomyia aurantiaca Balth. Wagner)

is oranjegeel van kleur en heeft zwartbruine sprieten en lichtbruine
pooten. Het wijfje heeft sprieten van de halve lengte des lichaams; de
sprieten van 't mannetje zijn veel langer dan 't geheele lichaam. De
legboor van 't wijfje is kort en kan niet worden uitgeschoven. De
oranjegele tarwemug is merkelijk grooter dan (ongeveer 1-J maal zoo lang
als) de citroengele soort. Met de laatste komt zij in alle opzichten
overeen, wat de leefwijze betreft, met uitzondering alleen van de volgende punten:
1°. Daar de legboor niet kan worden uitgestoken, worden de kafjes
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niet doorboord, maar de eitjes gelegd aan de binnenzijde der bloemkafjes.
2°. De verpopping schijnt doorgaans reeds in de aren plaats te
grijpen.
De maden van deze soort zijn, even als de muggen oranjegeel.
Afdoende middelen zijn evenmin tegen deze tarwemug als tegen de
vorige bekend.
HET TARWEAALTJE

(Tylenchus scandens Schneider
Tritici Dujardin).

Anguillula

In de tarwearen komt somtijds eene ziekte voor, kenbaar aan 't volgende verschijnsel. In plaats van graankorrels bevinden zich op vele
plaatsen in de aren donkerder, bruinzwart gekleurde lichamen, die veel
gelijken op het zaad van den bolderik, die tusschen granen als onkruid
wast. Sommige vervormde korrels zijn meer hoekig en gelijken wel iets
op boekweitkorrels (zie fig. 62, bl. 86). De wand van deze zwartbruine
lichamen is dik en hard; daarbinnen is eene geelwitte, korrelige massa
aanwezig. Brengt men deze, nadat men haar heeft fijn gestóoten, onder
den mikroskoop in een' druppel water, dan blijkt ze te bestaan uit eene
menigte, soms honderden zeer kleine, aalvormige wormpjes, die verbazend snel, al kronkelende, zich bewegen. Wanneer eene aaltjesbevattende
korrel op eene droge plaats wordt bewaard, dan kunnen de onvolwassen
aaltjes daarin, blijkens opgedane ervaring, minstens zes jaar lang blijven
leven, zonder eenig voedsel op te nemen.
Komt nu zoodanige korrel in den grond, dan verrot de wand; en de
aaltjes, die in de zwarte korrel altijd onvolwassen blijven, worden
vrij. Zij begeven zich in den bodem, waar zij desnoods ook alweer zes
tot acht jaar Onveranderd kunnen blijven voortleven, om eerst dàn tot
verdere ontwikkeling te komen, wanneer zij in de nabijheid eener jonge
tarweplant geraken, wat veeltijds reeds het tweede jaar na haar ontstaan
geschiedt, daar sommige van de in 't vorige jaar gevormde, dikwandige,
aangetaste korrels veel kans hebben, tusschen het uitgezaaide zaad op
den akker te komen. Komen nu de aaltjes, die de dikwandige, zwarte
korrel verlaten, in de nabijheid eener tarweplant, dan kruipen zij tusschen
de bladscheeden omhoog tot aan het hart der plant, waarin ze zich
echter niet inwerken. Slechts uitwendig aan de spits des halms klevende,
worden zij door den groei der tarweplant van zelf naar boven geschoven,
beschermd door de hen omgevende bladscheeden. De bladeren van aldus
aangetaste tarweplanten zijn dikwijls van een' gegolfden rand voorzien,
dus eenigszins kroes. "Wanneer nu de. aar zich ontwikkelt, dan eerst
boren zich de aaltjes in 't inwendige van de nog niet volledig tot ont-
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•wikkeling gekomen tarwebloesems naar binnen, en vestigen zich 't zij
in eenen meeldraad, 't zij in eenen stamper. Aldus bewerken zij, dat er
geene gewone korrel ontstaat, maar dat het orgaan, 'twelk de aaltjes tot
hunne woonplaats hebben uitgekozen, tot eene soort van gal opzwelt,
die eerst eenen dunnen, groenachtigen wand vormt, welke later dik en
bruin wordt, en binnen welken wand de verdere ontwikkeling der aaltjes
geschiedt. "Wanneer men dus de zwarte lichamen, die in eene aar de
plaats der korrels innemen, met den naam van »aaltjes bevattende korrels" bestempelt, dan is in sommige gevallen die uitdrukking onjuist.
Eene graankorrel is eene vrucht, en vormt zich uit een vruchtbeginsel,
d. i. uit het onderste gedeelte van een' stamper. Maar de zwarte »aaltjes
bevattende korrel", waarvan hier sprake is, ontwikkelt zich in sommige
gevallen uit eenen meeldraad, waarvan zij eene galnootachtige opzwelling
is. Daarom ware het eigenlijk beter, van »aaltjesgal der tarwe" te spreken
dan van eene »korrel."
Maar ter zake. Binnen den harden wand van de aaltjesbevattende
korrel geschiedt de verdere ontwikkeling der aaltjes. Deze zijn nu weldra
volwassen. Zon men vroeger bij hen nog geene geslachten onderscheiden,
thans blijken mannetjes en wijfjes aanwezig te zijn. De laatstgenoemde
leggen eene groote menigte eieren, uit welke weldra de jongen voor den
dag komen, die alras den geheelen inhoud van de boven beschreven
bruine, dikwandige korrels uitmaken. Doorgaans zijn niet alle korrels
van de aar vervormd; naast de misvormde treft men meestal gezonde
korrels aan, hoewel enkele keeren alle korrels van eene aar zijn mislukt.
Door onkundigen wordt de aaltjesziekte wel eens voor eenes^soort van
brand gehouden, gelijk uit de Duitsche benaming »Kaulbrand" is te zien.
Men heeft haar in 1822 het eerst in Duitschland waargenomen; maar
eerst in de tweede helft dezer eeuw heeft de ziekte met nadruk van
zich doen spreken. Zij is nu over Engeland, Frankrijk, Nederland,
Duitschland, Zwitserland en Italië verbreid. Yooral in Saksen, en wel
hoofdzakelijk in 't Elbedal, doet zij.veel van zich spreken. Daâr wordt meer
dan eens de opbrengst van den tarweoogst met meer dan */4gedeelte verminderd alleen door de werking van de nietige diertjes. In ons land is de
aaltjesziekte der tarwe niet zeer algemeen, maar toch ontbreekt zij er niet.
Eene uitvoerige beschrijving der tarweaaltjes zal ik hier niet geven.
Hunne aanwezigheid verraden zij genoeg door de vervormingen, die ze
aan de tarwekorrels teweegbrengen. De lengte der volwassen aaltjes kan
5 à 6 m l . bedragen; maar de onvolwassen individu's, welke men in de
zieke korrels aantreft, zijn veel kleiner, hoogstens 0,9 mM. Kop- en
staarteinde zijn toegespitst. De eieren worden ongeveer 3/4 mM. lang en
zijn melkwit; de aaltjes zijn. zoo goed als glashelder. •'
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Volgens KÜHN bestaat er een afdoend middel tegen de aaltjes-ziekte der
tarwe. Daar de verspreiding der ziekte hoofdzakelijk wordt veroorzaakt,
doordat tusschen de uitgezaaide tarwe zich bruine, aaltjes bevattende
korrels bevinden, zoo moet men zieh voor schade kunnen vrijwaren,
zoodra men een middel heeft gevonden, om de tarweaaltjes binnen die
bruine korrels te dooden. En daartoe behoeft men slechts het zaaizaad,
waartusschen zich deze laatste bevinden, gedurende 24 uren te brengen
in een vat, waarin men vervolgens giet 150 liter water met 1
kilogram Bngelsch zwavelzuur (van 66° B.) vermengd. Men verzamele nu
de korrels, welke aan de oppervlakte gaan drijven; daar onder deze veel
aaltjes-zieke exemplaren zich bevinden, zoo is het raadzaam, alle aan de
oppervlakte drijvende korrels te verbranden. De aaltjes in de korrels,
welke ondergedoken blijven, worden gedood door de werking van 't verdunde zwavelzuur.
Natuurlijk zal men, door op deze wijze met het zaaizaaid te handelen,
niet altijd dadelijk geheel van de plaag worden bevrijd, aangezien nog
aaltjes in den grond kunnen vertoeven, afkomstig uit in vroegere jaren
gezaaide of uit op den bodem gevallen zieke korrels. Maar het laat zich
inzien, dat men bij consequente toepassing van het hier meegedeelde
middel in weinige jaren den vijand voor goed verslaat. Eaadzaam is het
nog, den oogst op een veld, beteeld met tarwe, die aan de aaltjes-ziekte
lijdt, niet al te rijp te laten worden, daar dan het gevaar voor besmetting
van den grond door uitgevallen korrels minder groot is.

2. DB ROGGE.
Aan de onderaardsche
deeleti vreten: ritnaalden (bl. 97),
engerlingen (bl. 104), veenmollen(bl. 112), aardrupsen (bl. 117), emelten
(bl. 119).
De jonge planten worden boven den grond af gevreten
door de larven van den graanloopkever (bl. 122), door aardrupsen (bl.
117), emelten (bl. 119) en slakken (bl. 123).
De halmen worden aangetast door de larven van halmwespen
(bl. 126), door de maden van lialmvliegen (bl. 127), door die van de
Hessenmug (bl. 131) en eindelijk nog door twee dieren, welke tot heden
nog niet in dit werkje werden behandeld* nl. door hetroggehalmrupsje
(Pyralis seealis L.), dat de halmen van binnen uitvreet en oorzaak isvan
het wit worden der aren; — en het roggeaaltje[Tylenehusdevastatrix),
dat vooral in 't vroege voorjaar de jonge roggeplanten aan haren voet
doet opzwellen, en haren geregeldenwasdombelet. (Zieoverbeidebl.138).
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HET ROGGEHALMRUPSJE (Pyralissecalis L.)
wordt uitsluitend in de halmen van ro^eplanten aangetroffen, en komt
op de Veluwe nu en dan eens voor, echter zelden in zoo groot aantal,
dat het belangrijke schade zou teweeg brengen. In Juni, wanneer de
aren zich vertoonen, maar nog niet in bloei staan, vindt men in den
halm van roggeplanten dit rupsje, in den volwassen staat ruim 1 cïl.
lang, groen van kleur met bruine streepjes en bruinen kop. 't Gevolg
van de aanwezigheid der rupsjes is, dat de aren veelal tusschen de
bladeren verscholen blijven, en slechts met de punten der naalden te
voorschijn komen. Korrels worden niet gevormd; de aren verdrogen,
worden wit en vallen af. Het kleine motachtige vlindertje, uit welks
eieren de halmrupsjes worden geboren, heeft langwerpige, grijswitte of
bruingrijze vleugels, en op de voorvleugels eene A-vormige vlek.

Yan oneindig meer beteekenis is
HET ROGGEAALTJE (Tylenchus devastatrix Kühn—AnguillulaDipsaci Kühn).

De aaltjes-ziekte, door dit mikroskopisch klein wormpje teweeg gebracht, vertoont zich als volgt. De jonge planten schieten doorgaans in
den beginne goed op; maar weldra gaan zij kwijnen, en vertoonen zij
eigenaardige vergroeiingen. Aan de winterrogge neemt men deze misvorming reeds in den herfst of 't begin van den winter waar; en somwijlen sterven verscheiden planten reeds gedurende het koude jaargetijde
geheel en al af. De meeste aangetaste roggeplantjes echter blijven langer
leven; ze krijgen dan sterk gekronkelde bladeren, die aan den voet zeer
gezwollen zijn.(Vergel.fig. 75). Ookdewortelsvergroeien;endeplant wordt
geen voet hoog, soms geen halven voet. In 't voorjaar gaan sommige van
deaangetasteplanten dood, somsvóórzicheeneaarheeft gevormd; in andere
gevallen ontstaat er wel eene aar, die echter niet uit hare bekleedselen
te voorschijn kan komen, of wanneer dit ook al geschiedt, klein en
onbeduidend blijft, en geene opbrengst geeft. Op den akker ontstaan door
't afsterven der te velde staande roggeplantjes hier en daar groote, kale
plekken. Het spreekt van zelf, dat al naarmate de ziekte zich meer of
minder ernstig voordoet, ook het voorkomen der aangetaste planten en
de opbrengst van den akker verschilt. De roggeplanten, die in 't voorjaar
de kwaal te boven komen, kunnen soms later zich min of meer herstellen, zelfs nog een matig aantal korrels opleveren.
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De xaaltjes (flg. 74) zijn reeds in de jonge roggeplant aanwezig, vóór
men eenig verdacht verschijnsel eraan kan ontdekken. Waar zij zijn, verFig. 74 ')•

dikken zich weldra de bladscheeden en worden de bladeren kroes. Vooral
in het benedenste gedeelte der stengels, 'twelk sterk is opgezwollen,
bevinden zich de aaltjes in zeer groot aantal. Wanneer later de halmen
hooger zijn opgeschoten, kan men ze ook vinden tusschen debeide hoogste
stengelknoopen, vlak onder de aar; enkele malen trof men ze aan in de
spil der aar zelve. In het inwendige van den halm, tusschen de overlangs loopende vaatbundels in, ziet men de aaltjes, soms in rijen liggende, en wel in zeer verschillende ontwikkelingstoestanden. Zoo vond
ik in aangetaste jonge roggeplanten, niet alleen volwassen, ongeveer 1
m l . lange mannetjes en wijfjes, maar ook kleinere, onvolwassen individu's
van verschillende grootte, en zelfs eieren. De volwassen wijfjes liggen
somwijlen spiraalvormig ineengerold. Soms bemerkt men reeds met het
ongewapende oog lichter gekleurde plekken op de bladscheeden, waarin
men. bij beschouwing met eene sterk vergrootende loupe de aaltjes kan
') Fig. 74. Volwassen (e) en onvolwassen (6) exemplaren en eitjes (a)vanhet
roggeaaltje, veel vergroot.
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ontdekken. — "Wanneer de aangetaste planten sterven, dan begeven zich
de parasieten voor een groot gedeelte weer in den grond, waar zij langen
tijd in leven kunnen blijven. Daardoorjuist kan het kwaad zoo gemakkelijk
Pig. 75 ').
van het eene stuk land naar
hetandereworden overgebracht.
Aarde, van een besmet land
afkomstig, kan aan de schoenen
of klompen der arbeiders, aan
//
de hoeven der paarden of aan
ini
de op den akker gebruikte
werktuigen worden overgebracht op akkers, waar tot nog
toe gezonde rogge werd verf
bouwd; de regen, die aarde
van hooger gelegen akkers
ÉT
naar lagere voert, kan, zoowel
als stroo, gewonnen op land,
«ir
waar de plaag heerscht, de
aaltjes-ziekte in korten tijd
over eene groote uitgestrektheid
verbreiden. Doorgaans vertoont
zich de ziekte aanvankelijk op
bepaalde plekken op den akker,
van welke plekken uit zij zich
langzamerhand verder verbreidt.
Deze plekken zijn de plaatsen,
waarheen besmette grond gevoerd is, of waarheen de aaltjes
zijn geraakt door het reggestroo
J.RitzemaBos adnat.del.
van den gebruikten mest.
Dikwijls merkt men, dat vooral de lager gelegen gedeelten van den
akker meer aan de ziekte lijden, dan de hoogere deelen, voorzeker tengevolge van de omstandigheid, dat de regen de aaltjes wegvoert met den
grond, die van de hoogere deelen wordt afgeslibd.
De aaltjes-ziekte, die men reeds sedert lang in verschillende streken
van Duitschland had waargenomen, verbreidde zich van uit de Eijn-
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') Fig. 75. Eene roggeplant, door Tylenchm devastatrixaangetast. Men
merke op: de galachtige opzwelling van het benedengedeelte des halms, de
kroesheid ran sommige bladeren en de kortheid van de halmen, op een tijdstip,
waarop bij de gezonde planten de aren zich reeds beginnen te vertoonen.
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provincie over het Noordelijke gedeelte van Limburg: eene zandstreek,
waar, gelijk in vele dergelijke streken van ons vaderland, derogge voorlieerscht. Daar is deze ziekte onder den Duitschen naam »Stock"ziekte, ook
wel onder de namen »Ruubziekte" en »kanker" bekend. In den loop van
Fig. 76 ')•

't jaar 1879 vertoonde zieh de aaltjes-ziekte ook onder Angerlo (nabij
Doesburg), hoewel zij daar, naar 't scheen, geene belangrijke uitbreiding
verkreeg. Maar in 't voorjaar 1882 werden mij uit Delden (Overijsel)
kwijnende roggeplanten gezonden, die mij bleken, aan de aaltjes-ziekte
te lijden; terwijl eene reis, door mij naar aanleiding van deze toezending,
spoedig daarna in 't Overijselsche ondernomen, mij de treurige zekerheid
gaf, dat de ziekte in sterkere of minder sterke mate zich verbreid had
over een groot deel van Twenthe en Salland (Delden, G-oor, Markelo,
Bathmen). Uit mededeelingen, mij door landbouwers in de bedoelde landstreek gedaan, bleek verder, dat de kwaal reeds sedert meer dan 20
jaren hier en daar plaatselijk had gewoed, maar dat zij zich in den loop
van de laatste paar jaren meer had uitgebreid.
Verder vernam ik daar, dat sommige landbouwers reeds de ervaring
hadden opgedaan, dat de aaltjes-ziekte, waar zij zich voor goed heeft gevestigd, niet tot de rogge beperkt blijft, maar dat zij eveneens haver,
boekweit en klaver aantast. Dit feit was trouwens ook reeds sedert lang
uit Duitsche landbouwkundige geschriften bekend. Of ook spurrie al dan
niet van de aaltjes-ziekte heeft te lijden, schijnt nog niet zeker uitgemaakt. De kaarddistels, waarvan men de kaarden vervaardigt, die bij
de bewerking van laken worden gebruikt, worden door de aaltjes in
't inwendige van hunne bloemhoofden aangetast.
"Wat de tegen de aaltjes-ziekte aan te wenden 'middelen betreft, zoo
moeten twee vragen worden beantwoord: 1°. Wat hm men doen, om
l

) Fig. 76. 1. Het roggeaaltje (Tylenchus devastatrix), ongeveer lOOmaal
vergroot; (men merke in 't vooreinde van den worm een' stekel op); 2. het
achterste gedeelte van het lichaam van 't mannetje; 3. het ei, waarbinnen zich
het wormpje reeds ontwikkeld heeft, zeer sterk vergroot.
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de verbreidingder ziekte zooveelmogelijk te voorkomen1? en 2°. Wat kan
men doen, om de ziekte te trachten uit te roeien?
Om de verbreiding der ziekte tegen te gaan, lette men nauwkeurig
op, welke akkers door aaltjes zijn besmet; men zorge zooveel mogelijk, dat de kleine misdadigers niet naar nog niet besmette akkers worden
overgebracht. Werktuigen, waarmee men op besmet land heeft gewerkt,
mogen dus op niet besmette stukken alleen dàn worden gebruikt, wanneer
men ze vooraf goed van alle aanklevende aarde heeft gereinigd. Menschen
moeten niet van besmette akkers op land overgaan, waar de plaag nog
niet voorkomt, dan nadat ze andere schoenen of klompen hebben aangetrokken, of nadat ze hun schoeisel eerst terdege hebben gereinigd. Ook
de hoeven der paarden make men schoon, wanneer deze op besmetten
grond hebben gewerkt.
Verder gebruike men nooit mest, tot het vervaardigen waarvan stroo
is gebruikt van rogge, gegroeid op besmetten grond, op akkers, waar
tot heden de aaltjes-ziekte niet voorkwam. "Wel-is-waar zal men juist in
vele streken, waar de ziekte heerscht, meenen, roggestroo in den mest
in 't geheel niet te kunnen missen; maar zou het toch niet mogelijk
zijn, bij den hoogen prijs, die tegenwoordig voor stroo betaald wordt,
het roggestroo eenvoudig te verkoopen en de gewone bemesting te ver-!
vangen door anderen mest, misschien ten deele door guano of kunstmest?
Zooveel is zeker, dat — hoewel de aaltjes bij 't volwassen worden der
roggeplantjes langzamerhand voor een gedeelte weer in den grond overgaan — toch een zeker aantal in de gedroogde roggehalmen in levenden
staat overblijft, en later in den mest over 't land gebracht, de aaltjesziekte kan doen verbreiden over streken, waar zij vroeger onbekend was.
Boven reeds wees ik er op, dat de aaltjes-ziekte, wanneer zij zich op
een' akker begint te vertoonen, niet dadelijk.alle gedeelten van dezen
akker tegelijkaantast; maar dat aanvankelijk alleen op bepaalde plekken
de roggeplanten meer of minder duidelijk het boven beschreven ziekelijke
voorkomen bezitten, terwijl van deze plekken uit de ziekte zich verder
over den akker verbreidt. Nu ga men op een stuk land, waar hier en
daar zieke plekken zich in de rogge vertoonen, op de volgende wijze te
werk. Vroeg in 't voorjaar steke men op de besmette plekken de bovenste
laag aarde met de daarop groeiende planten 3 cM. diep af; men strekke
echter deze operatie uit tot een eindweegs buiten den omtfek der klaarblijkelijk zieke plekken; dit is noodig, omdat de ziekte zich als van een
middelpunt uit steeds verder naar den omtrek uitstrekt, en omdat mij
gebleken is, dat altijd een eindweegs buiten den omtrek der klaarblijkelijk
zieke plekken zieh planten bevinden, die — hoewel uitwendig de ziekte
niet of slechts in geringen graad vertoonende—toch reeds enkele aaltjes
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bevatten, terwijl ook de grond, waarop ze groeien, niet zuiver meer is.
De afgegraven aarde verwijdere men zoo ver mogelijk van plaatsen, waar
rogge wordt verbouwd. Daarna bezaaie men de afgestoken plekken met
boekweit, welk gewas men, zoodra het eene zekere hoogte heeft bereikt,
met de wortels uittrekt en vernietigt. Wanneer de omstandigheden het
veroorloven, kan men daarna nog eenmaal boekweit zaaien, welk gewas
dan eveneens moet worden vernietigd. Deze voorslag heeft de vooronderstelling tot grondslag, dat bij eene flinke begroeiing van den grond met
planten, waarin de parasiet zich kan ontwikkelen, op den duur alle in
den bodem aanwezige aaltjes eene plant zullen gaan betrekken. Wanneer
dus drie malen achtereenvolgens op denzelfden bodem planten groeien,
die de aaltjes kunnen herbergen, en die telkens weer verwijderd worden,
dan ligt de waarschijnlijkheid voor de hand, dat telkens een groot aantal
aaltjes met de planten uit den grond wordt gehaald, zoodat eindelijk alle
of bijkans alle aaltjes eraan onttrokken zijn. — De hier voorgeslagen
methode is door KÜHN aanbevolen, en schijnt eenig resultaat te beloven,
wanneer het geldt de uitbreiding van de ziekte te voorkomen, waar deze
zich eerst in geringen graad heeft gevestigd. Ik zou in bedenking geven,
de afgegraven plekken, vóór men ze met boekweit bezaait, met petroleum
te begieten, dat men in brand steekt, om aldus de kans te hebben, de
aaltjes, die nog in den grond mochten zijn achtergebleven, te dooden.
"Wanneer echter,in eene zekere streek de aaltjes-ziekte zich reeds voor
goed heeft gevestigd, dan moet men zijne toevlucht nemen tot eene
radicale verandering in het heerschende landbouwstelsel. Het niet bestaan
van eene geregelde vruchtwisseling is voorzeker de hoofdoorzaak van het
kwaad. Want hoewel de hier behandelde soort van aaltjes ook in vele
andere gewassen wordt aangetroffen, is toch de rogge haar meest geliefd
voedsel, en gaat hare vermeerdering en vermindering hand aan hand met
de vermeerdering of de vermindering der roggeteelt in de aangetaste
streek. Zoowel het Noorden van Limburg als die deelen van Overijsel,
welke door de aaltjes-ziekte worden geteisterd, zijn landstreken, waar de
roggebouw meer dan wenschelijk is, op den voorgrond treedt. Op alle
zandgronden, waar het drieslagstelsel heerscht, alsmede op dien zandbodem, waar — gelijk in Twenthe — dikwijls de roggebouw nog meer
op den voorgrond komt, zal men, wanneer de aaltjes-ziekte erheen is
overgebracht,. eene geregelde en soms tamelijk snelle uitbreiding der
ziekte kunnen verwachten; en het eenig denkbare middel, om in zulke
streken de plaag weer kwijt te raken, is gelegen in het invoeren van
eene vruchtwisseling, waarbij de rogge eene meer bescheiden plaats
inneemt, en als 't kon, in de eerste jaren geheel moest verdwijnen. Het
drieslagstelsel, het stelsel van den Twenthschen roggebouw, of hoe men
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ook het landbouwstelselmagnoemen, volgenshetwelkderoggeveeltevaak
op denzelfden akker weerkeert, — moet voor goed worden verlaten; en
in plaats daarvan moet eene geregelde vruchtwisseling worden ingevoerd,
waaruit in de eerste jaren de rogge zooveel mogelijk moet wegblijven,
en waarin later nevens rogge vooral ook wortelgewassen (aardappelen,
wortelen, knollen, rapen) en voedergewassen (klaver, lucerne, — op
schralere zandgronden lupinen en seradelle) eene hoofdrol kunnen spelen.
Misschien zou ook op sommige gronden de teelt van maïs als een uitstekend veevoeder in aanmerking kunnen komen. Het best zou geheele
stalvoedering van 't vee worden ingevoerd, daar men op deze wijze met
dezelfde oppervlakte gronds veel meer vee kan voeden dan bij beweiding
der graslanden, zoodat vele beste meststoffen verkregen worden. Als
strooisel gebruike men turfmolm en heide, maar geen roggestroo, daar
hierin aaltjes huizen, die niet in den mest mogen komen. Het roggestroo
verkoope men aan een' papierfabrikant. Verder meste men goed op de
besmette akkers: tengevolge van de flinke bemesting worden de planten
krachtiger; zij kunnen dus grooteren weerstand bieden aan den aanval
der aaltjes. Ondersteuning van den stalmest door chilisalpeter schijnt hier
raadzaam.

De aren van de rogge hébben te lijden van den3m l langen,
zwarten graanloophever (zie bl. 122, fig. 71), die de korrels uitvreet, —
van de soms in talloos aantal voorkomende, nauwlijks 2 m l . lange
graariblaaspooten(zie bl. 129), die aan de vruchtbeginsels der aren
zuigen, en aldus vele looze of gele aren veroorzaken, — en van de gele
oforanjekleurigemadendertarwegalmuggen(bl.133en 134),dieinvolwassen
staat hoogstens 3 m l . lang zijn, en in grooter of kleiner getal in de
bloesems wonen. Hoewel de laatstgenoemde maden ook de aren der rogge
aantasten, komen zij toch in die der tarwe veel vaker voor.

DE

GERST.

De gerst heeft hier te lande minder van schadelijke insekten te lijden
dan tarwe en rogge, waarschijnlijk vooral tengevolge van de omstandigheid, dat deze korensoort hier veel minder wordt verbouwd dan de beide
bovengenoemde granen. Greene andere schadelijke dieren benadeelen den
verbouw van gerst, dan die, welke onder de rubriek: »de granen in
't algemeen" (bl. 97—128) zijn opgenoemd.
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DE

HAVEB.

Ook voor de haver zij verwezen naar de bespreking van de dieren,
schadelijk aan -»de granenin 'talgemeen" (bl. 97—130). Slechtswilik daarbij
doen opmerken, dat de graanloopkever en zijne larve (bl. 122) de haver
met rust laten, maar dat dit gewas, zij 't ook in betrekkelijk geringe
mate, van de aaltjes-ziekte (bl. 138) te lijden heeft.
C. DB BOEKWEIT.

Aan de wortels van dit gewas Imogen: ritnaalden (bl. 97),
engerlingen (bl. 104, ook de kleinere van 't rozenkevertje, zie bl. 112),
veenmollen (bl. 112) en aardrupsen (bl. 117).
Aan de bovenaardsche
deelen heeft men vretende gevonden
voornamelijk twee soorten van rupsen: enkele malen heeft menaardrupsen
van de soort Agrotis Tritioi L. erop betrapt, dat zij de bladeren van de
nog jeugdige boekweitplanten afvraten; terwijl de groenachtige rups van
den gamma-uil of het pistooltje, die zeer weinige gewassen spaart, ook
de boekweitplanten volstrekt niet ontziet. Zie over deze rupsen hieronder
en bl. 146. — Eindelijk nog lijdt de boekweit aan aaltjesziekte of»Stock",
veroorzaakt door het roggeaaltje (Tylenchus devastatrix, zie bl. 138).
Over de
AARDRUPS

Agrotis Tritici L.

zal ik hier kort zijn. Deze rups, die in hoofdzaken met de op bl. 117
nader beschreven soort (Agrotis segetum) overeenstemt, is voornamelijk
door hare geringere grootte van deze te onderscheiden: zij bereikt eene
lengte van hoogstens 30 mM.; terwijl de rups vanAgrotissegetum50 m ï .
lang kan worden. De hier bedoelde aardrups, die somtijds de jonge
tarweplanten afvreet, wordt zoo dik als eene dunne penneschacht, en is
vuil olijfgroen op den rug en vuilgeel aan de buikzijde gekleurd. De kop
is bruin en draagt op zijn midden een' gelen driehoek. De uil, die zich
uit de hier beschreven aardrups ontwikkelt, vliegt in den nazomer; de
rupsen vreten in 't najaar aan de jonge wintergranen, evenals de soort,
die op bl. 117 werd behandeld. Maar doordat zij later uit het ei geboren
worden dan de meeste andere soorten, leven zij in 't voorjaar langer;
zij doen dus in dit jaargetijde meer van zich hooren dan de andere
aardrupsen, en tasten dan ook — gelijk boven werd vermeld — de jonge
boekweitplanten aan. Overigens verschilt de leefwijze van deze soort niet
van die der verwante soorten; dus zij verwezen naar bl. 117.
Dr. RITZBMA B O S , Insektensch.
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DE GAMMA-UIL OF HET PISTOOLTJE (Plasia gamma L.).
Sommige jaren vindt men op de boekweitplanten in overgroot aantal
eene in den volwassen staat 25—30 mM. lange rups (zieflg.45 op bl. 44),
die in het bezit is van slechts zes paar pooten, dus van slechts één paar
meer dan de spanrupsen bezitten. Ook bij deze rups is het geheele middenstuk des lichaams pootloos; 't gevolg ervan is, dat haar gang meer of min
op die van eene spanrups gelijkt, d. i. dat zij bij 't gaan het lichaam in
't midden eenigszins naar boven buigt. De kop van de hier bedoelde rups
is zeer klein. De grondkleur van de rups is groen, soms donkergroen,
soms ook bruinachtig. Over 't lichaam loopen in de lengte zes fijne witte
strepen, alsmede eene geelachtige streep boven de pooten. De rups is
zoo goed als geheel onbehaard. — De pop van deze soort is bruin,
niet in een spinsel verscholen. — De grondkleur van den 20 mM.
langen en ruim 40 mM. vlucht bereikenden uil is donkergrijs, hier en
daar met eene roodbruine tint gemengd en lichter en donkerder gemarmerd. Ongeveer op 't midden van de voorvleugels vindt men eene geelachtig witte figuur, die iets op de Grieksche g of gamma (y), ook wel
op een y gelijkt, maar niet dan met zeer veel goeden wil met een pistool
kan worden vergeleken. De namen »gamma-" en »ypsilon-uil of -vlinder"
zijn dus meer gepast, dan de naam »pistooltje". De achtervleugels zijn
aan hunnen wortel lichtbruin, langs den rand donkerder en van witàchtige franje voorzien.
Wanneer de rupsen van den gamma-uil in tamelijk grooten getale op
de boekweitplanten worden aangetroffen, dan kan men zeker zijn, dat zij
ook op allerlei andere planten, zoo goed op onkruiden als op cultuurgewassen, hoogst algemeen zijn. Ja, men kan veilig beweren, dat zij alle
mogelijke planten voor lief nemen, behalve de grassen en granen, alsmede
de boomen. Doorgaans verkiezen' zij de bladeren van vlinderbloemige
gewassen (erwten, wikken, klaver), die van vlas, suikerbieten, kool en
koolzaad boven die van andere gewassen, hoewel men ze ook veelvuldig
op hennep, boekweit, alle mogelijke groenten en op verschillende sierplanten onzer tuinen aantreft. "Wat de in 't wild groeiende gewassen
aangaat, van deze hebben vooral wilde wikken en lenzen, Lathyrus,
rolklaver (Lotus), varkensgras (Polygonum aviculare) en herik te lijden.
Doorgaans brengt de gamma-uil den winter door in den toestand
van half volwassen r u p s ; maar 't schijnt, dat hij het gure jaargetijde
ook in den staat van pop of zelfs van uil kan doorbrengen. Daar er
bovendien jaarlijks minstens twee geslachten voorkomen, ja soms in twee
jaren vijf generation, zoo behoeft het ons niet te verwonderen, dat men
de rupsen bijna 't geheele jaar door aantreft. Echter vindt men ze ge-
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durende den zomer ('t laatst van Juni tot 't midden van Augustus)
't meest; dan ook geschiedt het somtijds, dat ze, bij overmatige vermeerdering, tot eene landplaag "worden. — Men ziet de uilen voornamelijk
in Mei, en verder van af Juli gedurende den geheelen zomer en nazomer
rondvliegen, ook over dag. Yooral over bloeiende erwten en Idaverplanten
vliegen ze zeer behendig in den felsten zonneschijn rond, uit debloesems
den honig opzuigende. Toch grijpt de paring altijd 's nachts plaats. De
wijfjes leggen hare talrijke bleekgroene eieren (dikwijls een vierhonderdtal) ieder afzonderlijk aan de bladeren der meest verschillende planten,
waarop de rupsen leven. Na tien tot veertien dagen komen uit deze
eieren de rupsjes voor den dag, die nu en later niet altijd gemakkelijk
in 't oog vallen, dewijl zij door hunne groene kleur moeilijk van de
bladeren te onderscheiden zijn. Bij gunstig weer en eenen voldoenden
voorraad voedsel groeien zij voorspoedig, zelfs zóó, dat zij in den tijd
van zes of zeven weken hare geheele ontwikkelingsgeschiedenis, tot den
vlinderstaat toe, doorloopen. — Mijne lezers zullen zich herinneren, in
hoe buitengewoon groote menigte zoowel de rups als de uil gedurende
den zomer van 1879 in alle mogelijke streken onzes lands en ook in
andere landen werd aangetroffen. In de gemeentelijke verslagen over
1879 werden dan ook over de rups van den gamma-uil klachten
aangeheven in bijkans alle streken des lands, maar,'t meest in Gelderland, Noord-Brabant en Limburg. Vooral leden erwten, wikken, klaver,
vlas en hennep. — Erger echter was het in 't jaar 1829 in vele streken
van de provincie Groningen. Pof. VAN HALL vermeldt van de daar toen
heerschende rupsenplaag 't volgende, waarbij ik echter moet doen opmerken, dat twee rupsensoorten toen schadelijk werden, nl. die van den
gammavlinder en die van het knollenwitje. »Den 13den en 14den Juli
waren de rupsen in de veenkoloniën en vooral in de gemeenten Hoogezand, Sappemeer en Veendam in zoo groote menigte aanwezig, dat zij
als in groote troepen van het eene land naar het andere trokken, over
heggen en allerlei beletselen heen. Men heeft met opstaande planken het
indringen dezer dieren in de landerijen willen stuiten, doch te vergeefs;
de voorste werden wel opgehouden, maar de achterste trokken over de
eerste heen en vernielden uitgestrekte velden in één oogwenk tijds. Men
hoorde in het voorbijgaan van eenig veld ten duidelijkste het geluid, door
de duizendtallen tegelijk vretende rupsen voortgebracht. Een landman
heeft 4 personen in één enkel stuk lands, ter grootte van ongeveer 3
bunders, gestadig aan het werk gehouden, zonder in de geheele beteugeling van de ramp te kunnen slagen".
»Men heeft ze op zeer vele plaatsen, op het kroos en andere waterplanten, over slooten zien heentrekken, ja! ooggetuigen te Sappemeer,
10*
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Slochteren, Onderdendam, Uithuizen en Westernieland hebben verklaard,
de rupsen in massa door met water gevulde slooten te hebben zien
trekken, zoodat de voorste van den troep wel-is-waar zonken, maar de
achterste over hare voorgangsters, die als het ware een' dam in den
sloot vormden, heenkropen en tooh de overzijde bereikten".
»Kort nadat men van deze ramp in de Veenkoloniën vernomen had,
hoorde men hetzelfde in het öoreeht en voornamelijk in delichte gronden
ten Zuiden van de stad, waar zij onder anderen veel schade in de
moestuinen hebben aangericht. Yooral echter vernam men van dit kwaad
in de Woudstreken, enbepaaldelijk indedorpen Slochteren,Kolham,Siddeburen enz. Ook daar was hare menigte zoo groot, dat de landerijen erals
'tware mede bezaaid waren en men ze overal met handen vol kon oprapen".
Op eene andere plaats, in dezelfde verhandeling, zegt de hoogleeraar
VAN HALL, dat men langwerpige bakken van de breedte der greppels in
deze greppels heeft geplaatst, de akkerplanten er boven uitschudde en
de met rupsen gevulde bakken wegbracht. Een persoon heeft op deze
wijze van ongeveer één bunder lands vier wipkarren vol rupsen weggevoerd. Dit verminderde de rupsen op die plaats wèl aanmerkelijk; maar
het baatte toch op den duur niet, ten gevolge van het trekken dezer
dieren van het eene veld naar het andere.
De rupsen vernielden in 't jaar 1829 in de eerste plaats al het te
velde staande zomerkoolzaad, 't welk men bij 't mislukken van het
winterkoolzaad veel had uitgezaaid. Ben landbouwer, die 14 Hektaren en
een ander, die 8 Hektaren grond met koolzaad had bezet, verloren dat
alles geheel en al binnen weinige dagen. — Na het koolzaad werden de
paarde- en duiveboonen 't meest aangetast, en vervolgens de erwten, het
vlas en de klaver; zelfs het aardappelloof werd hier en daar afgevreten.
Daarentegen bleef het winterkoren zoowel als het zomergraan ongedeerd,
doch al het onkruid daartusschen werd schoon weggevreten.
In den moestuin was de verwoesting niet minder groot. Alle soorten
van salade, wortelen, knollen, peulen en erwten, in één woord, de
voornaamste moesgewassen waren weldra vernield, en er werden slechts
enkele soorten van kruiden gespaard.
De geheele schade, door de rupsen teweeg gebracht, werd op last van
het Gewestelijk Bestuur opgenomen; en bij het samentrekken dergetallen
blijkt het, dat ze voor de geheele provincie op f 316,483 begroot werd.
In de meeste streken was in 't jaar 1829 de rups van den gammavlinder de voornaamste misdadigster, hoewel in andere streken die van
het knollenwitje (PierisRapae)meeralgemeenwas. Dehoogleeraar VAN HALL
zegt daarvan: »Indien ik wel onderricht ben, zijn deze rupssoorten op
de meeste plaatsen beide waargenomen, doch was, bijvoorbeeld in de
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"Woudstreek, bij Kolham, Slochteren, Noordbroek enz., alsook ineen deel
der Veenkoloniën, ten Zuiden van de stad Groningen en in het Westerkwartier het pistooltje verreweg het algemeenste; elders, in de omstreken
van Uithuizen, Usquert, "Warffum enz.het kleine witje wederom gemeener.
De eerste vlinder schijnt algemeener en nog verwoestender geweest te
zijn dan de laatste".
Natuurlijke vijanden: allerlei vogels; loopkevers en kortschildkevers,
alsmede hunne larven; verschillende parasietvliegen. Bij eene sterke
vermeerdering worden er ook vele door eene schimmelziekte aangetast,
waarbij ze eerst opzwellen en vervolgens in eene rottende massa overgaan.
Middelen. In tuinen kan men de kippen op de plaatsen laten loopen,
waar de rupsen huishouden; zij etendezelaatstegraag. In't grootkanmen
niet veel anders doen dan de rupsen verzamelen, 'tgeennatuurlijk moetgeschieden, zoodra deze zich in iets meer dan gewoon aantal vertoonen.
Sommige op rijen gezaaide gewassen kan men het best van de rupsen
zuiveren, door in een paar greppels steilwandige houten troggen te
plaatsen, en deze onderling door latten te verbinden, aan welke
latten vervolgens bezems worden bevestigd. "Wanneer nu deze troggen
door een in een der greppels loopend trekdier als sleden worden voortgetrokken, dan vegen de bezems de planten "schoon; en verreweg de
meeste rupsen vallen in de troggen, welke nu — aan 't einde der voor
gekomen — worden leeggemaakt.

2e GKOEP. P E U L Y B U C H T E N .
Onder deze rubriek behandel ik achtereenvolgens devijanden der erwten,
die der boonen {Vicia faha-verscheidenheden, al. paarde-, duive-, wieren groote boonen), alsmede die derstam-enstokboonen(Phaseolus-soorten:
princesseboonen, snijboonen, pronkers,enz.), 'tEerstbehandelikdeerwten,
die de meeste vijanden hebben.
A. DE E E W T E N ,
(nl. alle mogelijkeverscheidenheden van grauwe en groene erwten, peulen
en doperwten).
Yan de uitge&aa/ide
uitgevreten door

erwten

worden somtijds verscheiden geheel

OPROLLERS

(Julus).

Deze dieren behooren tot de duizendpootachtigen (zie bl. 7), en wel tot
die afdeeling dezer klasse, welker vertegenwoordigers gekenmerkt zijn
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door het bezit van twee paar pooten aan elk lid des lichaams, zoodat zij
zich op een buitengewoon groot aantal pooten mogen verheffen, weshalve
m e n a u n erL naa:ai
Pis. 77 ').
^
fnillioenpooten geeft.
Alle millioenpooten voedenzichmetplantendeelen ofmet stoffen vanplantaardigen
of dierlijken oorsprong. Die, welke de
gewoonte hebben, zich spiraalvormig samen te rollen, worden in 't dagelijksch leven »oprollers" genoemd. De
soort, die 't meest op het uithollen van gezaaide of gepoote erwten en
boonen is betrapt geworden, is de gevlekte oproller (Julus guttulatus),
eene zeer dunne, niet meer dan 30 mM. lange soort, licht geelachtig
bruin van kleur, met aan iederen kant een of een paar bloedkleurige
plekjes, 't Is moeilijk, tegen dit gedierte iets aan te wenden.

Aan de wortels van erwtenplanten

knagen ritnaalden

(bl. 97), engerlingen (bl. 104), veenmollen(hl. 11^), aardrupsen (bl. 117
en 145) en eindelijk de ongeveer 6 mM. lange, witte, van een' bruinen
kop voorziene, pootlooze, eenigszins gebogen larve van den gestreepten
erwtensnuitkever (Sitones lineatus L.), waarover onder op deze bladzijde
nader zal worden gehandeld.-

De nog »eer jonge erwtenplantjes worden boven den
grond a/gevreten
door slakken (bl. 123)-, door de springende aardvlooien (zie beneden, bl. 165) en door
DEN GESTKEEPTEN ERWTENSNUITKEVER {SÜOnes UneatUS L.),
een' 3,5 à 4,5 mM. langen kever, dieeigenlijk donkervanMeuris, maar die
met eene menigte grijze schubbetjes is bedekt, waardoor de donkere kleur
aan 't oog wordt onttrokken. Het voorborststuk heeft drie in de lengte
loopende, lichte strepen, die zich — hoewel minder duidelijk — ook
over de dekschilden voortzetten. Sitones lineatus vertoont zich met het
eerste voorjaar op erwten, veldboonen, klaver, enz. De kevers loopen
snel; bij helderen zonneschijn vliegen ze ook. Bij aanraking laten zij zich
als dood op den grond vallen, waar men ze door hunne aardkleur niet
gemakkelijk weervindt. Zij knagen aan den rand der bladeren van de
pas ontkiemde of nog jonge plantjes, zoodat deze in plaats van gaaf,
scherp getand schijnt te zijn. Ja, dikwijls vindt men op eenen geheelen
akker weldra geen enkel gaafrandig blad meer. "Wanneer dejonge erwtenof boonenplanten reeds eenigszins zijn opgeschoten, als ze door de
kevers worden aangetast, dan heeft dit afvreten van de randen der
') Fig. 77. Een oproller

{Julus).
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bladeren niet veel te beteekenen; maar zijn de planten nog zeer jong en
groeien ze ten gevolge van minder gunstig weer of weinig geschikten
bodem niet zeer snel, dan -worden de bladeren weldra zoozeer besnoeid,
dat ze hunne diensten weigeren; de plantjes sterven dan af. De witte,
eenigszins gebogen, van eenen bruinen kop voorziene larve knaagt aan
de wortels der zelfde planten, waarop de kever leeft, en wanneer men
eenige gewassen op elkander laat volgen, die tot voedsel van deze kevers
en hunne larven dienen, dan kan men deze soort van snuitkever in zoodanige hoeveelheid zien vermeerderen, dat zijwerkelijk zeernadeeligwordt.

Van de meer ontwikkelde erwtenplanten

worden de

bladeren
a/gevreten
hoofdzakelijk door drie verschillende soorten
van rupsen, nl. door die van den gamma-uil (Plusia gamma L.), op
bl. 146 behandeld, door die van den erwtenuil (Mamestra Pisi L.) en
door die van eene aan deze laatste verwante soort van uil, Mamestra
PersicariaeL. De rupsen van den gamma-uil komen sommige jaren in
overgroot aantal op de erwtenplanten voor. Op deze bladzijde en de volgende worden de beide andere rupsen behandeld. — Verder hebben de
erwtenplanten veel te lijden van bladluizen (zie bl. 152).
Wat betreft de rups van
DEN E R W T E N U I L (Mamestra Pisi L.),
deze is in den volwassen staat ongeveer 45 m ï . lang, slank van vorm,
op kop, buik en pooten vleeschkleurig rood, aan de rugzijde zeer donker
groenachtig of bruinrood van kleur, dicht en vrij regelmatig met donkerder streepjes geaderd, en voorzien van twee zwavelgele overlangsche
strepen over den rug en ééne dito in elke zijde. Door hare kleuren valt
de raps zeer in 't oog; wanneer men haar aanroert, dan slaat zij eerst
het voorlichaam snel heen en weer, en laat zich vervolgens naar beneden
vallen, om op den grond te blijven liggen. De uil heeft eene lengte van
14 mM. en eene vlucht van 38 mM. De voorvleugels zijn roodbruin met
blauwachtig grijze figuren geteekend, envoorzienvan eenegeleoverlangsche
streep, en verder van enkele donkerder en lichtere dwarsbanden en
vlekken. De achtervleugels zijn roodachtig grijs.

De uil vliegt in de maanden Mei en Juni, en wel altijd 's nachts. Het
bevruchte .wijfje legt hare eieren ieder afzonderlijk aan de meest verschillende planten, maar verreweg 't meest aan gecultiveerde vlinderbloemigen, als erwten, wikken, boonen, klaver, ook aan de sier-lupinen
onzer tuinen; echter ook op berken, wilgen, heideplantjes, zuring, melde
enz. In den nazomer (doorgaans in September) is de rups volwassen; zij
verpopt in den grond. — Zij komt in ons land nooit in groot aantal
voor, en wordt zelden merkbaar nadeelig.
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Dà BtjP s van Mamestra Persicariae L.
bereikt in den volwassen toestand eene lengte van + 40 mM. en eene
breedte van 5,5 mM. De grondkleur is donkerder of lichter groen,
in bruin overgaande; op 't midden van den rug is de rups van eene
lichte overlangsche streep voorzien; verder is zij met donkere schubachtige
teekeningen en met dito schuinsche streepjes geteekend. De kop is lichtbruin. — De uil is 19 mM. lang en heeft eene vlucht van 44 mM. De
voorvleugels zijn zwart met witte vlekjes en roestkleurig gele dwarsbanden. De achtervleugels zijn aan hunnen wortel geelachtig grijs, verder
naar den rand dof zwart.
Deze uil, die bij ons te lande alles behalve zeldzaam is, vliegt gedurende de maanden Mei, Juni en Juli 's nachts rond; over dag zit hij op
allerlei plaatsen: tegen muren en schuttingen, vaak ook binnen kamers
in een' hoek van 't venster. Het wijfje legt hare eieren in hoopjes van
20 à 30 bijéén op de meest verschillende planten. Men vindt de rupsen
dan ook op allerlei onkruiden, als waterpeper, melde en zuring; verder
op vlier, elzen, gouden regens, jasmijnen (Philadelphus), soms zelfs op
ooftboomen; ook op sierplanten, als dahlia's, asters, Pelargoniums;
eindelijk — en niet het minst — op erwten, hennep, tabak en sla.
Nadat de rups aldus van Augustus tot October aan deze en nog andere
gewassen heeft gevreten, kruipt zij in den grond om er als pop te
overwinteren. Tast zij cultuurgewassen aan, dan is wegzoeken 't eenige
middel.
Yeel hebben bijkans elk jaar in ons land, nu in deze, dan in gene
streek, de erwten te lijden van de
ERWTENBLADLUIS (Aphis Ulmariae Schrank= A. Pisi Kaltb.),
Fig. 78 ')

eene ongeveer 4 mM.lang
soort, groenachtig van
kleur, hoewel èn onder
de gevleugelde èn onder
deongevleugelde individu's
soms bruingele exemplaren
voorkomen. Menvindt deze
soort van af Juli in grooten
getale vooral op erwten
maar ook op Lathyrus,

') Fig. 78. Gevleugeld en ongevleugeld exemplaar van de erwfcenbladluis
(Aphis Ulmariae). Streepjes duiden de nat. gr. aan.
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Lotus, Spartium en andere in 't wild groeiende vlinderbloemigen, evenzeer op Haver. Over de grootte der schade, door deze soort teweeg
gebracht, heb ik boven, in het eerste hoofdstuk, gesproken (ziebl. 2),
terwijl de leefwijze der bladhüzen in 't algemeen en de schade, welke
zij teweeg brengen op bl. 47, de bladhiisvijanden op bl. 61—65, de
middelen tegen bladhüzen opbl. 95en 96 zijn besproken.

Binnen de peulen en in de erwten treft men aam:
1°. de koplooze, 3 m ï . lange, witte maden van de erwtengalmug (Ceeidomyia Pisi Winn., ziebl. 153); 2°.dedikke, 4à5m l . lange, insgelijks
witachtige, pootlooze, maar van een'horenachtigen kopvoorziene larve
van den erwtenkever {Bruehus Pisi L.; ziebl. 153—155), —en eindelijk
de 10—14 mM. lange, van 16 pooten voorziene rupsjes vande beide
soorten van erwteribladroilers (Grapholitha nébritana F.en 67. dorsanaF.,
zie bl. 155).
DE E R W T E N G A L M U G

{Cecidomyia Pisi Winn.),

een hoogstens 2 mM. lang, licht geel mugje met donkerder dwarsbanden
over het achterlijf, heeft sprieten, die de lichaamslengte bijkans bereiken
of (in 't mannelijke geslacht) zelfs overtreffen. Zij behoort tot de galmuggen (zieflg.56 en bl. 52). Demelkwitte, ruim 3 mM. lange maden
vertoonen een' geelgroen doorschemerenden darm. Zij leven in grooten
getale in de peulen van erwten. Hoewel zij de opbrengst niet zeer veel
verminderen, zijn zij toch zeer onaangenaam, vooral alsmende erwten
groen of metde peulen als spijs wil gebruiken.
DE E R W T E N K E V E R

(BrUCflUS Pisi

L.)

is een + 5 mM. lang kevertje, meteen kort, gedrongen, bijkans vierkant lichaam. Hoewel deze kever tot de familie der snuittorren wordt
gerekend (ziebl. 25), valt vaneen snuitje niet veel in 't oog, daar het
zeer klein is.De sprieten van den erwtenkever zijn recht enworden naar
't achtereinde toe geleidelijk wat dikker. In tegenstelling met andere
snuittorren, die meestal traag zijn, loopen de erwtenkevers zeer snel en
vliegen zij zelfs nu en dan.Zijzijn zwart van kleur, op sommige plaatsen
meer, op andere minder, met grijswitte haartjes bedekt. —• De vrouwelijke
kever legt hare eieren aan de nog zeer jonge vrucht of aan 't vruchtbeginsel der bloem. Delarve, die zich weldra uit het eitje ontwikkelt, is
pootloos, eenigszins krom, dunvan huid en dik van lichaam; hare lengte
bedraagt ongeveer 5 mM. Zij knaagt zoolang, totdat zij zich in 'tin-
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wendige van de erwt bevindt; zij eet een klein gedeelte ervan op, en
begeeft zich dan naar eene tweede, soms nog naar eene derde erwt van
yj 7 9 i\
dezelfde peul.
Binnen eene
erwt grijpen
ook deverpopping en de
verandering
tot volledig
insekt plaats.
De kever
blijft, nadat
hij zijne ontwikkeling
geheel heeft
doorloopen,
in de erwt
vertoeven,
waar hij den
winter doorbrengt.
Hij
wordt aldus
mee geoogst,
en boort zich "eerst m 't voorjaar een cirkelrond gaatje, waardoor hij
naar buiten kruipt. (Zie fig. 61, bl. 85.) Vóór de opening er in gevreten
is, is de plek, waaronder de kever schuilt, kenbaar aan hare donkere,
bijkans zwartachtige kleur. De zwarte kever toch schijnt door de dunne
huid van de erwt heen.
De schade, door de erwtenkevers teweeggebracht, is niet onbelangrijk.
Aangevreten erwten toch hebben in den handel veel minder waarde dan
flinke, gave. En natuurlijk is het hoogst onaangenaam, wanneer men
in de doperwten en peulen, zooals ze op tafel komen, larven van
erwtenkevers vindt.
Dat de erwtenkever zoo dikwijls schadelijk wordt, is 't gevolg van de
omstandigheid, dat men dikwijls te weinig zorg draagt voor zuivere
zaaierwten. Wanneer deze, als zij worden uitgezaaid, de kevers nog be-

'-) Fig. 79. 13o = de erwtenkever (Bruchus Pist), vergroot; 13Ä= : dezelfde,
nat. gr.; 14 — de boonenkever (Bruchus rufimanus); 15 ~ diens larve; 16 ZZ
de wikkenkever (die echter ook veel in boonen voorkomt ; Bruchus
seminarius).
Figg. 14, 15 en 16 vergroot.
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vatten, dan brengt men van zelf de misdadigers op het land. Zij kruipen
uit de erwten en verlaten gedurende den bloeitijd der planten den
grond, om hunne eieren aan de vruchtbeginsels of aan de jonge peulen
te leggen.
Men heeft opgemerkt, dat bij vroeg zaaien meer erwten worden aangetast dan bij laat zaaien. Dit is volkomen natuurlijk, aangezien bij vroeg
zaaien verreweg de meeste kevers nog in de erwten aanwezig zijn, en
dus mee op den akker worden gebracht; terwijl bij laat zaaien 't meerendeel der kevers reeds de erwten verlaten hebben, en, rondzwervende,
op verre na niet alle de erwtenplanten vinden, waar zij hunne eieren
kunnen leggen. Laat zaaien is dus, tot op zekere hoogte, een voorbehoedmiddel tegen dit schadelijke insekt.
Dikwijls vindt men als middel aangegeven: het werpen van de voor
't zaaien bestemde erwten in met water gevulde kuipen. De aangetaste
erwten zouden dan blijven drijven, de andere zinken. Het bleek mij, dat
dit volstrekt niet opgaat; de aangetaste erwten, voor zoo ver zij nog
kevers bevatten, zinken voor verreweg het grootste gedeelte, als men ze
in het water werpt. Het gaat dus niet, op bovengenoemde wijze de
zaaierwten zuiver te krijgen.
Beter schijnt het, de erwten vóór het zaaien een' korten tijd (hoogtens
een paar uren lang) te verhitten tot op eene temperatuur van 50° C.,
bij welken warmtegraad de kevers sterven, en de kiemkracht der erwten
niet wordt uitgedoofd. Het heeft veel vóór, dat verhitten der erwten reeds
spoedig' na den oogst te doen plaatsgrijpen, daar de kever dan dikwijls
nog in den staat van larve verkeert, in welken staat hij 't gemakkelijkst
en het zekerst op de hier bedoelde wijze te dooden is.
Echter moet men erop letten, dat de temperatuur niet veel boven
50° C. stijgt, om het verlies van kiembare zaden te voorkomen. Daar
het verder moeilijk is, droge stoffen op eene bepaalde temperatuur een
tijdlang gelijkmatig te verhitten, is deze methode niet zoo praktisch en
gemakkelijk uitvoerbaar als het wel lijkt, 't Zal niet best gaan, voor de
verwarming van een' gewonen bakkersoven gebruik te maken.
Prof. AD. MATER heeft een ander middel aan de hand gedaan. Hij raadt
aan, de zaaierwten in een' ijzeren doofpot, na bijvoeging van wat zwavelkoolstof, 10 minuten lang met een' goed sluitenden deksel te bedekken,
ze daarna er uit te nemen, en ze zoo lang uitgespreid, àan de lucht
blootgesteld, te laten liggen, tot men van de scherpe lucht der zwavelkoolstof niets meer verneemt. Op die wijze zijn de kevers gedood, en de
kiemkracht der zaaierwten is niet merkbaar afgenomen.
Bij het aanwenden van deze methode moet men zeer voorzichtig zijn;
want de zwavelkoolstof ontvlamt licht en kan zelfs door eene aangestoken
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pijp vuur vatten. De hoeveelheid te gebruiken zwavelkoolstof'moet worden
gewijzigd naar den inhoud van den doofpot. Voor een Hektoliter ruimte
zijn 50 Cub. oM. voldoende.
DE E R W T E N B L A D R O L L E R S (Grapholitha

nebrüana

Tr. en G. dorsana F.)

leven als kleine, zestienpootige rupsjes in de erwten, terwijl deze nog
groen zijn. De rupsen van de eerstgenoemde soort zijn 8—9 mM. lang
en lichtgroen van kleur; die van de tweede soort hebben eene lengte van
Fis. 80 ').
14 mM. en zijn oranjegeel;
beide hebben den kop, de rugzijde van 't voorborststuk en
een gedeelte van 't laatste lid
deslichaams bruin ofzwart.—
De vlinders behooren tot de
bladrollers (zie bl. 45), hoewel ze dezen naam in letterlijken zin niet
verdienen. De vlinder van de eerstgenoemde soort is 5 mM.lang, en heeft
eene vlucht van 15,5 mM. ; zijne voorvleugels zijn bruinachtig met
metaalachtigen glans, met witte en donkere schuinsche streepjes langs
den voorrand; en verder met loodkleurig grijze en geelachtige teekeningen. De achtervleugels zijn zwart, eenigszins gebronsd. — Van de
tweede soort, die iets grooter is dan de eerstgenoemde, zijn de voorvleugels olijfkleurig bruin, met witachtige dwarsstreepjes langs den
voorrand. Zij bezitten ieder eene geelachtig witte, halvemaanvormige
vlek. De achtervleugels zijn bruinachtig.
De leefwijze van beide soorten is de volgende: In den bloeitijd der
erwten ziet men de vlindertjes soms in groote menigte om de bloesems
dezer planten rondvliegen, altijd even na zonsondergang. De wijfjes
leggen één, twee of hoogstens drie eitjes aan eene zeer jonge peul, of
soms aan het vruchtbeginsel der bloem. Na ongeveer 14 dagen komen
de rupsjes te voorschijn, welke zich in de peul inboren, om vervolgens
zich in de erwtjes in te vreten. De in den peulwand gemaakte opening
groeit spoedig weer dicht. Doorgaans wordt de peul vroeger dan gewoonlijk rijp; zij opent zich dan, en de inmiddels volwassen geworden
rups kruipt eruit en begeeft zich in den grond, om daar zich in te
spinnen en er als pop te overwinteren. Nooit blijft zij in de erwt overwinteren, zooals de erwtenkever doet.
Middelen. Het diep omgraven van den bodem, nog vóór den winter
') Fig. 80. De erwtenbladroller (Grapholitha
rups, die zieh in eene erwt invreet, nat. gr.

dorsana),

vergroot; en hare
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of nog beter (waar dit kan geschieden) het diep omhakken van den
grond, zoodra de erwten geoogst zijn, moet noodwendig vele in den
grond verscholen rupsen of poppen te gronde richten.

B. DE PAAEDE-, DUIY-E-, WIEK- EN GKOOTE BOONEN.
D e in den grond liggende
boonen worden,
vóór of
terwijl &e ontkiemen,
uitgevreten
door oprollers (Mus, zie
bl. 149).
Aan de wortels van de boonenplanten
knagen engerlingen (bl. 104), ritnaalden (bl. 97), de larven van den gestreepten
erwtensnuitkever (bl. 150), veenmolhn (bl. 112) en aardrupsen (bl. 117
en 145).

De nog zeer jonge boonenplantjes worden boven den
grond a/gevreten
door slakken (bl. 123), aardvlooien (bl. 165) en
den gestreepten erwtensnuitkever (bl. 150).

Op de meer ontwikkelde boonenplanten komen voor:
a. rupsen, dite de bladeren af vreten: die van den gamma-uil
(zie bl. 146), die van den erwtenuil (zie bl. 151) en die van Mamestra
Persicariae (zie bl. 152);
b. bladluizen, die vooral in de toppen der stengels en op de
bovenste bladeren huizen,
en. de planten soms geheel bederven,
niet slechts doordat zij vele sappen er uit zuigen, maar ook doordat zij
de meer aan 't benedeneinde des stengels geplaatste bladeren geheel
overdekken en al 't ware vernissen met het zoete, kleverige vocht, dat
zij uit het achtereinde haars lichaams afzonderen (zie deze bladzijde).
e. insekten, die de bloesems vernielen:
wilde bijen (Bombus,
bl. 158) en rozenkevertjes(bl. 159).
d. insekten i/n de boonen zelve: boonenkevers (bl. 159).
Eerst spreek ik over
B L A D L T J I Z E N OP

BOONEN.

Eene soort van deze bladluizen is 2 mM. lang en zwart, zoowel wat
de gevleugelde als wat de ongevleugelde individu's betreft. Dit.is.de
gewone boorienbladluis, die men in de toppen van de stengels en aan
de bovenste bladeren in massa's bijéén vindt, zoodat zij geheele rissen
vormen. De grootste koloniën vindt men in Juli en Augustus; men
treft ze aan, behalve op groote, paarden- en duivenboonen, ook op
papavers en maankoppen, op sla, bieten, mangelwortels, asperge, en op
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eene menigte in 't wild groeiende planten. Deze soort, die men de zwarte
boonenbladluis (Aphis Papaveris F. of Aphis fabas Scop., fig. 5 3 , bl. 49)
noemt, wordt vele jaren zeer schadelijk aan de boonen. Men kan het kwaad
voor een gedeelte keeren door, zoodra de luis wordt bemerkt, deplanten van
hare toppen te berooven. Op deze wijze verwijdert men verreweg de meeste
bladluizen ; en die, welke mochten achterblijven, vinden de planten, van
het jeugdige groen beroofd, waarin zij zich gemakkelijk kunnen voortplanten. Dit middel, — het »toppen der boonen", zooals men het doorgaans
noemt, — wordt in tuinen veelvuldig aangewend ; maar het kan ook met
goed gevolg en met opoffering van weinig kosten met de paarden- en
duivenboonen geschieden, welke in 't groot op den akker worden gekweekt. Dit bewezen de proefnemingen, in 1861 door den Heer Mr.
p. J. VAST AMEBSPOOEDT gedaan. 2'/ 2 Hektaren werden door hem met
paardenboonen, op rijen, beteeld. Door de wieders liet hij met eene gewone heggeschaar de toppen uit de planten nemen ; hij liet verder die
toppen, waaraan zich luizen bevonden, ophalen en verbranden. Dit werk
kostte hem nog geen drie gulden; hij oogstte 2 8 % Hektoliter boonen,
terwijl de akkers uit de naaste omgeving bijkans niets opleverden. —
De Heer B. W. WTTEWAALL liet in 1862 te "Wickenburg in Utrecht, op
aanraden van zijnen broeder, Dr. J. WTTEWAALL, eene halve Hektare
boonen op rijen pooten, die hij bij 't ontdekken der luis liet toppen.
Hij oogste bijna zes Hektoliter, terwijl op het stuk daarnaast, dat niet
was getopt, het veld de kosten van 't maaien niet heeft opgebracht. —
Wil men echter de hier beschreven handelwijze invoeren, dan zaaie men
of poote men altijd op rijen, opdat meiji zonder bezwaar bij de verschillende planten kunne komen om ze te »toppen"; en men zaaie
vroegtijdig en op een' krachtigen grond, opdat de planten zoo vroeg
mogelijk flink uitgegroeid zijn en geschikt, om van hare toppen te
worden beroofd.
Van Juni tot September vindt men op de boonen insgelijks, maar in
veel geringer aantal dan de vorige, eene %fi—3,5 m ï . lange, dofgroene
soort van bladluizen, waartusschen gevleugelde exemplaren voorkomen,
die zwart zijn met een groen achterlijf. Deze soort, de groene boonenbladluis of wikkenbladluis (Aphis Viciât Kaltenb) wordt niet alleen in
de toppen van de stengels, op de bloemstelen en de bloesems van de
boonen aangetroffen, maar ook aan dezelfde deelen van wikken, Lathyrus
en andere vlinderbloemigen.
HOMMELS OP BROMBIJEN (£o»»&MS-800rten)
(zie fig. 11 op bl. 11) zijn de groote, zeer dicht behaarde bijen, die somtijds
nadeel aan de bloesems der boonen teweeg brengen. De tong van de be-
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doelde bijen is lang, maar toch te kort, omtotdehonigafscheidende organen
van deze bloesems door te dringen; terwijl het grootelichaamvan dedieren
hun niet toestaat, zelf in de bloesems te kruipen, om aldustot opdenbodem
van deze, d. i. tot de plaats, waar de honing wordt afgescheiden, te komen.
Maar zij weten er een ander middel op. Zij knagen op de plaats, waaronder
de honig zich bevindt, een gat in den buitenwand van de bloem, en
diepen deze opening zoo ver uit, totdat het hun gelukt, haren snuit
in de begeerde vloeistof te dompelen. Bij deze operatie wordt echter
maar al te vaak het vruchtbeginsel der bloem zoodanig verwond, dat
de bloem geene peul, althans geene peul met gezonde boonen meer
oplevert.
DE R O Z E N K E V E R T J E S

(Phyllopertha horticola L.),

boven, op bl. 112 beschreven en afgebeeld, hebben, — zooals ik in den
zomer van 1882 ondervond — eene groote voorliefde voor de bloesems
van groote boonen, die zij geheel opvreten, aldus de vruchtvorming belettende.
Als in de erwten de erwtenkevers, zoo ontwikkelen zich in de boonen
DE BOONENKEVERS (Bruchus seminarius L. en Bruchus rufimanus

Böhm.),

nauw aan de erwtenkevers (zie bl. 153) verwant, maar beide vooral door
een meer eivormig lichaam van deze te onderscheiden. (Zielig. 79, 14 en 16.)
De ééne soort, Bruchusseminarius, dieookin dezadenvanwildewikkenen
in die van Lathyrus-sooiten zich ontwikkelt, is iets kleiner dan de erwtenkever,nl. 3,5 mM.lang. De erwtenkever en deandereboonenkever(Bruchus
rufimanus) zijn beide ongeveer even lang, 5 mM. — De laatste ontwikkelt zich slechts in paarden-, duiven-, wier- en tuinboonen; niet in
de zaden van andere vlinderbloemigen. Toch is de beschadiger van onze
boonen doorgaans Bruchus seminarius. De zaden der wilde planten zijn
te klein, dan dat het insekt, nadat het er binnen tot kever geworden
is, er nog langer in zou kunnen blijven; daarom kruipt het er uit,
om den winter ergens anders op eene verscholen plaats door te brengen:
achter eene plank, in eene reet van de schors eens booms of in den
grond. Huist de kever echter in paardenboonen of groote boonen, dan
blijft hij dikwijls ook den winter erin doorbrengen. De gaten, die deze
kever in de groote boonen maakt, staan altijd loodrecht op den breedtekant van de boon. — Yoor leefwijze en aan te wenden middelen kan ik
ik verwijzen naar wat hierboven (bl. 154) omtrent de erwtenkevers is
gezegd. Echter zij hierbij opgemerkt, dat in 'tgeval, dat de kevers tegen
't voorjaar reeds de boonen hebben verlaten, natuurlijk van de op bl.
154 en 155 vermelde middelen geen sprake kan zijn.
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C. DE STAM-, SLA- EN SNIJBOONEN(Phaseolus)
hebben doorgaans van schadelijke insekten niet veel te lijden: maar de
slakken brengen veeltijds aan de jonge plantjes veel nadeel teweeg.
De in den grond liggende boonen worden vóór of gedurende
het ontkiemen, soms uitgevreten door oprollers(Mus; zie bl. 149).
Aan de wortels der boonenplanten
knagen:
ritnaalden
(bl. 97), engerlingen (bl. 104), veenmollen(bl. 112) en aardrupsen(bl. 117
en 145).

De nog zeer jonge boonenplantjes worden boven den,
grond zeer vaak afgevreten door slakken (zie bl. 123) enookwel
door aardvlooien(zie bl. 165).

Op de bladeren der verder ontwikkelde

boonenplanten

komen voor:
1°. de rupsen van den gamma-uil (zie bl. 146) en den erwtenuil (zie
bl. 151), die echter slechts zelden de planten geheel kaalvreten;
2°. de groenesabelsprinkfiaan (Loeusta viridissima L.), in fig. 17, bl.14
op natuurlijke grootte afgebeeld, en in 't vrouwelijke geslacht kenbaar aan
eene zeer lange, sabelvormige legboor; deze sprinkhaan zit 's zomers
avonds soms in grooten getale in de heggen van pronkerboonen, waarmee
de Neder-Yeluwsche grondeigenaren hunne tabaksakkers omgeven,
't Geschreeuw, dat de mannetjes laten hooren, is doorgaans van meer
beteekenis dan de schade, die deze sprinkhanen veroorzaken.
38. Op de bladeren van de boonen komt soms zeer veel voor:
DE S P I N N E N D E MIJT

(Tetranychus telarius L.),

een ovaal, roodachtig gekleurd, spinachtig diertje, dat slechts 0,25 m l .
lang wordt, en dat gedurende den zomer op den onderkant der bladeren
van allerlei gewassen in menigte voorkomt; het is oorzaak, dat de
aangetaste bladeren spoedig geelachtig of bruin worden en daarna samenschrompelen en afvallen.
Sommige jaren in groote menigte voorkomende, verbreidt zich het
mijtje, waarvan hier sprake is, over groote stukken gronds, zoo tuinen
alsbouwland; endanveroorzaakthet hetafsterven vandemeest verschillende
plantensoorten, met name van tuinboonen, mangelwortels en hop, van
allerlei sierplanten onzer tuinen, van grassen en allerlei onkruiden, maar
bovendien van rozen, lindeboomen, kastanjes, wilgen en andere boomsoorten. Ook op kamer- en kasplanten ontbreekt deze mijt niet. Aan de
ondervlakte der aangetaste bladeren bemerkt men dan eene witachtige,
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meelachtige massa, bestaande uit de afgestroopte huidjes der mijten en uit
de witachtige eitjes dezer diertjes. Daar tusschen vindt men de mijtjes
zelve, welke zich hebben vastgezogen aanhet blad. Allesisverscholen onder
een zeer fijn spinsel, door de mijten zelve vervaardigd. — Bij de tweezaadlobbige planten begint het geelworden doorgaans in de oksels der
bladnerven, waar de mijten zich het eerst vastzuigen. Ook wel ontstaan
bij 't begin van het verkleuren der bladeren hier en daar, tamelijk gelijkmatig over het blad verbreid, talrijke zeer kleine, verkleurde plekjes,
van welke ieder eene plaats is, waar eene mijt zich heeft vastgezogen.
Somtijds sterven, aldus de bladeren langzamerhand af; somtijds echter
geschiedt dit afsterven met groote snelheid, zoodat weldra ook dejongste
bladeren zijn aangetast, en de planten na weinig tijds dood zijn. Dit
verdorren der gewassen door de werking der mijten komt zoowel bij
vochtig als bij droog weer voor. De mijt overwintert in den grond,
onder afgevallen bladeren, onder de schors van boomen, en verder op
alle mogelijke goed verscholen plekjes. Afdoende middelen om haar te
verdelgen, zijn niet bekend.

3e GROEP.

HANDELSGEWASSEN.

A. KOOL-, EAAP-, BOTEE- EN DEDERZAAD.
Aan de wortels knagen: rünaalden (bl. 97), engerlingen (bl.104),
veenmollen (bl. 112), aardrupsen (bl. 117 en 145), emelten(bl. 119) en
soms de
PLATTE

MILLIOBNPOOT (Polydesmus complanatus),

welke zich niet oprolt, zooals de meer voorkomende millioenpooten van
het geslacht Mus (bl. 150) doen. De lengte van den platten milhoenpoot
bedraagt 24 mM.; hij is aan de rugzijde plat, hoewel deze eenigszins
oneffen schijnt door de wratvormige verhevenheden, waarmee hij is bedekt. Hij is steenroodachtig grijs van kleur. Eene enkele maal slechts
vond ik hem knagende aan de de wortels van jonge koolzaadplanten.
Soms vindt men aan de wortels of aan het
onderaardsehe
stengelgedeelte
vrij groote knobbels, in fig. 81 op
natuurlijke grootte afgebeeld. Deze knobbels bevatten ieder in zijn
inwendige, kleine, meer of min kromme, pootLooze larven, in fig. 12
afgebeeld. Zij zijn daar ontstaan uit het ei van het kleine
Dr. RTTZBMA B O S , InseJctensch.
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S N U I T K E V E R T J E Ceutorhynchus suleioollis Gyll.

Deze snuittor (zie bl. 163, fig. 82) is niet meer dan 3 mM. lang,
dof zwart, aan den onderkant met vele, aan den bovenkant met weinige
Fig. 81 ').
grijze haren bedekt. Het voorborststuk is van
diepe, stippelvormige indeukingen voorzien,
en bezit verder eene diepe, overlangsche
groeve, alsmede aan weerskanten eenen kleinen
knobbel. De dekschilden zijn van diepe,
overlangs loopende strepen voorzien; de dijen
bezitten vóór haar uiteinde een tandje. —•De
leefwijze van deze soort is de volgende.
In April meestal komt het kevertje voor den
dag. "Wanneer het koolzaad begint te bloeien,
knaagt het torretje aan de bloemen, en later
evenzeer aan de hauwen (»peulen"), en wordt
op deze wijze meer ofmin schadelijk. Wanneer
in het najaar het winterkoolzaad boven den
grond komt, boort het diertje even onder den
grond in stengel of wortel een gaatje en legt
in ieder gaatje een eitje of ook wel een paar
eitjes. Terwijl nu daaruit kleine, wormvormige
larfjes voor den dag komen, begint de onderaardsche stengel of wortel knobbelvormig op
te zwellen. In die half-bolvormige knobbels,
welke soms de grootte van galnoten bereiken,
ontwikkelen zich de larven, die tegen den
winter geheel of bijkans geheel volwassen zijn.
Zij zijn eenigszins kromgebogen, in volwassen
staat iets grooter dan het kevertje, pootloos,
eenigszins hobbelig van oppervlak, wit of
lichtgeel. De kop is hoornachtig en bruinachtig
van kleur. Dat deze larven in den regel de
plant niet veel schade aanbrengen, laat zich verwachten. Zij vreten toch
doorgaans slechts van de zijdelingsche, galachtige opzwellingen en niet
van de substantie van den stengel of den wortel zelven. Toch kan het
voorkomen, dat — wanneer soms een tiental dikke knobbels zich op de
onderaardsche deelen bevinden — de planten in haren groei sterk be') Fig. 81. Eene koolzaadplant met knobbels eraan, waarin de larven van de
snuittor Ceutorhynchus sulcicollis leven.
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lemmerd worden, zoodat de wortel zeer krom groeit en kort blijft, vat
natuurlijk voor de plant nadeelig moet zijn. Hoewel dus zoowel de larve
als de kever eenige schade kan teweeg
brengen, mag slechts zelden eene koolzaadmislukking aan dit diertje worden
toegeschreven. — "Wanneer de larve volwassen is, dan boort zij zich eene ronde
opening in de gal en kruipt in denabijheid
van den koolzaadstengel in den grond,
om daar te verpoppen.
Behalve aan koolzaad vindt men den
kever aan alle koolsoorten, bepaaldelijk aan
bloemkool en boerenkool, en eveneens aan
herik. Bij eene zoo algemeene verspreiding is het moeilijk, tegen het
hier behandelde insekt iets te ondernemen, zoodat het gelukkig is, dat
het de meeste jaren geene belangrijke schade aanbrengt.
De tijd, welken Ceutorhynehus sulokollis voor zijne ontwikkeling
noodig heeft, is niet altijd dezelfde. Yeel hangt af van de plantensoort,
waarop hij leeft. Hiermee staat ook in verband de tijd, waarop hij als
kever of als larve optreedt.
Yóór ik van dezen snuitkever afstap, wil ik er even op wijzen, dat
somtijds in de koolzaadknobbels larven voorkomen, welke niet van den
hier behandelden snuitkever afkomstig zijn, maar van de koozaad-aardvloo
(zie bl. 171, fig. 84). Deze larven, die gewoonlijk in de bladstelen en den
stengel leven, maar waarvan sommige wel eens tot in de knobbels
afdalen, zijn niet pootloos, dik en krom, zooals de snuitkeverlarven;
maar zij bezitten drie paar korte pootjes, en zijn meer slank en recht.
Verder is haar kop evenals de rugzijde van 't voorborststuk en die van
't laatste segment van 't achterlijf zwartbruin gekleurd.
Wanneer zich aan Tiet onderaardsche
stengelgedeelte
of aan
het boveneinde van den wortel geene knobbels, maar onregelmatige opzwelUngen
bevinden, die weldra in eene vuile,
onaangenaam
ruikende,
gieraehtige
massa
overgaan,
waarin men rolronde, gladde, witte, koplooze maden van + 9 mM.
aantreft, dan heeft men te doen met eene beschadiging, veroorzaakt door

l
Y Fig. 82. De snuitkever Ceutorhynehus sulcicollis. Bovenaan: de kleine
kever en zijne larve, nat. gr. Links: de kever, van boven en van terzijde gezien; beide figuren sterk vergroot. Rechts: de larve; insgelijks sterk vergroot.
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DE KOOLZAADVLIBG (Anthomyia Brassicae Bouché),
Deze asehgrauwe vlieg (zie fig. 59 op bl. 70) is + 6 mM. lang, en
gekenmerkt door 't bezit van een' doren aan den voorrand van den vleugel,
terwijl tusschen dien doren en den vleugelwortel eene reeks van kleine
dorentjes staat. Het mannetje is over 't gebeele lichaam met vele zwarte
borsteltjes bekleed, terwijl het wijfje slechts weinige borsteltjes vertoont.
Over de rugzijde van 't borststuk loopen bij 't mannetje drie breede,
zwarte, overlangsche strepen, welke bij 't wijfje ontbreken. Evenzoo
ontbreken bij 'twijfje de overlangsche zwarte streependeditodwarsbanden,
waarmee het achterlijf van 't mannetje geteekend is. De vleugels, dieaan
de basis eenigszins geelachtig zijn, zijn bij 't mannetje zwak rookkleurig,
bij 't wijfje glashelder. >
De vrouwelijke vlieg legt hare eieren in grooten getale aan den onderaardschen stengel der kool- of koolzaadplanten, en wel zoo diep mogelijk
onder de oppervlakte van den grond. Tien dagen nadat de eieren gelegd
zijn, kruipt de made uit het ei te voorschijn. Deze madeis rolrond, glad
en beenkleurig. Het laatste lid eindigt stomp en scheef. De lengte bedraagt 9 mM. De made nu boort zich in het onderaardsche stengeldeel
of in den knol in, en graaft gangen dicht onder de oppervlakte daarvan.
Dientengevolge zwellen de aangetaste deelen op; later vergaan zij: zij
beginnen te rotten en gaan langzamerhand over in eene gierachtige,
vuile massa. De aangetaste jonge planten verraden eerst door de matte
loodkleur harer bladeren, en later ook door het verwelken van deze, de
aanwezigheid van de elfledige, schitterende, vuilwitte maden, welke
geen' duidelijk zichtbaren kop bezitten. De aangetaste koolzaad- of koolplanten, knollen of raapknollen lijden zeer veel onder den aanval van
dit insekt, dat, als het in matig aantal op ééne plant aanwezig is, deze
te gronde richt. Maar al te vaak worden op deze wijze gansche koolvelden en koolzaadakkers vernield. Eeeds in 't vroege voorjaar komen de
vliegen te voorschijn, welke als pop in den grond overwinterden. Daar
de insekten, alnaarmate de omstandigheden voor hunne ontwikkeling
meer of minder gunstig zijn, in 't geheel 4 tot 8 weken voor deze ontwikkeling noodig hebben, dus in ieder geval in korten tijd geheel
volwassen zijn, — zoo behoeft het geene verwondering te baren, dat in
den loop van één enkel jaar drie geslachten kunnen voorkomen. Het
is dus zaak, de aangetaste planten, die — zooals reeds boven werd gezegd —• aan de matte, blauwachtige tint en later aan 't verwelken harer
bladeren duidelijk genoeg kenbaar zijn, zoo spoedig mogelijk uit te
trekken en te verbranden, om aldus te voorkomen, dat de vijand tot
geheele ontwikkeling komt, en eieren legt aan de onderaardsche deelen
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van weer andere planten. Terder spreekt het van zelf, dat men — wanneer een geheel veld door de werking van de kleine vliegenmaden is
mislukt —• op denzelfden akker niet weer opnieuw planten moet kweeken,
die van 'tzelfde insekt zouden kunnen te lijden hebben. (Zie vooral wat
daaromtrent op bl. 69 en 70 van dit werkje is medegedeeld.)

De pas ontkiemde Jeoolzaadplantjes, en, im 't algemeen
deze plantjes, zoolang zij jong zijn, hebben te lijden van
slakken (zie bl. 123); van aardrupsen (zie bl. 117), die over dag aan de
wortels knagen, maar dikwijls 's nachts te voorschijn komen, en dan
bijzonder graag de blaadjes van 't hart uitvreten; — en eindelijk van
AARDVLOOIEN

van 't geslacht Haltica Mg.

Aardvlooien zijn kleine kevertjes uit de familie der goudhaantjes of
bladkevers (zie bl. 26). Zij zijn meer of min eivormig van omtrek;
bovenal zijn zij dadelijk herkenbaar aan de eigenschap, waarop haar naam
reeds wijst: zij kunnen springen. Daarvoor hebben zij krachtige dijspieren
noodig, en dus zijn hare dijen zeer dik. (Zie bl. 171, flg. 84.) De
vergelijking met vlooien behoeft dus geene nadere toelichting: den naam
»awiivlooien" dragen ze, omdat het meerendeel der schadelijkste en dus
meest bekende soorten zich 't meest voeden met jonge, nauwlijks ontkiemde kruiden, en dus dikwijls op den grond zittende worden aangetroffen.
Bij voorkeur houden de aardvlooien zich op zonnige plaatsen op,
zelden in de schaduw van boomen. Hoe meer de zon schijnt, des te
weliger tieren zij, des te schadelijker worden zij aan de cultuurgewassen.
Als de zon fel schijnt, kan men nu en dan een duidelijk waarneembaar
gekraak hooren, 'twelk ontstaat, wanneer de aardvlooien op de bladeren
springen. Bij regenachtig weer trachten zij zich te verbergen; bij plotseling opkomende regenbuien blijven zij stijf en doornat tegen de bladeren
aan zitten. Aanhoudende regen werkt het meest de vernietiging der
aardvlooien in de hand.
Sommige aardvlooien tasten slechts enkele bepaalde cultuurgewassen
aan; maar de meeste soorten worden aan verschillende planten schadelijk;
vooral heeft al wat kool, koolzaad of knol is (al wat dus tot het geslacht
Brassica behoort) veel van aardvlooien te lijden. De larven der aardvlooien voeden zich met dezelfde gewassen, waarop de kevertjes worden
aangetroffen; ze vreten de bladeren af, of ze boren zich in 't inwendige
van blad of bladsteel in. Volwassen zijnde, kruipen zij in den grond,
waar ze verpoppen. Eéne aardvloo-soort, de koobcaadaardvloo (Psylliodes
chrysocephald) doet vooral als larve kwaad; zij leeft in de bladstelen en
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den stengel der koolzaadplanten. Beneden (bl. 171) zal zij nader
worden behandeld. De jonge koolzaadplanten en andere kruisbloemigen,
maar ook vele andere gewassen, bepaaldelijk als ze nog maar nauwelijks
ontkiemd zijn, en nog slechts alleen de zaadlobben of daarbij hoogstens
eenige weinige kleine blaadjes dragen — worden door de volwassen
kevertjes van verschillende aardvloosoorten afgevreten, van welke hieronder
de tweebelangrijkste zullen wordenopgenoemd enbehandeld (bl.168en169).
Vooraf echter eenige mededeelingen omtrent de middelen, die in 't groot
of in 't klein kunnen worden aangewend tegen die aardvlooien, welke
in den toestand van kever de jonge planten beschadigen.
In 't algemeen zullen de plantjes — onder overigens gelijke omstandigheden — op vruchtbaren, goed bemesten grond, waarop ze snel
kunnen vooruitkomen, minder van aardvlooien lijden dan op slechten
grond. De planten hebben dan kans, zóó snel te groeien, dat zij voortdurend nieuwe blaadjes hebben gevormd, vóór de oude door de aardvlooien zijn afgevreten, zoodat deze laatste haar niet meester kunnen
worden, en de planten ten slotte zooveel bladeren hebben gekregen,
dat zij tegen den aanval der aardvlooien bestand zijn. Op armen, schralen
•grond daarentegen kunnen de plantjes niet zoo snel nieuwe bladeren
vormen, of de aardvlooien hebben ze reeds opgegeten. Goede bewerking
en bemesting van den grond, kortom al wat den groei der gewassen in
de hand werkt, kan worden beschouwd als een middel, waardoor de
schadelijke werking der aardvlooien kan worden weggenomen. Daar de
aardvlooien bang zijn voor vochtigheid en schaduw, doet men goed, de
plantjes, zoolang zij nog zeer jong zijn, vóór zonsopgang met veel water
te begieten en ze dan door middel van rijsjes eenigszins te beschaduwen,
't Spreekt echter van zelf, dat dit middel alleen in 't klein, dus in
tuinen, zonder veel bezwaar kan worden toegepast.
Op het feit, dat de aardvlooien jonge plantjes boven oudere verkiezen, berust het volgende middel. Tusschen de nog zeerjonge plantjes,
waarop de aardvlooien afkomen, zaaie men hier en daar wat zaad van
de eene of andere kruisbloemige plant, die zeer in den smaak van de
kleine boosdoeners valt. Zoodra deze zaden ontkiemen endezaadlobbenzich
boven den grond verheffen, verlaten de aardvlooien de planten, waarop
zij aanvankelijk leefden, om zich op deze nogjongere plantjes te vestigen.
Keeren zij later, als de laatstgenoemde geheel zijn afgevreten, op de
eerste planten terug, dan zijn deze intusschen grooter geworden, en
lijden doorgaans niet meer zooveel van den aanval der kleine kevertjes,
dat zij 't besterven. Met dit doel zaaien de Noord-Hollandsche boeren
veelal wat knollenzaad tusschen de mosterdplanten; in vele opzichten
zou bitterkers ook zeer geschikt voor dit doel zijn, daar de zaden van
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dit gewas zeer snel ontkiemen. — Als men niet met eene al te groote
oppervlakte te doen heeft, zou men vroeg in den morgen met een
vlindernet kunnen rondgaan, en aldus van de dan onbewegelijk tegen
deze planten zittende kevertjes vele vangen. Ook zou men tegelijk met
of iets eerder dan het eigenlijke gewas, dat men wil telen, wat bitterkers
langs de randen der akkers kunnen zaaien. Zoolang op 't land nog niets
anders groeit, verzamelen zich de aardvlooien opdebitterkers,waarvan men
ze dan in den vroegen morgen door middel van 'tvlindernet kanwegvangen.
Verder worden eene menigte stoffen aanbevolen, die in drogen toestand
over de planten moeten worden gestrooid of in vloeibaren toestand erover
gespoten. Alle stoffen zijn daarvoor bruikbaar, die den planten geen
kwaad doen en de aardvlooien beletten, deze aan te tasten. De droge
stoffen moeten natuurlijk in poedervorm worden gestrooid, wanneer deze
door dauw of regen nat zijn geworden. Zoowel 't bespuiten met vloeibare
als 't bestrooien met droge stoffen moet worden herhaald, zoodra de
regen deze van de planteu heeft afgespoeld. Onder de droge stoffen
komen als zoodanig in aanmerking: fijn gewreven hoender-, duiven- of
paardenmest (voor akkers, waarin zaad is gezaaid, dat weldra moet
beginnen te ontkiemen), en houtaseh of kalkpoeder, (voor akkers waar
de planten reeds staan). Onder de vloeistoffen wordt het zoogenoemde
»middel van WUNDBAM" aanbevolen, 'twelk wordt bereid, door op een
handvol alsem een' emmer kokend water te gieten en dit twaalf uur
te laten staan om te trekken. Ook wanneer men kleine plantjes wil uitpooten, dan is het goed •— zoo meldt TASCHENBERG — ze vooraf tien
uren lang in dit middel ondergedompeld te laten staan, zoo dat de
wortel alleen eruit steekt. — Ik geloof, dat men met eenige kans op
succès tegen de aardvlooien het Stassfurter groen zou kunnen probeeren,
'twelk met goed gevolg tegen den Coloradokever is aangewend. — In
't klein gaat het aan, hier en daar tusschen de nog jonge plantjes
houtspaanders te leggen, in koolteer gedoopt. De aardvlooien, die opspringen, blijven aan het teer kleven. In 't groot zoumen fle zoogenaamde
»aardvloo-machines" kunnen aanwenden; deze schijnen echter nog weinig
te worden gebruikt. Zij bestaan hoofdzakelijk uit eene plank, die met
teer of taaie lijnolie bestreken is, en die schuins over 't veld wordt
voortgetrokken. De aardvlooien, opgejaagd door de nadering van de
machine, springen in de klevende zelfstandigheid, waaraan zij blijven
vastzitten.
"Welke aardvloo-soorten het zijn, die voor de verschillende cultuurgewassen in den jeugdigen toestand schadelijk worden, is nog niet zeker
uitgemaakt. Dit is zeker, dat van sommige harer de larven op de
bladeren, die van andere in het inwendige der bladeren leven. Als voor-
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beelden behandel ik twee soorten van aardvlooien, die zich, wat betreft
het zooeven vermelde punt, verschillend gedragen (bl. 168 en 169).
D E K O O L A A R D V L O O (Haltica oleracea L.)

is een '4 à 4,5 mM. lang, blauwgroen, als metaal schitterend kevertje,
met fijn, maar toch duidelijk gestippelde dekschilden. De leefwijze is
als volgt.
De kevers verlaten in 't voorjaar hunne schuilhoeken en vestigen zich
op allerlei cultuurgewassen, zoowel op die, welke op bouwland, als op
die, welke in tuinen gekweekt worden. Kool, koolzaad, mosterd, dederzaad en radijs worden bij voorkeur aangetast, en onder de sierplanten
't eerst de lakojen; maar ook andere, niet tot de kruisbloemigen behoorende gewassen worden niet gespaard, zooals de jonge suikerbieten
en de erwten; terwijl de koolaardvlooien zich ook op verscheiden wilde
planten vertoonen. Bij voorkeur vestigen zich de kevertjes op jonge
plantjes, die pas ontkiemd zijn. Doordat zij de beide zaadlobben opeten
en somtijds bovendien nog den eindknop vernielen, brengen zij groot
nadeel teweeg. Bij aanhoudend droog weer zijn de door hen veroorzaakte
verwoestingen zoo groot, dat de wijfjes het niet meer raadzaam achten,
hare eieren op dezelfde planten te leggen, waarop zij huishielden; .zij
zoeken daarvoor meestal andere gewassen, soms wilde planten, op; ja
zelfs vindt men de larven zelden of nooit op koolsoorten, op welke
planten de uit den winterslaap ontwaakte kevers het eerst aantrekken.
De snelheid, waarmee de larven zich ontwikkelen, is tamelijk groot;
binnen den tijd van zes weken worden alle ontwikkelingstrappen, van
ei tot kever, doorloopen, althans bij gunstig weer. Is 't lang achtereen
koud en regenachtig, dan ontwikkelen de larven zich minder snel. In
volwassen staat zijn zij 6 mM. lang; zij hebben drie paar korte pooten
aan het borststuk, een' zwarten, horenachtigen kop en over 't geheel
eene zwartbruine kleur. De huidoppervlakte is met tamelijk vele borstelachtige haren bekleed. De volwassen larven kruipen in den grond om te
verpoppen; de pop vindt men in een zeer dun coconnetje in den grond.
Bij gunstig weer kunnen drie of meer geslachten jaarlijks voorkomen,
zoodat bijkans in elk jaargetijde de kevers gereed staan, om in scharen
op de jonge planten aan te vallen. Als larven zijn zij op verre na niet
zoo schadelijk. Deze vreten aan de bladeren van kruisbloemingen en ook
van andere gewassen; in hare eerste jeugd vreten zij dicht bij elkaar,
later verspreiden zij zich. Zij laten de bladnerven zitten en vreten al het
overige weg. Doorgaans vindt men larven, poppen en kevers te gelijk,
de beide eerste ontwikkelingstoestanden van Meitot September, de kevers
't geheele jaar door, maar 's winters op verscholen plaatsen.
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DE 8BBL6E8TREEPTE AARDVLOO (Haltica nemorum auct.)
is slechts 2,5—3 niM. lang, eivormig, zwart van kleur met groenachtigen
weerschijn. De dekschilden zijn vrij sterk gestippeld; zij zijn samen veel
breeder dan het voorborststuk, en beide voorzien van eene rechte,
zwavelgele, overlangs loopende streep. — Latere onderzoekers hebben
onder de aardvlooien, die de hier opgenoemde kenmerken vertoonen, en
die vroeger alle tot deze ééne soort werden gebracht, niet minder dan
vier verschillende vormen onderscheiden, die zij als vier verschillende
Fig. 83 ')
soorten (H. sinuata Steph., H.
ochripes Gurt., H. undulata Kutsch
en H. nemorum L) beschouwen. Of
tusschen deze vier verschillende vormen ook verschil in leefwijze bestaat,
is nog volstrekt niet uitgemaakt. Die
vormen, welke 't meest voor den
landbouwer nadeelig worden, hebben
de volgende leefwijze.
Zoodra de voorjaarswarmte in 't
• m land komt, komen de aardvlooien uit
hare schuilplaatsen te voorschijn. Zij
W:
begeven zich op allerlei gekweekte
WÊAMÊM
kruisbloemige planten (koolsoorten,
koolzaad, mosterd, radijs), maar ook
op herderstasch en op andere in
't wild groeiende kruisbloemigen. "Weldra grijpt de paring plaats.. De
bevruchte wijfjes leggen hare eieren aan de bladeren van voornoemde
planten, echter niet op hoopjes, maar ieder eitje afzonderlijk; ja zelfs
wordt verzekerd, dat eene aardvloo nooit meer dan één eitje per dag
legt. Die eieren zijn zeer klein, geelgroen van kleur, en worden altijd
aan den onderkant der bladeren gelegd. Na ongeveer tien dagen komt de
larve te voorschijn; zij boort zich een' weg door de opperhuid van
't blad, en vormt in 't bladmoes een gangetje, dat eerst smal is, maar
langzamerhand breeder wordt, naarmate de larve groeit. Is deze volwassen, 'twelk bij mooi weer binnen eene week 't geval is, dan zet zij
de gang niet voort, maar zij doorboort de opperhuid van 't blad en laat
zich op den grond vallen. Zij gaat nu 4- 5 cM. diep in den grond, om

A

') Fig. 83. De geelgestreepte aardvloo (Haltica nemorum): a — larve,
b = pop, e — kever, d — een blad met de gangen van de larve en de vreterij
van den kever, a, b, c vergroot, d nat. gr.
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daar te verpoppen. 10 à 14 dagen later reeds komt de kever te voorschijn. — Bij gunstig weer kunnen verscheidene generation jaarlijks
voorkomen, zooals ook wel eenigszins uit de bijzonder snelle ontwikkeling
dezer soort volgt. — Zoolang de larve zich nog in 't blad ophoudt, is
de gang niet gemakkelijk zichtbaar; maar later verkrijgt de opperhuid
van 't blad op de plaats, waaronder zich de gang bevindt, eene witte
kleur, en de gang valt zeer duidelijk in 't oog. De donkere streep, die soms
in de lengte door de gang heenloopt, ontstaat door de uitwerpselen, die
de larve achterliet.
Daar de aardvlooien verscheiden dagen achtereen eiken dag één eitje
leggen, en bovendien de ontwikkeling zeer snel is, kan 't niet anders,
of men moet het geheele jaar door kevers, poppen, larven en eieren
aantreffen.
De larve verschilt veel van die der vorige soort, 'tgeen zich trouwens
wel liet verwachten, daar zij inwendig in de bladeren leeft en de
laatstgenoemde zich op de bladeren ophoudt. De larve van deze soort dan
is gemiddeld 5 m ï . lang, geelwit van kleur, behalve de kop, de rugzijde van 't voorborststuk en een hoornplaatje op den rug van den
laatsten ring des lichaams, welke deelen donkerbruin zijn. Men merkt
enkele haartjes op 't overigens gladde lichaam, echter op verre na niet
zoo stevige borstels als die, welke men op 't lichaam van de larve van
de koolaardvloo aantreft. — Evenals de vorige soort, zoo is ook deze
voornamelijk in den toestand van kever schadelijk door het aantasten van
planten in zeer jeugdigen toestand; zij worden dan ook voortdurend
tusschen andere aardvlooien, vooral in gezelschap van de koolaardvloo,
op pas ontkiemde planten aangetroffen; echter schijnt zij meer dan deze
hoofdzakelijk zich tot de kruisbloemige planten te bepalen. De larven
brengen eenig nadeel teweeg, vooral als twee of meer van deze in een
nog jong en klein blad hare gangen aanleggen. Echter komt nooit de
schade, die de larven teweeg brengen, in vergelijking bij 't kwaad, dat
de kevers doen.
Gedurende den winter en in 't vroege voorjaar vindt men
somtijds, bepaaldelijk in die streken, waar veel koolzaad wordt ge-

kweekt, in 't inwendige van de bladstelen, soms ook in de
(dan nog zeer korte) stengelljes der koolzaadplanten, 4 à5 mi.
lange, vuilwitte, langwerpige larven met een' bruinzwarten kop en met
drie paar zeer kleine pootjes. De aanwezigheid dezer larven doet de
bladeren en somwijlen de geheele planten afsterven, zoodat het er wel
iets van heeft, alsof de vorst de koolzaadplanten heeft gedood. De bedoelde larve is die van
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DE KOOLZA._A.DAAKDVI.OO

(Psylliodes chrysocephala ƒ_.),

een kevertje van ongeveer 4 mM. lengte en 2 mM. breedte, elliptisch
van omtrek, aan de rugzijde tamelijk gewelfd en schitterend zwartblauw
of zwartgroen van kleur. De kop is glad, zonder indruksels; het voorborststuk is fijn en zeer dicht gestippeld; de beide dekschilden zijn van
verscheiden zeer duidelijke, uitpuntjes bestaandeoverlangsloopendestrepen
_. „, ,.
voorzien. Het eerstelidvandenvoetisevenlang
Fig. 84 ').
°
als dedrieandereledentezamen, enbijkans half
\
f
Jëk zoo lang als de geheele scheen. Gewoonlijk
Ü B L T ~~~~ ih±
wordt dit eerste lid van den voet naar de
tf. HM Hr\ ~~~~~J$St s c f t e e n toe gebogen, zoodat de voet zich voor•^ffl wÊ* J E f
doet, alsof hij geknikt was,
Ik had in mijne voormalige woonplaats
(Warffum, in 't Noorden van de provincie
Groningen) meer dan eens de gelegenheid, de
werking van dit zeer schadelijke dier na te
gaan. Jaar op jaar deed het daar — in sterkere mate echter nog in
't zoogenoemde Oldambt—de koolzaadoogst geheel mislukken. Ik deel in
de volgende regels mijne ondervinding aangaande de koolzaadaardvloomee.
Van af April of Mei (soms reeds in Maart) vindt men 't geheele jaar
door deze kevertjes over de koolzaadvelden rondspringen, knagende aan
de bladeren en aan de onrijpe hauwen van 't koolzaad, zonder echter
veel schade teweeg te brengen.
Wanneer echter in het najaar het nieuwe winterkoolzaad is opgekomen, .
leggen de vrouwelijke kevertjes hare eitjes aan den voet der bladstelen
van de nog jonge planten. Zij leggen steeds maar één enkel ei tegelijk,
maar herhalen dat dikwijls. Zoo kan het soms veertien dagen of nog
langer duren, vóór een vrouwelijke kever alharetalrijke eitjes heeft gelegd.
Weldra komt uit het ei de kleine larve voor den dag, die zich in den
bladsteel inboort, en steeds aangroeiende, dezen geheel uitvreet, en
oorzaak is van het geelworden van het blad. Die larve trotseert de
grootste winterkoude, en is reeds vroeg in 't voorjaar volwassen.
De volgroeide larve bereikt eene lengte van 4 à 5 mM., is vuilwit,
maar heeft een' bruinzwarten kop en eene bruinzwarte plek op den
eersten lichaamsring achter den kop, terwijl het laatste lid van 't achterlijf evenzeer bruinzwart is gekleurd.
Wanneer nu een koolzaadveld door de aardvlooien is aangetast,
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') Fig. 84. De koolzaadaardvloo (Psylliodes chrysocephala) en hare larve,
beide vergroot. De streepjes naast de figuren geven de natuurlijke lengte aan.

dan levert het in 't begin van 't voorjaar een treurigen aanblik op.
De bladeren zijn geel geworden en verdrogen spoedig; vaak is ook de
stengel in zijnen top aangetast, doordat sommige larven zich uit debladstelen in den stengel hebben voortgewerkt.
Vroeg in 't voorjaar, of reeds in den winter, in Februari of Maart,
boren de volwassen larven zich door den stengel heen naar buiten en
laten zieh op den grond vallen. Zij kruipen nu onder de aarde en verpoppen. In dien poptoestand blijven zij slechts 8 à 14 dagen, om dan
als volwassen aardvloo uit den grond te kruipen, en zich op de koolzaadplanten te begeven.
Daar, zooals wij boven zagen, de eieren op zeer verschillende tijden
worden gelegd, spreekt het van zelf, dat sommige larven reeds geheel
volgroeid zijn, wanneer de andere nog niet de halve grootte hebben
bereikt. En men begrijpt dus ook, dat — terwijl sommige exemplaren
reeds in Maart zich als kever vertoonen — andere nog in April of Mei
in den staat van larve verkeeren.
In sommige gevallen worden van de meeste planten alleen de bladeren
vernield. Dan gebeurt het licht — vooral wanneer het koolzaad op goeden
Heigrond is geteeld — dat nieuwe bladeren zich spoedig weer vormen,
dat de planten zich aldus weer herstellen, en nog eene matige opbrengst
leveren.
Maar erger wordt het, wanneer de larfjes zich in den top des stengels
hebben voortgewerkt, en dezen ook ten deele hebben uitgevreten, en dus
doen afsterven. Dan komen uit het benedenste, nog levende gedeelte
takjes te voorschijn, die recht naar boven opschieten; en in plaats van
éénen flinken, krachtigen hoofdstengel treden er 4 of 5 schrale bijstengeltjes op, die elkaar in hunne ontwikkeling belemmeren. Dat de
opbrengst dan maar gering kan zijn, behoeft geen betoog.
Soms' echter zijn niet alleen de bladeren afgestorven, maar zijn ook
de stengels zoozeer aangedaan, dat men genoodzaakt is, ze onder te
ploegen.
De kevers, die in 't voorjaar voor den dag komen, leggen reeds
spoedig weer eieren, en wel weer aan de benedenste bladeren van het
te veld staande koolzaad, onverschillig of dit nu winter- of zomerkoolzaad
is. "Wanneer men dus het winterkoolzaad heeft laten staan, niettegenstaande dat het reeds vrij erg geteisterd was, dan leggen de vrouwelijke
kevers in 't voorjaar hare eieren daar aan. De uit die eieren te voorschijn
gekomen larven vreten nu de stelen der benedenste bladeren uit en
geraken aldus in de meestal vrij dunne en dicht opééngedrongen stengeltjes, die daardoor nog steeds zwakker worden. Eindelijk, wanneer de
planten gebloeid hebben en de hauwen zich beginnen te zetten, zijn die
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zwakke, uitgeholde stengels niet meer in staat, zich staande te houden.
Zij buigen en knikken dikwijls; en soms is dit in die mate het geval,
dat een koolzaadveld uitziet, alsof er menschen of dieren in allerlei richtingen hadden doorgeloopen en alles plat getreden. Intusschen hebben de
larven door den stengelwand zich naar buiten geboord; zij zijn op den
grond gevallen en hebben zich in de aarde verpopt. De kevers komen
tegen 't najaar uit de poppen voor den dag en leggen weer eieren aan
de bladstelen van 't jonge winterkoolzaad.
Er komen dus van deze aardvloosoort jaarlijks twee geslachten of
generation voor. De kevers, die in 't voorjaar te voorschijn komen,
leggen eieren, waaruit larven zich ontwikkelen, die tegen 't najaar weer
kevers zijn geworden; deze leggen eieren, waaruit larven ontstaan, die
in 't voorjaar weer in den staat van volkomen insekt verkeeren.
Misschien ware het voor de uitroeiing dezer dieren wenschelijk, al
het koolzaad onder te ploegen, dat door de mislukking der hoofdstengels
belooft, aan later gevormde bijstengels eenezéér matige— hoewel dan toch
nog eenige — hoeveelheid zaad te zullen leveren. Door dan graan- of
peulgewassen te laten volgen, is men zeker, het aantal aardvlooien voor
't volgende jaar zeer veel te doen verminderen. Men late echter geen
zomerkoolzaad en evenmin mosterd-, dederzaad, kool of raapknollen
volgen, daar men vrijwel de zekerheid heeft, dat deze gewassen zullen
mislukken op land, waar men winterkoolzaad heeft ondergeploegd, dat
door de aardvloo-larven was vernield (zie vooral bl. 68).
Door langdurige en veelvuldige teelt van een of ander gewas in eene
bepaalde streek vermeerderen zieh de vijanden van die plant. Teelt men
•nil echter dat gewas gedurende een of twee jaren niet., dan zullen bedoelde vijanden natuurlijk uitsterven. "Wanneer dus in zekere streek de
koolzaadoogst jaar op jaar mislukt door de werking van de hier behandelde
aardvlooien, dan zou het raadzaam kunnen zijn, daar in een paar jaren
geen koolzaad te verbouwen, 't Middel is radicaal; men zal er natuurlijk
eerst dàn zijn toevlucht toe nemen, wanneer steeds herhaalde mislukkingen
van 't gewas er toe dwingen.
De bladeren van de Uoolzaadplanten
(en niet alleen die van
jonge planten, maar ook die van volwassen planten) worden af gevreten door verschillende rupsen en door eene bastaardrups.Delaatste,
die van de knollenbladwesp (Athalia spinarum), heeft 11 paar pooten;
zij is zwart of zwartgroen van kleur en in volwassen toestand 17 mM.
lang. (Zie fig. 19 op bl. 17.) Over deze soort nader. (Zie beneden,
bl. 198.)
De ware rupsen, die op -t koolzaad worden aangetroffen, zijn niet alle
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gelijk van kleur, maar geene van alle zwart. Slechts ééne van de op
koolzaad voorkomende soorten heeft niet meer dan 12 pooten. 't Is
de rups van den gammauil, den ypsilonvlinder of 't pistooltje (Plusia
gamma), waarover op bl. 146 't een en ander is gezegd. Deze soort
van rups is groen, soms groenachtig bruin, met overlangsche witte
strepen (flg. 45 op bl. 44). — De zestienpootige ware rupsen, welke de
bladeren van 't koolzaad afvreten, vindt men veel meer nog opdebladeren
van koolplanten. Daarom zij hier daarheen verwezen. (Zie bl. 204—210.)

Insekten, die de ontwikkeling van de bloesems bij de
koólsaadplanten tegengaan of deze bloesems vernielen.
Onder deze rubriek bespreek ik hier: de koolbladluis(Aphis Brassieae)
en den koolzaadglanskever (Meligethes aetieus) en diens larve. (Over
beide: zie deze bl.).
DE K O O L B L A D L U I S (Aphis Brassieae L.)

(flg. 52, 3 en 4, op bl. 48) is niet meer dan 2 m l . lang, zoowel inden
gevleugelden als in denongevleugeldentoestand. Zij schijnt geheelgrijs door
degrijze stofjes, waarmee zijisbedekt. Deeigenlijke kleurder koolbladluisjes
echter is olijfgroen of donkergroen. Yan Meitot September vindt men deze
insekten, soms in groote menigte, op koolzaad, op koolsoorten en op
vele andere kruisbloemige planten. Dikwijls komen zij van in 't wild
groeiende gewassen naar de koolplanten, waar ze zich vooral in Juli aan
de onderzijde der bladeren sterk vermeerderen. Op het koolzaad vestigen
zij zich ook wel op de bladeren; maar aan dit gewas worden zij vooral
schadelijk, doordat ze zich zeer sterk vermeerderen in de bloemtrossen.
Hiervan bedekken zij de as en de bloemstelen, alsmede de knoppen, vóór
ze opengaan, verder dekelkbladeren van debloesems, eneindelijk demeestal
nog jonge hauwen. Al de organen, waaraan ze zuigen, worden in hunne
ontwikkeling achteruitgezet, of zij sterven af. Bloemknoppen, die door
bladluizen bezet zijn, gaan niet open.
Aan de knoppen en de bloesems vreet zeer dikwijls een metalliek
donker blauwgroen kevertje, dat 2,5 mM. lang is, veel op eene aardvloo
gelijkt, rnaar niet springt, 't Is
DE K O O L Z A A D G L A N S K E V E R

(Meligethes aeneus F.).

Reeds vóór de koolzaadbloesems opengaan, vindt men de kevertjes
daar; deze vreten zich in de knoppen in, om eerst de meeldraden en
later ook wel de kroonbladeren te vernielen. Zulke uitgevreten knoppen
gaan niet open, maar verschrompelen meestal; in elk geval komt van de
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aangetaste knoppen en bloesems niets te recht. Van het eene stuk land
naar het andere vliegen de kleine kevertjes over; zoodat het later
bloeiende zomerkoolzaad evenmin gespaard blijft als het winterkoolzaad.
In de maanden April en Mei vindt men ze in paring. Spoedig daarna
legt het wijfje hare eieren in grooten getale, maar ieder ei afzonderlijk,
aan het vruchtbeginsel van de koolzaadbloesems. De weldra te voorschijn
komende larfjes vindt men al ras vretende aan demeeldraden en de stampers van de bloem, welke zij bewonen; later vreten zij de zich ontwikkelende zaadjes in de hauwen op; als zij volwassen zijn, laten zij zich
op den grond vallen, waar zij verpoppen, maar waaruit zij reeds na
ruim drie weken weer als kever te voorschijn komen. Wanneer zij talrijk
zijn, kunnen zij zeer groote schade aanrichten.
De larven zijn 4,5 mM. lang, rolrond, geelachtig wit van kleur, en
gelijken wel iets op eene aardvloolarve. Zij bestaan, behalve uit eenen
zwartbruinen kop, uit twaalf leden, waarvan de voorste drie zes korte
pootjes dragen, terwijl het laatste achterlijfssegment in een wratvormig
uitsteeksel eindigt. Op de rugzijde van ieder segment bemerkt men twee
hoornachtige, donkerder plekjes, behalve op 'tlaatste lid, dat er drie draagt.
Met de leefwijze van den koolzaadglanskever is men nog volstrekt niet
in alle opzichten goed op de hoogte. Het schijnt, dat de reeds in Juni
uit de pop te voorschijn gekomen kevers nog 't zelfde jaar nakomelingschap
opleveren, die dan meerendeels zich in de bloesems van andere kruisbloemigen ontwikkelen; ja zelfs ook velerlei andere — en daaronder
vele in 't wild groeiende — gewassen, welke niet tot de bovengenoemde
familie behooren, schijnen door de koolzaadglanskevers te worden aangetast. Bij de moeilijkheid echter, die erin is gelegen, de vele inlandsehe
soorten van glanskevers van elkaar te onderscheiden, valt tot heden niet
zeker te zeggen 1°. of slechts ééne soort van glanskevers het koolzaad
benadeelt, en 2°. of de koolzaadglanskever zich uitsluitend tot 'kruisbloemige planten beperkt of niet.
Praktisch uitvoerbare middelen ter verdelging van den koolzaadglanskever kan ik niet opgeven.
Daar echter altijd flink groeiende gewassen van schadelijke insekten
minder hebben te lijden dan ziekelijke, of althans niet zoozeer door
hunne inwerking worden achteruitgezet, zoo behoeft het geene verwondering te wekken, dat waar de rijenteelt is ingevoerd, koolzaad gewoonlijk
niet zoo zeer van den glanskever heeft te lijden, als waar dat niet het
geval is.
De hawwen — dat zijn de vruchten, de zoogenoemde »peulen"
van het koolzaad — worden door verschillende insekten aangetast.
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Zij worden Mjeengesponnen

door een spinsel,

vervaardigd

door rupsjes, die met het voorliehaam in de kauwen kruipen en
de staden opeten. Het zijn de rupsjes van den koolzaad-fluitjesmaker
{Botys margaritalis Treitschke). Zonder de hairwen aan elkaar te spinnen,
leven in het inwendige van deze de larven van een paar soorten van
insekten, welke hier beneden (bl. 177) zullen worden behandeld. Maar
Yooraf is aan de beurt
DE K O O L Z A A D - F L U I T J E S M A K E R (Botys margaritalis Treitschke).
Dezen naam geef ik — in navolging van de Duitsehers —• aan de
hiernevens afgebeelde vlindersoort, omdat hare rups, tusschen de hauwen
Fig. 85 ').
van 't koolzaad draden spinnende,
gaten in de hauwen vreet, waardoor deze op fluitjes beginnen te
lijken. Het vlindertje vliegt in
Juni en Juli, en legt hare langwerpig ovale eitjes aan kruisbloemige planten, vooral aan
koolzaad, maar ook aan radijsplanten en aan verscheiden wilde
planten dezer familie. Daar de
köolzaad-fluitjesmaker tot heden
nog geene schade in ons land heeft
veroorzaakt, zal ik kort zijn over
hem, en mij bepalen tot eene
beknopte beschrijving van rups
en vlinder. De eerstgenoemde is
20 mM. lang en geel van kleur
met
een' zwarten kop, eene zwarte
"z-»uyz-iu>l//j,*
rugzijde van 't voorborststuk en
met breede, grauwe overlangsche banden geteekend. Op de huid vindt
men hier en daar zwarte wratten, die borstels dragen. — Yan den
vlinder bedraagt de lengte 14 mM. en de vlucht 31 mM. De voorvleugels
zijn licht zwavelgeel met eene groote, roestkleurige vlek en een paar
bruinachtige, zigzagvormige, overdwarse strepen, en een paar bruine
vlekken. De achtervleugels zijn geelachtig wit en schitteren, evenals de
voorvleugels, met een' parelmoerachtigen glans.
l

) Fig. 85. De koolzaad-fluitjesmaker (Botys margaritalis). Rups, pop,
vlinder; vreterij, spinsels. Alles nat. gr.
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In 't inwendige
van de hauwen leven: de slechts 2 mM.
lange, witte, koplooze maden van de koolzaadgalmug(zie bl. 177, fig.
86); de 4,5 mM. lange, aan 't vooreinde van drie paar pooten voorziene,
witachtige, van een' zwarten kop voorziene en met zwarte plekjes geteekende larven van den koolzaadglanskever (zie boven, bl. 174, Meligethes
aeneus); eindelijk de 3 à 4 mM. lange, dikke larven van den snuitkever
Ceutorhynehus assimitis Payk., welke larven eene witte, zeer rimpelige
huid en eenen bruinen kop, maar geene pooten bezitten. (Zie bl. 178).

D E K O O L Z A A D G A L M U G {Cecidomyia Brassicae

Winn.)

is een mugje, lang 1—2 mM., met donkeren, zilveraehtig behaarden kop
en borststuk, en een vleeschrood achterlijf, versierd met zwarte banden.
Fig. 86 ').
Het mannetje heeft sprieten, die iets
korter zijn dan het lichaam ; de
sprieten van het wijfje bereiken niet
meer dan de halve lichaamslengte.
De vrouwelijke sexe is van eenegeelwitte legboor voorzien, die ver kan
worden uitgeschoven.
De ruim 2 mM. lange maden zijn
melkwit met een' geel doorschemerenden darm; zij leven in het laatst van
Mei en in Juni in de hauwen van
't koolzaad, soms verscheidene, tot
een vijftigtal toe, binnen ééne hauw.
Zij zuigen de zaden uit; deze zijn
J. Kitzema Bos ad nat. del.
dus vernield, vóór de tijd der rijpte
gekomen is. De hauwen zwellen op de van binnen met maden bezette
plaatsen eenigszins op; zij worden eerder dan de andere geel, en
barsten open. De rijpe maden vallen op den grond, waar zij verpoppen.
Reeds tien dagen later ziet men de mugjes. Daar deze reeds zoo vroeg
in 't jaar zich vertoonen, houdt men 't er voor, dat nog eene tweede
generatie voorkomt, zonder dat men kan opgeven, waar zich deze zou
kunnen ontwikkelen. WTTEWAALL zegt, dat de galmugziekte der koolzaadhauwen onder de namen »peulbederf" en »verslag" bekend is.

) Pig. 86. Een koolzaadhauw, bewoond door maden van de koolzaadgalmug,
nat. gr.; ab — eene made, zeer vergroot.
Dr. RiTZEMA BOS, Insektensch,
12
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DB SNUITKEVER

UIT DE KOOLZAADHAUWEN (Ceutorhynchus assimilis Payk.)

gelijkt zeer veel op den boven (bl. 162) behandelden snuitkever Ceutorhynchus suhicollis, die zich in de knobbelvormige uitwassen aan de
koolzaadwortels ontwikkelt. Hij is even groot, maar iets slanker en niet
zoo donkerzwart als de snuittor uit de koolzaadknobbels, daar hij aan de
rugzijde sterker behaard is. Spoedig echter slijten deze grijze haren af.
Het voorborststuk is naar voren sterk in de hoogte gebogen.
De kever verschijnt in 't voorjaar op bloeiend koolzaad en andere
soorten van koolachtige gewassen (geslacht Brassica), verder ook wel op
radijs en enkele andere kruisbloemige planten. Yooral op 't koolzaad
wordt hij schadelijk 1°. daar de kever knoppen en bloesems stuk knaagt,
en 2°. daar de larve, die veel gelijkt op die van de vorige soort, van
de zaden in de hauw leeft, wanneer ze nog niet rijp zijn. Tengevolge
van de aanwezigheid van deze larven in de hauwen worden de laatste
te vroeg rijp, evenals ooft, dat »wormstekig" is. De hauwen openen zich
veel eerder dan anders; de larven vallen op den grond enverpoppen daar;
en na 3 weken ongeveer ziet men dekevers weer verschijnen, die zich—
als zij geschikte hauwen vinden, om er eitjes in te leggen — nog in
't zelfde jaar voortplanten. Ééne generatie of twee generation dus per
jaar. In den regel vindt men in ééne hauw slechts ééne larve.
B. BRUINE EN WITTE MOSTERD.
Wat de vijanden van de mosterdplanten betreft, kan ik in hoofdzaken
naar bl. 161 en volgende verwijzen; want de insekten, die 't koolzaad
beschadigen, vernielen ook de mosterdplanten. Een tweetal opmerkingen
slechts:
1°. de ritnaalden of koperwormen (zie bl. 97) schijnen den mosterd,
zoowel den witten als den bruinen, te ontwijken;
2°. de jonge mosterdplanten worden — behalve door het óp bl. 165
opgenoemde gedierte — bij ons te lande, bepaaldelijk in Noord-Holland,
boven den grond afgevreten door 5—6,5 mM. lange, blauwachtige of
donkergroene, als metaal schitterende kevertjes, die den lichaamsvorm
van lievenheerbeestjes bezitten. Deze soort van kevers wordt genoemd
DE MOSTEftJ)TOR (Colaspidema Sophiae F.).
Zij behoort tot de familie der goudhaantjes, welker kenmerken op bl.
26 zijn vermeld. De mosterdtor (flg. 87)heeft in 't mannelijke geslacht eene
lengte van 5, in 't vrouwelijke geslacht van 6,5 mM. Het mannetje heeft
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doorgaans eene meer blauwachtige, het wijfje eene meer donkergroenachtige tint. De pooten zijn voor 't grootste gedeelte bruinrood; de
sprieten zijn geheel en al rood, behalve het meer verdikte uiteinde,
Fig. 87 ] ).

J. Ritzema Bosadnat.del.
'twelk zwart van kleur is. De dekschilden zijn even vóór hun uiteinde,
van eene kleine indeuking voorzien, die in flg. 87,6 zeer duidelijk zichtbaar is.
In de meeste streken onzes lands komt de mosterdtor vrij zeldzaam
voor; zij voedt zich daar met de bladeren van in 't wild levende kruis') Pig. 87. De mosterdtor (Colaspidema Sophiae). 1. ei; 2. larve; 3. pop,
van de rugzijde gezien; 4. pop, van de buikzijde gezien; 5. volwassen kever;
6. volwassen kever, van de rugzijde gezien, om de eigenaardige insnoering der
dekschilden even vóór hun uiteinde, te toonen; 7. spriet van den kever;
8. mosterdblad, waarop zich bevinden: bij a een hoop eieren; bij b en e jonge
larven, vretende; bij d eene volwassen larve. Pig. 8 nat. gr.; flg. 7 zeer vergroot; fig. 1—6 insgelijks vergroot. De natuurlijke grootte is door streepjes
voorgesteld.
12*
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bloemige planten, zooals die van de herik of gele kiek (Sinapis arvensis),
die van 't SopMakruid (Erysimum Sophiaé) en die van 't Barbarakruid
(Barbarea vulgaris). Enkele malen begeeft zich de mosterdtor van dergelijke in 't wild groeiende planten op cultuurgewassen, uit de familie der
kruisbloemigen. Dit was in den zomer van 't jaar 1860 't geval op de
terreinen van de toenmalige landhuishoudkundige school nabij Haren
(Groningen), waar witte kool en meirapen door haar werden aangetast.
Later vernam ik, dat het deze soort van kevers en hare larven zijn,
waarover sedert verscheidene jaren de landbouwers in West-Friesland
klagen, daar zij groote schade ervan aan den mosterd ondervinden. Den
kever noemen zij »mosterdtor", terwijl de larve onder den zonderlingen
naam van »zeug" bekend is.
Schadelijk worden daar de mosterdtorren in den volwassen staat,
vooral in 't voorjaar, wanneer de jonge mosterdplanten opkomen. De
kevers, die in den grond hebben overwinterd, komen dan te voorschijn,
vreten wat ze kunnen, aan de jonge mosterdplantjes, en richten aldus
in korten tijd groote verwoestingen aan. Spoedig reeds beginnen de
vrouwelijke kevers zich voort te planten. Zij leggen dan eenige dagen
achtereen, soms zelfs twee malen op éénen dag, telkens een hoopje
langwerpig-ovale, gele eitjes, bestaande uit 12 tot 20 stuks (flg. 87, 8a
en l). Het wijfje legt deze eihoopjes opdebladeren; maarzijworden zóólos
eraan bevestigd, dat ze bij 't minste stootje of windvlaagje op den grond
worden geworpen. Ongeveer een tiental dagen, nadat de eitjes zijn gelegd,
komen de larfjes eruit tevoorschijn. Aanvankelijk zijn zeniet meer dan 1,5
m l . lang (fig. 87, 86);dan schijnen ze geheel zwart. De larven groeien snel,
en eten groote gaten in deblaadjes der mosterdplanten. Binnen ongeveer vijf
weken zijn zij volwassen. In dezen toestand (fig. 87, 2en 8d) zijn ze gemiddeld 9mM.lang;zij hebben dan een' glimmend zwarten kop, terwijl ookhet
voorborststuk en het laatste lid van 't achterlijf aan de rugzijde zoo goed
als geheel zwart zijn. Het overige gedeelte van 't lichaam is vuil geelachtig; maar ieder lid draagt aan de rugzijde verscheiden zwarte vlekjes.
Het voorlichaam heeft drie paar pooten; en aan 't laatste lid des
lichaams bevindt zich een klein uitsteekseltje, dat bij de voortbeweging
als steunsel dient. — Yolwassen zijnde, kruipen de larven in den grond,
waar zij gaan verpoppen binnen eene uitholling, welker wanden ze stevig
maken, door er met haar lichaam tegen aan te drukken. — De pop,
waarin de larve al spoedig verandert, is lichtgeelachtig en ongeveer zoo
groot als de kever (fig. 87, 3, 4). Na minder dan veertien dagen is ook
de poptoestand doorloopen, en de tor komt te voorschijn.
De larven van de mosterdtor zijn hoogst nadeelig. Zij komen meestal
te voorschijn tegen den tijd, waarop de mosterdplanten beginnen te
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bloeien. Eerst vreten zij gaten in de bladeren, ja zij vernielen deze zelfs
geheel; daarna knagen zij aan den stengel; en eindelijk tasten zij ook
de hauwen en de daarin bevatte zaden aan. De plant sterft dikwijls af,
lang vóór de zaden rijp zijn. Daardoor gaat enkele keeren bijkans de geheele,
maar dikwijls genoeg de halve oogst verloren.
Hebben zich de larven in den grond verpopt, en zijn uit de poppen
de volwassen kevers voortgekomen, dan leven deze nog een tijdlang op de
mosterdvelden, waar zij hunne verwoestingen voortzetten, vooreendeelook
zich met herik of andere in 't wild groeiende kruisbloemige planten voeden,
totdat de mosterd begint te rijpen en detijd vandenoogstkomt. Hetmeerendeel van de mosterdkevers kruipt dan in den grond; want bij 't omploegen
komen er later massa's te voorschijn. Sommige echter geraken tusschen
het uitgedorschte mosterdzaad, en blijven daar den winter door.
Gelijk reeds boven werd vermeld, worden de torren in den volwassen
staat vooral in 't voorjaar schadelijk, wanneer de jonge mosterdplantjes
pas zijn opgekomen. Evenals de meeste kevers, zoo geven ook zij boven
alles de voorkeur aan zeer jonge bladeren. Zoo verkiezen zij knollenplantjes, mits deze zeer jong zijn, boven de maar iets oudere mosterdplanten. Grootere knollenplanten echter tasten zij niet aan, zoolang zij
mosterdplanten kunnen vinden. Daarom zaaien de Noord-Hollandsche
landbouwers op het land, waar zij mosterd telen, hier en daar wat
knollenzaad tusschen de nog zeer jonge mosterdplantjes. Dit middel
wenden zij met goed gevolg aan, zoowel tegen de aardvloo als tegen
den mosterdkever. "Wanneer toch de knollenplantjes zijn opgekomen, dan
verlaten de torren de nog jonge mosterdplanten, die ze anders met weinig
moeite voor goed zouden hebben vernield, en begeven zich naar de nu
nog iets jongere knollen. Wanneer deze opgegeten zijn, werpen de torren
zich wel weer op de mosterdplanten; maar deze zijn intusschen ouder
geworden; zij lijden nu nog wel onder den aanval van hare vijanden,
maar niet zooveel als in hare eerste jeugd; zij hebben de moeilijkste
periode doorleefd.
Tot heden schijnen de mosterdtorren alleen in het zoogenoemde "WestFriesland tot de jaarlijks weerkeerende schadelijke insekten te behooren.
Elders werden ze — naar 't schijnt — tot nu toe niet nadeelig, of ze
vermeerderden zich slechts eene enkele maal zoodanig, dat ze aanleiding
gaven tot klachten, zooals dit in 't jaar 1860 te Haren het geval
was. "Wanneer nu ergens, waar men anders van den mosterdkever geen
last heeft, zoodanige vermeerdering mocht voorkomen, dan moet men
tijdig op zijne hoede zijn; men dempe de put, vóór 't kalf is verdronken;
want als de mosterdtorren eenmaal zich in eene streek op cultuurgewassen hebben gevestigd, dan is er veel kans, dat ze jaar op jaar
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weerkeeren, in telkens grooter aantal. De mosterdvelden van West-Friesland kunnen zulks leeren. Waar zich dus de mosterdtorren op eenig
cultuurgewas schadelijk toonen, moet men er zoo spoedig mogelijk werk
van maken, ze uit te roeien, ook wanneer ze slechts in gering aantal
mochten voorkomen. Men late kevers en larven wegzoeken en dooden.
Toch kunnen bij zoodanige handelwijze vele exemplaren ontkomen,
vooral omdat de nog jonge, kleine larven zeer gemakkelijk over 't hoofd
kunnen worden gezien. Heeft men dus het eerstejaar, waarin de mosterdtorren schadelijk werden, deze dieren en hunne larven met zorg laten
wegzoeken, en blijkt het, dat er desniettegenstaande 't volgende jaar
nog vele aanwezig zijn, 't zij op het zelfde veld, 't zij op aangrenzende
akkers, dan moet men — al naar omstandigheden — het wegzoeken
voortzetten of tot meer radicale maatregelen zijne toevlucht nemen, bijv.
tot hetvolgendemiddel. Mentrekkealleplantenvanelkbeduit, —openkele
na, die hier en daar moeten blijven staan, — men legge ze op een'
hoop en verbrande ze. De raad, om eenige planten op afstanden te laten
staan, berust op de ondervinding, dat bij het uitrooien menig insekt op
den grond valt, en dat deze overblijvers steeds het kleine getal nog
overig zijnde planten opzoeken, waar zij gemakkelijk kunnen verdelgd
worden. Natuurlijk is het ook zeer wenschelijk, in 't jaar, volgende
op dat, waarin de mosterdtor zich voor 't eerst op gecultiveerde kruisbloemigen vertoonde, noch op 't zelfde land, noch op de aangrenzende
akkers, weer planten uit dezelfde familie te telen, dus geen kool of
koolzaad, geene rapen of koolrapen, vooral geen mosterd. Maar bovendien
roeie men.in cle naaste omgeving zooveel mogelijk alle in 't wild groeiende
kruisbloemigen uit, en wel bepaaldelijk de in sommige streken zoo algemeene herik.
C. Y L A S .

Aan de wortels van 't vlas knagen somwijlen engerlingen
(larven van den meikever; zie bl. 104); enkele malen, hoewel betrekkelijk
zelden, ook ritnaalden (bl. 97).
Debladeren van devlasplant, alsmededejonge stengels,
worden
a/gevreten
door de groene, wit gestreepte, twaalfpootige rupsen van
den gamma-uil (zie bl. 146 en fig. 45 op bl. 44).
In de vruchten van de vlasplant vindt men een 6 à 7 mM. lang,
geelwit rupsje met zwarten kop en dito voorborststuk. Het is.dat van den
VLAS'BLADROLLER

{Conchylis epilinana Zeil,).

Het vlindertje, 'twelk de oorzaak is van de aanwezigheid van dit
rupsje, is 6 mM. lang en heeft eene vlucht van 11 mM. Zijne voor-
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vieugels zijn bleek geelachtig, vóór aan den rand donkerder en met
eenen donkeren, schuinschen dwarsband over 't midden. De achtervleugels
zijn grijs.
De leefwijze van deze soort is nog niet volledig bekend. Men vindt
het rupsje (doorgaans in Juni) in 't inwendige van de vruchten der
vlasplant, waarbinnen het ook verpopt. Het leeft van de zaden.
Vóór het verpopt, bijt het in den vruchtwand eene ronde opening,
terwijl slechts de opperhuid overgelaten wordt, die dan als een doorschijnend ruitje dit ronde venstertje bedekt. In Juli komen de vlindertjes
uit, die zich waarschijnlijk nog eenmaal voortplanten. Mogelijk leeft die
tweede generatie soms op het in 't wild groeiende purgeervlas (Linum
catharticum). Maar gelijk boven gezegd, is aangaande de leefwijze nog
veel in 't duister gelegen.
D.

HENNEP.

Aan de wortels vreet de engerling (meikeverlarve, zie bl. 104);
somwijlen ook de veenmol (bl. 112).

Aan de bladeren vreten:
a. de twaalfpootige, groenachtige, wit gestreepte, 25—30 mM. lange
rups van den gamma-uil (zie bl. 146 en flg. 45 op bl. 44);
b. de in volwassen staat + 40 mM. lange rups van Mamestra
Persicarias L., die donkerder of lichter groen, soms bruinachtig van
kleur is; op 't midden van den rug van eene lichte, overlangsche streep
voorzien, en met donkere schubvormige figuren en schuinsche streepjes
geteekend. (Zie over deze rups: bl. 152.)
E.

TABAK.

Aan de wortels vreten engerlingen (vgl. bl. 104), emelten (vgl.
bl. 119) en aardrupsen (zie bl. 117 en 145). Laatstgenoemde vreten
's nachts en bij donker weer ook over dag, de zeer jonge
tabaksplanten boven den grond af.

Aan de bladeren vreten:
a. de groene sabelsprinkhaan (Locusta viridissima, zie bl. 14en 160),
die echter zelden noemenswaardige schade teweeg brengt;
b. enkele soorten van rupsen, die echter zelden of nooit werkelijk
schadelijk worden, 't Zijn die van den gamma-uil (zie bl. 146 enflg.45),
die van den kooluil (Mamestra Brassicae, bl. 43 en 209) en die van
den uil Mamestra Persicarias(bl. 152).
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F.
Aam

den

wortel

Jvnagen

HOP.
engerlingen (bl. 104) en de

WORTELRUPS DER HOP (Hepialus Humuli L.).
Deze laatste is eene 45—50 m ï . lange, vuil geelwitte rups, met bruinFig. 88 ').

gelen kop en dito voorborststuk. Op de volgende leden des lichaams
vindt men gele wratjes met zwarte borsteltjes.
J

) Fig. 88. De hopvlinder (Hepialus Humuli); a — mannetje; b — wijfje;
e : p rups; d — pop.
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Men vindt de rups van Augustus tot April van het volgende jaar in
den grond, -waar zij de wortels der hop aanvreet. Yooral oude, dikke
wortels worden somtijds duchtig aangetast en geheel uitgehold. Deze
rups moet, wanneer zij in groot aantal voorkomt, geheele hopplantages
kunnen te gronde richten. De vlinder vliegt in Juni en Juli.
Deze laatste (zie flg. 88) is 25 m l . lang en heeft 64 mM. vlucht.
De vleugels zijn lancetvormig, en groot, vergeleken bij het teere lichaam.
Het mannetje heeft de vleugels aan den bovenkant zilverwit met rooden
zoom, terwijl deze organen aan den benedenkant zwartbruin zijn. — Bij
het wijfje zijn de voorvleugels geelwit met roodachtige schuinsche strepen
en vlekken. De achtervleugels zijn roodachtig geel. —

Aan de bladeren vreten:
a. in scharen
bij elkaar:
de 40—45 mM. lange, met dorens
bezette, zwarte, van witte puntjes voorziene rupsen van den
D A G P A U W O O G (Vanessa Io L.).

De algemeen bekende vlinder dezer soort is 22 mM. lang en heeft eene
vlucht van ruim 60 mM. Zijne kleur is roodbruin ; in den voorhoek van
alle vleugels is hij van eene blauwachtige oogvlek voorzien.
De vlinder overwintert, en legt daarna de eieren in hoopen, meestal
aan den grooten brandnetel (Urtica dioica), maar ook welaan de bladeren
der hopplant. De rupsen leven op deze planten gedurende den zomer.
Van af Juli vindt men de vlinders. Merkbare schade brengt deze soort
niet te weeg.

b. Aan de bladeren der hopplant vreten twee afzonderlijk, levende rupsen, enwel:
1. de in volwassen staat ± 40 mM. lange, zestienpootige, meer
donker of lichtgroene, soms ook bruinachtige rups van Mamestra Persicariae, van welke op bl. 152 eene nadere beschrijving is gegeven ; — en
2. de hoogstens 2,5 mM. lange, veertienpootige, zeer dunne
S P R I N G E U P S D E R H O P (Pyralis rostralis L.).
Deze is groen, met eene donkere streep over den rug en eene witte
streep aan weerskanten. Over 't geheele lichaam zijn zwarte, haren
dragende wratjes verbreid. De rupsjes zijn zeer levendig; zij springen
en slaan heen en weer als een aal, wanneer men ze op de hand legt.
Het vlindertje, dat uit het hier beschreven rupsje na de verpopping
ontstaat, is 14 mM. lang en heeft eene vlucht van 30 à 32 mM. De
voorvleugels zijn aan den achterrand, naar hun uiteinde toe, eenigszins
uitgesneden. Zij zijn dicht bij de basis met eene zigzagvormige, zwarte
streep geteekend, en bezitten midden op de voorvleugels, nabij den
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voorranci, eene door een' witten rand omgeven vlek, waarachter eene
donkere, overlangsche streep. De achtervleugels zijn van de kleur van
grijsachtige zijde.
Het vlindertje vliegt in 't begin van Augustus ; en het tweede geslacht
vliegt in den herfst. Dan overwintert het in gebouwen, schuren, tuinhuizen, enz. Het wijfje legt hare eieren op wilde en gekweekte hop, en
ook op brandnetels. Vooral in Juni vindt men de rupsjes op de hopplanten; zijn ze dan in groote menigte bijeen, dan vreten zij soms de
bladeren zoodanig af, dat er niets dan de. nerven overblijft. In Juli verpoppen zij tusschen de bladeren of op den grond, in een grijs, doorzichtig
spinsel. In 't begin van Augustus komen de vlinders te voorschijn, die
in 't najaar nog een tweede geslacht van rupsen voortbrengen, waaruit
de motjes voortkomen, welke overwinteren.
G.

KARWIJ.

De karwij heeft zelden van andere insekten te lijden dan van de
rupsjes van
D E KAEWIJMOT (Haemylis daucella H. Tr. ~ Depressaria nervosa Haw.)

/fV

Dit motje is in den volwassen staat 10 mM. lang en
heeft eene vlucht van 21 mM.
De voorvleugels zijn roodachtig grijsbruin. Borststuk en
achterlijf zijn schitterend grijsbruin, iets lichter dan de
vleugels. — De karwijmot
overwintert als zoodanig. In
Maart en April komen de
motjes te voorschijn. Zij houden zich over dag schuil en
vliegen 's nachts rond. Het
wijfje legt hare eieren ieder
afzonderlijk aan wilde schermbloemigen of aan karwij of
peen. De rups valt eerst in

') Fig. 89. De karwijmot (Haemylis daucella). Boven: de mot, vergroot.
Daaronder een stuk van eene karwijplant. Tegen de stelen der bloeiwijze ziet
men eene rups (vergroot) en een motje (nat. gr.); in eene holte des stengels:
eene pop, nat. gr.
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't oog, wanneer de gekweekte planten staan te bloeien; zij zit dan aan
deassenderbloeiwijzen, diezij doorgaans dooreenigedradensamentrekt; zij
vreet de bloesems en de jonge vruchten op, desnoodsookdeteereassender
bloeiwijzen. Het rupsje is zeerbewegelijk, enlaat zich, wanneerhetbangis
voor onraad, spoedig aan een draadje naar beneden zakken. — In den volwassen staat is dit rupsje omtrent 14 mM. lang, vooral in 't midden
vrij dikachtig, en tamelijk bont. Kop, borststuk en 't achterste lichaamslid
zijn schitterend zwart, de laatstgenoemde beide afdeelingen met roodgelen
zoom, het borststuk bovendien door eene smallere of breedere overlangsche
gele streep in twee deelen gedeeld, 't Lichaam is overigens olijfgroen;
eene breede oranjegele streep verdeelt het in eene donkerder rughelft en
eene lichtere buikzijde. Op den rug vindt men vele schitterend zwarte,
met witte randjes omgeven wratjes.
Gemiddeld in den tijd van vijf weken is de rups volwassen; nu boort
zij zich in den stengel der plant in, waarop zij leeft, en verpopt binnen
dezen. Of ééne of twee generation jaarlijks voorkomen, is nog niet
zeker bekend; wèl vindt men de rupsen op zeer verschillende tijden,
van Mei tot Augustus. — Deze soort schijnt enkele malen in NoordHolland aan karwij schadelijk te zijn geworden.
H.

MEEKRAP.

Mij is geene enkele diersoort bekend, die voor de teelt van meekrap
schadelijk wordt. Enkele malen treft men op dit gewas aan: de kleine
pijlstaartrups van den meekrapvlinder(Maoroglossa stellatarum L.) en nog
zeldzamer de veel grootere pijlstaartrups van den doodshoofdvlinder
(Acherontia atropos); uit een landbouwkundig oogpunt echter zijn deze
zonder beteekenis.
I.

CICHOREI.

De engerlingen (bl. 104), die alle vleezige wortels gaarne eten, tasten
ook die van de cichorei aan. Andere vijanden van dit gewas zijn mij
niet bekend.
K.

SUIKERBIETEN.

Dit gewas heeft dikwijls van schadelijk gedierte te lijden. Ten eerste
wordt het door verschillende insekten aangetast, die, zooals engerlingen
(bl. 104), aardvlooien (bl. 165—170), sommige soorten van rupsen (o. a,
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bl. 146) en slakken (bl. 123), niet kieskeurig zijn op hun voedsel, maar
allerlei gewassen voor lief nemen. Ten tweede verbreiden zich bij
bijzonder sterke vermeerdering, over de suikerbieten sommige insekten,
die anders sleebts in 't wild groeiende planten aantasten, zooals de
sehildpadtor Cassidanébulosa(bl. 192), of die zelfs in 't geheel niet van
plantaardig voedsel leven, zooals de anders zich met aas voedende aasfewerlarven (bl. 190). Eindelijk hebben de bieten een paar zeer kleine,
weinig in 't oogvallende vijanden, welke zich sterk vermeerderen, en
wel vooral op die akkers, waar jaar uit jaar in suikerbieten worden
geteeld, 't Zijn de zoogenoemde »zwarte bietenluis" (Atomaria linearis,
bl. 188) en het bietenaaltje (HeteroderaSchachti, bl. 190), die dikwijls
door hunne sterke vermeerdering de teelt van suikerbieten op bepaalde
stukken lands bijkans onmogelijk maken. Dat de mangelwortels, die toch
tot dezelfde soort van planten behooren als de suikerbieten, van de beide
laatstgenoemde kleine vijanden minder hebben te lijden dan deze, ligt
in de omstandigheid, dat bij hunne teelt doorgaans beter geregelde
vruehtwisseling wordt in 't oog gehouden.

Wanneer een groot gedeelte van het op een' akker gezaaide bietenzaad niet opkomt, of wanneer de plantjes
afsterven bijkans onmiddellijk, nadat zezijn opgekomen,
dan is de oorzaak te zoeken: in enkele gevallen in de aanwezigheid van
een' millioenpoot (Mus terrestris, of misschien ook wel eeneandere soort
van Julus), maar meestal in de aanwezigheid van zoogenaamde »zwarte
bietenluizen" (Atomaria linearis). Yoor beide soorten: zie hieronder.
DE M I L L I O E N P O O T

Julus

terrestris

behoort tot die soorten, welke zich soms spiraalvormig inéénrollen (bl.
150) ; hij is zwartbruin en aan weerskanten licht gevlekt, en eet dein den
grond vertoevende bietenzaden, zoowel even vóór, als gedurende de ontkieming. — Yan meer beteekenis is de schade, teweeg gebracht door
DE „ZWARTE BIETENLUIS" of HET DWERGKEVERTJE DER SUIKERBIETEN

(Atomaria linearis

Stephens).

Dikwijls gebeurt het, dat men in 't voorjaar de suikerbieten zeer
onregelmatig ziet opkomen. Op vele plaatsen, waar plantjes moesten
staan, ziet men niets; elders zijn de plantjes wel uit den grond tevoorschijn gekomen, maar dadelijk aan 't kwijnen geraakt en geel geworden.
Neemt men de kwijnende jonge plantjes uit den grond, dan ziet men,
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dat de basis van den stengel even onder den grond is aangevreten. De
wonde strekt zich meestal uit tot aan of tot over het midden van den
onderaardschen stengel, en blijkt de oorzaak van bet afsterven der jonge
plantjes te zijn. — De misdadiger is een ruim 1 m l . lang, zwart of
donkerbruin kevertje, met naar hun uiteinde toe dikker wordende
sprieten, welk kevertje in onnoemelijk groot aantal op de akkers voorkomt, en bij de opzichters van den bietenbouw nabij Wageningen onder
den naam van »zwarte bietenluis" bekend is. Bij donker weer schijnen
zich deze kevertjes meestal in den grond te verschuilen, terwijl zij bij
helderen zonneschijn soms in zóó groote menigte voor den dag komen,
dat de grond ervan schijnt te leven.
Wanneer op akkers, waar mangelwortels of suikerbieten geteeld worden,
de kleine kevertjes in menigte aanwezig zijn, dan gebeurt het dikwijls,
dat vele pas ontkiemde plantjes niet eens uit den grond te voorschijn
komen, daar de kleine boosdoeners ze reeds vóór dien tijd even onder
de zaadlobben geheel doorknagen; of de planten sterven, nadat zij
pas zijn opgekomen. — Is het weer gunstig, zoodat de planten
snel kunnen groeien, dan ontwassen vele ervan aan hare vijanden,
wanneer althans de aangebrachte verwonding niet van al te ernstigen
aard was; deze verwonding vergroeit dan weer. Zijn de plantjes wat
meer uitgegroeid, dan schijnen de kevertjes alleen van de bladeren te
leven. Bij regenachtig weer echter vertoonen deze zich ook dan niet boven
den grond; zij zetten dan de onderaardsche beschadiging voort, die des
te grooter is, naarmate 't weer koeler is, omdat bij zulk weer de planten
slechts weinig groeien, en dus de onderaardsche beschadiging in 't geheel niet kunnen te boven komen.
Somtijds moet men eenige malen achteréén zaaien, daar telkens weer
het jonge gewas geheel vernield wordt.
Zooals reeds boven werd gezegd, verlaten de kevertjes bij fraai weer
den grond, en vreten dan aan debladeren. Dit doen zij ook nog, wanneer
de planten reeds grooter zijn. Hoewel zij dan gewoonlijk geene zeer
groote schade meer aanbrengen, kunnen zij toch nog enkele malen zich
duchtig doen gelden, vooral, wanneer zij in grooten getale op ééne en
dezelfde plant verschijnen, waarvan dan soms na weinige uren niets
overblijft dan een ontbladerd stengeltje.
Men heeft opgemerkt, dat vooral die akkers te lijden hebben, waar ook
het vorige jaar suikerbieten werden verbouwd. Het is dus waarschijnlijk,
dat ook de larve aan de wortels der suikerbieten leeft, dat zij althans
op denzelfden akker opgroeit, waar de kever werd aangetroffen. De
verschillende ontwikkelingstoestanden van den bietenkever kentmenechter
nog niet. — Geregelde vruchtwissehng is een voorbehoedmiddel. Op
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akters, waar een vorig jaar ook bieten werden gekweekt, is het goed,
het zaad dicht te zaaien, daar men op die wijze kans heeft, niettegenstaande dat verscheiden planten werden vernield, er toch nog genoeg op
den akker over te houden.

Zijn de suiJeerbieten geheel en al ontkiemd,

zoodat ze de

zaadlobben, en soms daarbij nog een paar bladeren boven den grond
dragen, dan hebben sie te lijden van slakken (zie bl. 123), van
aardvhoien (vooral van de soort Haltica oleracea,zie bl. 168), en verder
van de larven van een paar soorten van
AASKEVERS

(SilphaatrataL., S. opaca L. en S. reticulata L.).

De dieren van dit geslacht, waarover reeds op bl. 22 werd gesproken,
voeden zich zoowel in den volwassen staat als in dien van larve met
doode dieren. Toch heeft men meer dan eens waargenomen, dat delarven
van sommige soorten (vergel. flg. 25, bl. 22) — waarschijnlijk als zij
in zoo groot aantal voorkomen, dat ze geen aas genoeg meer vinden —
jonge gewassen aantasten. Yooral suikerbieten schijnen het dan te moeten
ontgelden. Natuurlijk valt tegen de aaskeverlarven weinig te ondernemen,
daar ze slechts toevallig en geheel onverwacht zich schadelijk toonen.
Alle drie bovengenoemde soorten van aaskevers zijn 10 à 12 mM. lang,
en zwart van kleur, hoewel er van Silpha atrata ook eene bruine
variëteit bestaat.
Aan de wortels
der suikerbieten
knagen somwijlen de
engerlingen (zie bl. 104); ook de aardrupsen (zie bl. 117 en 145)
vreten er gaten in, waarin zij wegkruipen, om zoo hare verwoestingen
voort te zetten; maar 't meest hebben van zich doen spreken
DE BiETENAALTJES (Heterodera Schachti Schmidt),
die men sedert 1859 op verschillende plaatsen in Duitschland aan de
wortels van suikerbieten heeft gevonden. Hoewel in ons land deze plaag
nog niet is waargenomen, is het niet waarschijnlijk, dat wij er op den
duur voorbewaardWijven. Daaromdevolgendemededeeling omtrent deleefwijze derbietenaaltjes. —Aandefijne worteluiteindenenaan dewortelvezels
vindt men soms in groote menigte kleine, witte, ronde lichaampjes, ter
grootte van eenen speldeknop. Den geheelen zomer door worden zij daar
aangetroffen, en wel 't meest, maar volstrekt niet uitsluitend, op zulk
land, waar jaren achter elkaar suikerbieten worden geteeld. Tengevolge
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van de aanwezigheid van de parasieten gaan de planten nu juist niet
altijd dood; maar zij raken aan 't sukkelen, en blijven des te meer in
haren groei achter, naarmate zij vroeger in den tijd werden aangetast.
Bij de zeer sterke vermeerdering toeh van de kleine vijanden worden
door deze groote massa's voedende sappen aan de planten onttrokken:
en de schadelijke gevolgen hiervan kunnen niet uitblijven.
De aangetaste bieten — mangelwortels zoowel als suikerbieten — zien
er dan ook slecht uit. Benige van de bladeren van het hart worden meer
donkergroen dan gewoonlijk; en zij hebben geen' glans, zooals de
gezonde bladeren. Andere bladeren worden geelachtig of geelachtig grijs
gespikkeld; de onderste bladeren worden langzamerhand zwartachtig,
maar eerst wanneer de biet sterft.
Men kende reeds lang de zoogenoemde »Bübenmüdigkeif (bietenmoeheid)
van den bodem, en verstond daaronder de eigenschap van een of ander
stuk gronds, geene gezonde bieten meer te kunnen opleveren, 't Meest
nam men deze eigenschap waar bij akkers, die zeker aantal achtereenvolgende jaren zonder tusschengewas, bieten hadden gedragen. Men zocht
de oorzaak van dit verschijnsel in de gesteldheid en de chemische
samenstelling van den bodem, nadat hij zoo langen tijd achter elkaar
'tzelfde gewas had voortgebracht. Raadselachtig echter bleef het altijd,
dat »bietenmoeheid" ook kan ontstaan op akkers, die zelden of nooit
met bieten werden beteeld. Dit nu laat zich begrijpen, als men weet,
dat »bietenmoeheid" door parasieten, de bietenaaltjes, wordt veroorzaakt,
die ook andere gewassen dan bieten tot woonplaats kiezen.
De witte knobbeltjes, die men aan de wortelvezels van de suikerbieten
vindt, laten zich gemakkelijk daarvan losmaken, en worden onder den
mikroskoop herkend als vrouwelijke dieren, die door de eieren, welke
zij bevatten, buitengewoon opgezwollen zijn. 't Lichaam schijnt niets
anders dan een vliezige zak, die aan beide einden spits toeloopt, en in
het voorste spitse gedeelte, achter de mondopening, een' stekel laat
onderscheiden. De jonge aaltjes zijn mikroskopisch klein, en evenals de
roggeaaltjes en de tarweaaltjes (zie bl. 138 en 135), langwerpig van vorm.
Zoodra zij uit de eitjes te voorschijn zijn gekomen, begeven zij zich in
't binnenste van de kleinere worteltjes der bieten. Zij zijn hoofdoorzaak
van het kwijnen dezer gewassen. In 't inwendige van de worteltjes zich
voortbewegende, nemen zij in grootte toe. Eindelijk vervellen zij; dan
krijgen zij een' onregelmatig' cylindrieken of een' fieschvormigen omtrek,
terwijl het achterste uiteinde niet als vroeger spits blijft, maar stomp
wordt. Door de opzwelling, die de diertjes ondergaan, barst eindelijk het
schorsweefsel van het bietenworteltje, en het achtereinde van het aaltje
wordt van buiten zichtbaar. Terwijl nu het mannetje door eene aller-
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merkwaardigste gedaanteverwisseling weer in een langwerpig, aalvormig
diertje verandert en zich uit het bietenworteltje weer naar buiten werkt,
blijft het meer en meer opzwellende wijfje op hare plaats zitten, en is
dan uitwendig met het bloote oog als een wit knobbeltje zichtbaar. —
Eeeds boven vermeldde ik, dat bietenaaltjes op verre na niet uitsluitend
aan bieten en mangelwortels leven, maar dat ze aan deze veel schade
teweeg brengen, terwijl zij den groei van andere gewassen bijkans in
't geheel niet benadeelen. (Zie bl. 67 en 70). Ook handelde ik uitvoerig
over vangplanten als middel tegen de »bietenmoeheid" van den grond.
(Zie bl. 90 tot94).

De bladeren der suikerbieten worden soms a/gevreten
door rupsen., nl. door die van den gammavlinder (Plusia gamma, ziebl.
44, fig. 45 en bl. 146),of door de aardrups Agrotis segetum (zie bl. 117).
Ook vreten sommige jaren aan de bladeren van de bietenplanten bruinachtige of groenachtige kevertjes, die over hun geheele lichaam van
zwarte stippen zijn voorzien, en hunne ten deele onder uitwerpselen
verscholen larfjes. 't Zijn de in fig. 90 afgebeelde
S C H I L D P A D T O R R E T J E S D E R B I E T E N (Cassida nebulosa F).

De schildpadtorren (geslacht Gassida L.) hebben een breed en plat
Fig. 90 «).

voorborststuk, welks harde huidbekleeding aan weerszijden over het
') Fig.90. Het schildpadtorretje der bieten (Cassida nebulosa). Rechts ziet
men een stuk van eenen stengel der meldeplant, met larven, popen kever, op
nat. gr. afgebeeld. Links vindt menlarve, popen kever, vergroot voorgesteld;
de laatste is geteekend, zoowel van de rugzijde als van de buikzijde gezien.
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eigenlijke lichaam heen steekt en ook den kleinen kop bedekt. Ook de
dekschilden zijn veel breeder dan het lichaam. Een en ander heeft ten
gevolge, dat de kevertjes, bij eene oppervlakkige beschouwing, wel wat
op schildpadden gelijken. Merkwaardig is de lichaamsbouw van de larven
der schildpadtorren. Zij bezitten aan ieder lid aan weerskanten een paar
draadvormige, zijdelings behaarde aanhangselen, en aan 't laatste lid van't lichaam een gaffelvormig vertakt uitsteeksel, dat zij doorgaans over
de rugzijde van den romp naar voren houden gebogen, en waarop zij
hare uitwerpselen ophoopen, onder welke zij — als onder een parasol — wegschuilen, zoodra de zon haar naar haren zin wat te fel
beschijnt. Ook de eerst geelgroene, later donkergroene pop, die men met
het kopeinde naar beneden aan de bladeren hangende aantreft, heeft een'
staart, die zich aan zijn uiteinde in tweeën splitst.
In ons land worden verschillende soorten van het geslacht der schildpadtorren aangetroffen, van welke de meeste op distels leven. De hier
behandelde soort, die, als zij pas uit de pop is gekomen, groenachtig,
maar later meer roodbruin van kleur is, leeft in den regel op de als
onkruid algemeen bekende meldeplanten (Chenopodium en Atrvplex).
Wanneer zij echter ten gevolge van buitengewoon gunstige omstandigheden zich sterk vermeerdert, dan levert dikwijls de maar hier en daar
groeiende melde geen voedsel genoeg meer voor de talrijke diertjes; de
kevers gaan dan over op suikerbieten of op mangelwortels, planten die
nauw aan de melde verwant zijn.
De leefwijze van de schildpadtorren is in hoofdzaken deze. De kevers
brengen den winter bewegingloos in de aarde of onder bladeren verscholen door. In 't voorjaar komen zij voor den dag en tasten de meldeplanten aan, waarop zij paren. De wijfjes leggen weldra aan den
benedenkant der bladeren eenige hoopjes eieren. Bij gunstig weer komen
spoedig de larven voor den dag. Daar de eieren in hoopjes bij elkander
liggen, vindt men ook de larven, althans zoolang zij nog jong zijn,
in kleine gezelschappen bij elkaar, meestal aan de onderzijde der
bladeren.
De trage larven vervellen eenige malen en worden spoedig grooter.
Als ze nog klein zijn, vreten zij gaten in het midden van de bladeren;
later knagen zij ook aan den rand. Hoe warmer het weer is en hoe
meer de zon schijnt, des te sneller ontwikkelen zij zich.
Nadat het diertje ongeveer eene week in den poptoestand heeft doorgebracht, komt de kever voor den dag. De eerste jonge kevers ziet men
reeds in het begin van Juni. Zij planten zich gedurende hetzelfde jaar
nog eens voort; is het weer gunstig, dan krijgt men nog wel eene derde
generatie. Dikwijls ziet men kevers en larven met elkaar op hetzelfde
Dr. BiTZEMA B O S , Insektensck.
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blad eten; de eerste vindt men steeds aan de bovenzijde, de laatste
meestal aan dë onderzijde van het blad.
Tegen het invallen van het koude jaargetijde kruipen de kevers in den
grond of onder bladeren. Yele komen er gedurende den winter om;
sommige echter "worden door 't voorjaar weer uit hunnen winterslaap
gewekt, en deze planten zich dan weer voort.
Daar elke kever verscheiden eieren legt, en er twee of drie geslachten
jaarlijks voorkomen, zoo behoeft het geene verwondering te baren, dat
tegen den zomer en het najaar het getal dezer dieren zoodanig kan toenemen, dat de op de akkers aanwezige meldeplanten niet meer voldoende
zijn, om ze te voeden. Dan gaan ze, zooals boven werd gezegd, op
andere planten over.
't Zal moeilijk zijn, afdoende maatregelen te nemen ter bestrijding van
de schildpadtorretjes ; en dat weli, omdat deze niet uitsluitend op cultuurgewassen voorkomen, maar veel meer op de in 't wild groeiende melde.
Groeit deze plant veel in de buurt van suikerbieten ofmangelwortels, dan
zij men op zijnehoede. Het schijnt, dat dekevers, dieoverwinterd hebben,
zich bij voorkeur op de melde vestigen. Maar het tweedegeslacht, dat uit
veel meer individu's bestaat, heeft soms aan de melde niet meer genoeg,
en tast de gekweekte planten aan. Men lette er dus in 't voorjaar vooral
op, of zich de bedoelde kevertjes of hunne larven ook in menigte op de
melde bevinden. Is dit het geval, dan late men ze dââr weg zoeken,
vóór een nieuw geslacht zich ontwikkeld heeft, dat voor onze suikerbieten
of mangelwortels nadeelig zou kunnen worden.
Want dat tweede geslacht kan bij gunstige weersgesteldheid licht zoo
talrijk zijn, dat radicaal wegzoeken niet meer mogelijk is.

4e GROEP.

W O R T E L - EN K N O L G E W A S S E N .

AAEDAPPELEN.
De knollen worden in den grond acmgevreten door
engerlingen (zie bl. 104), ritnaalden (zie bl. 97) en aardrupsen (zie bl.
117 en 145); soms ook door veenmollen (zie bl. 112) en emelten (zie
bl. 119).

Met loof wordt door verschillend gedierte aangetast.
Dat van jonge aardappelplanten
in 't bijzonder door slakken
(zie bl. 123) en enkele malen door millioenpooten(vergel. bl. 150).

DE MILlilOENPOOT Julus londinensfa Curt.
In 't voorjaar van 1875 werd eene soort van millioenpooten, ni. Julus
londinensis, in de omstreken van Sappemeer zeer schadelijk aan de daar
gekweekte Amerikaansche Kozenaardappelen. De diertjes, die in menigte
aanwé&ig waren, vraten den stengel even boven of even onder dengrond
af, en veroorzaakten aldus een vroegtijdig afsterven van't loof, waardoor
èn de grootte èn de qualiteit der knollen leed. Merkwaardig was het,
dat gewone inlandsche aardappelen, dieonmiddellijk naastdeAmerikaansche
op denzelfden akker gekweekt werden, niets te lijden hadden. Echter
bleef het mij onbekend, of misschien ook de millioenpooten de eerstgenoemde aardappelen hebben aangetast,- nadat ze van de Amerikaansche
de meeste hadden' vernield. —De misdadiger behoort tot de zoogenoemde
i>oprolhrs'\ millioenpooten, die zich als eene spiraal kunnen inéénrollen.
De soort Julus londinensis is zwart met lichtbruinen kop; bijhaar eindigt
het laatste lid des lichaams stomp, bij de meeste andere soorten van
millioenpooten spits.

Het loof van aardappelplanten,
en niet altijd juist
die van jonge planten, wordt afgeweten door verschillende
rupsen, en wel soms door rupsen van middelbare grootte, zooals die van
den gamma-uil (zie bl. 146 en flg. 45 op bl. 44) en door aardrupsen
(zie bl. 117 en 145), welke laatste, als ze zich op een' akker in de
knollen hebben ingevreten, wel eens 's nachts uit den grond kruipen en
dan 't loof.aantasten,
soms door,eene zeer groote, 1 dM.lange, een' duim dikke, geelgroene
pijlstaartrups (zie bl. 41), nl. die van dendoodshoofduil, die zijnen naam
ontleent aan eene geelbruine, doodshoofdvormige figuur op den rug. De
voorvleugels van dezen avondvlinder zijn donkerbruin en fraai geteekend;
de achtervleugels geelbruin. In Juli en later vindt men de zeer in 't oog
vallende rups, die echter te zeldzaam is, om schade te kunnen veroorzaken.
Hoewel 't geene inlandsche diersoort is, dient hier toch wel te worden
vermeld
DE OOLOBADOKEVER of AARDAPPELKBVEE (Chrysomela of Doryphora
decemlineata Say).
Hij is die vermelding zeer zeker waard om de schrik en ontsteltenis,
die hij in de jaren 1877 en '78 hier te lande, ja in geheel Europa, veroorzaakte.
13*

196
In 't verre "Westen van de Yereenigde Staten van Amerika leefde de
kever, die later onder den naam van »Coloradokever" zoo berucht is geworden, op •wilde nachtschaden {Solanum). Toen zich daar landbouwende
kolonisten kwamen vestigen, brachten zij den aardappel met zich mee.
Fig. 91 ').

Zoodra men echter in de vroeger woeste streken aardappelvelden zag,
verbreidde zich daarover de Coloradokever even goed als vroeger over
de wilde nachtschaden. De gevolgen bleven niet uit: eerst toen de
kevers een cultuurgewas hadden aangetast, konden zij in zoo groote
menigte optreden, als met hun krachtig voortplantingsvermogen in
overeenstemming was (vergel. hl. 72); en weldra verbreidden zij zich
van 't eene aardappelveld naar het andere, steeds verder naar 't Oosten.
1859 was het eerste jaar, waarin zij het eerst van zich deden
spreken als schadelijke dieren; en daar dit in den Staat Colorado
geschiedde, werden ze weldra onder den naam van »Coloradokevers"
populair. Met groote snelheid verbreidden ze zich naar 't Oosten: in
1865 reeds waren ze den Mississippi overgetrokken en hadden zij zich
in Ulinoïs gevestigd, terwijl ze in 1870 reeds over de staten Indiana,
Ohio, Pennsylvanie, Massachusetts en New-York waren verbreid. In
't volgende jaar bedekten gansehe zwerven Coloradokevers de Detroitrivier in Michigan; zij kwamen op drijvende planken, boomstammen enz.
over 't Eriemeer heen en begonnen hunne verwoestingen tusschen de
rivier St. Clair en den Niagarastroom. Nu werd men in Europa bang.
In verschillende landen — ook in Nederland — trachtte men den vijand
buiten de grenzen te houden door den invoer van Amerikaansche aardappelen te verbieden. Toch mocht dit niet baten, daar de Coloradokevers,
die niet van de aardappelknollen leven, even goed op andere wijze dan
l
) Fig. 91. De Coloradokever {Chrysomela decemlineata). Eieren, larve (in
't midden) en kevers op aardappelbladeren. Alles natuurlijke grootte. —De kever
geel met zwart; de larve oranjerood.
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tegelijk met aardappelen kunnen worden overgevoerd; zoo vertoonde zich
te Kotterdam een, die op een schip, bevracht met diverse stukgoederen,
was overgebracht..Gedurende den tijd van den overtocht en nog veel langer
kunnen Coloradokevers zeer goed zonder voedsel blijven leven. "Waar zoo
groote zwermen torren vliegen, als ditin sommige strekenvanAmerika soms
't geval is, behoeft het geenszins te verwonderen, dat enkele, rondvliegende, neervallen op een schip, dat voor Europa is bestemd. Zoo
heeft zich — niettegenstaande het verbod van invoer van Amerikaansche
aardappelen — op Europeeschen bodem nu en dan een Coloradokever
vertoond. Maar gewoonlijk werd deze spoedig genoeg herkend; want de
Regeeringen van verschillende landen, ook die van het onze, hadden
gezorgd voor de algemeene verspreiding van afbeeldingen van den kever,
terwijl particulieren meer of min getrouwe nabootsingen in gom, was
of chocolade in omloop brachten. Ieder vreemde indringer werd afgemaakt.
Slechts op twee plaatsen in Duitschland (1877 bij Muhlheim a. d. Eijn
en bij Schildau in Pruisisch Saksen) kwam het tot eene vermeerdering
van dezen kever. Dank zij de flinke maatregelen der Duitsche Regeering
echter, kwam het niet tot eene uitbreiding der plaag. Maar de meegedeelde gevallen mogen eene waarschuwing zijn, altijd tegen den vijand
op onze hoede te wezen.
Ik ga thans over tot de beschrijving van den Coloradokever in zijne
verschillende ontwikkelingstoestanden. De vorm van den kever blijkt voldoende uit nevensgaande figuur, waar hij op natuurlijke grootte is afgebeeld. De kleur van den Coloradokever is vuilgeel met roodachtigen
weerschijn; de dekschilclen echter zijn leerkleurig geel, aan den naad
zwart gekleurd, en ieder nog van vijf overlangsche zwarte strepen
voorzien, die alle ongeveer even breed zijn. De voorrand zoowel als de
achterrand van 't voorborststuk is met eene dunne zwarte streep geteekend, terwijl dit lichaamsdeel zelf op zijne oppervlakte onregelmatige,
zwarte vlekjes vertoont. De omgeving van den mond, eene hartvormige vlek op 't voorhoofd en het uiteinde van de knotsvormige sprieten
zijn zwart.
De vuilroodachtige pop gelijkt in vorm veel op den kever. Men vindt
haar in den grond.
De larve is in volwassen staat 12mM.lang. Zij is dik en vleezig, en in
't midden het breedst. De leden van 't borststuk dragen betrekkelijk
korte pooten. Het lichaam is oranjegeel, behalve de kop, die glimmend
zwart is. Zwart zijn verder nog eene overdwarse teekening over 't voorborststuk en twee reeksen van zwarte vlekken vlak boven de weinig in
't oog vallende luchtgaten. Ook vertoont de rugzijde van de eerste twee
leden van 't borststuk en de laatste twee van 't achterlijf eene donker
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gekleurde vlek. De larve is in jeugdigen, onvolwassen staat donkerder,
bijkans bloedrood. Later -wordt het achterlijf lichtgrijsachtig rood, daarna
vuil vleeschkleurig, terwijl eindelijk na de laatste vervelling eene oranjekleur optreedt.
De kever overwintert tamelijk diep in den grond; tegen den tijd,
waarop de jonge planten zich uit de gepote aardappelen beginnen te
ontwikkelen, komt hij te voorschijn. Hij begint dadelijk de randen der
jonge aardappelplantjes te beknagen. "Weldra grijpt ook de paring plaats.
12—14 dagen daarna begint het wijfje eieren te leggen. Deze zijn ruim
1,5 m l . lang, aanvankelijk geel, later bruingeel. Het wijfje legt de
eieren aan de bladeren der aardappelplant in grootere of kleinere hoopjes,
en gaat daarmee dag aan dag voort, naar men zegt ongeveer 40 dagen
lang. Men beweert, dat aldus door één enkel wijfje 700—1200 eitjes
worden gelegd: een getal, 'twelk te hoog schijnt. — Na eene kleine
week komen de larven uit de eitjes te voorschijn. Dezebeginnen, evenals
de volwassen kevers, de bladeren aan den rand uit te vreten, en gaan
daarmee voort, totdat het geheele blad in hare maag is verdwenen.
's Nachts vreten zij niet, maar dan verlaten zij de aardappelplant, om
zich in reten van den bodem aan den voet van deze te gaan ophouden.
Soms ook trekken zij van de eene plant naar de andere. Zij zijn doorgaans in 17—20 dagen volwassen; vóór dien tijd hebben zevele bladeren
opgegeten. Yolwassen, kruipen zij in den grond, soms tot op eene
diepte van 8 cM. Hier veranderen ze in eene pop, waaruit na eene rust
van 12 dagen de kever te voorschijn komt. In 't midden van Juni kunnen
dus de eerste kevers van de tweede generatie verschijnen; ja zelfs nog
eene derde generatie kan onder gunstige omstandigheden voorkomen. Daar
er veel tijd verloopt tusschen het tijdstip, waarop een vrouwelijke kever
hare eerste en dat, waarop zij hare laatste eieren legt, zoo ligt het in
den aard der zaak, dat men gedurende 't grootste gedeelte des jaars
gelijktijdig eieren, larven, poppen en volwassen kevers aantreft.
In de groote vruchtbaarheid der Coloradokevers ligt de voornaamste
reden van hunne groote schadelijkheid ; bij millioenen op de aardappelvelden verschijnende, vreten èn larven èn kevers de bladeren op, 'twelk
natuurlijk ten gevolge heeft, dat de knollen zich in 't geheel niet of
slecht ontwikkelen. Bruikbare aardappelen althans vormen zich niet.
Het uitroeien van den Coloradokever gaat niet bijzonder gemakkelijk.
Niet alleen in den volwassen staat, maar zelfs — hoewel minder langen
tijd — in dien Van larve, kunnen de kevers een' tijd lang vasten, zonder
't met den dood te bekoopen. De larven kruipen daarbij in den grond. —
Is een veld geheel kaalgevreten, dan kunnen de kevers naar andere
aardappelvelden vliegen. Ook kunnen zij zoowel als hunne larven in
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geval van nood zich geruimen tijd met planten voeden, die volstrekt
geene verwanten van den aardappel zijn, bijv. met distels, met boekweit
en andere soorten van 't geslacht Polygonum, met melde, koolsoorten
en sommige andere kruisbloemigen.
Men heeft opgemerkt, dat de larven van lievenheersbeestjes zich met
jonge Coloradokeverlarven voeden. Verder legt eene soort van parasietvlieg (Tachina bl. 53) hare eieren in deze larven en doodt er op die
wijze vele.
Als middelen tegen den Coloradokever komen in aanmerking: 1) het
zorgvuldig verzamelen van kevers en larven en het stuk drukken van de
eieren, en 2) het vermengen van Schweinfurter groen (arsenig-azijnzuur
koperoxyd) met water en het spuiten van het aldus ontstane mengsel
over de aangetaste planten. Schweinfurter groen doodt de kevers, maar
schaadt den planten niet. — Altijd is 't raadzaam, dadelijk te trachten,
het keverbroedsel radicaal uit te roeien, zoodra 't zich ergens vertoont.
B. RAPEN, KNOLLEN, TURNIPS EN KOOLRAPEN.

Aam de Jmollen zélve bevinden

sich soms

Imobbels,

waarin de kleine, witte, pootlooze, eenigszins kromgebogen larven van
den snuitkever Geutorhynchus suleicollis (zie bl. 162); soms vindt men

aam de knollen uitwassen, die later week worden en in
eene gierachtige massa veranderen.
In deze uitwassen vindt
men de witte, pootlooze maden van de koolvlieg Anthomyia Brassicae
(zie bl. 164).
Aan de knollen knagen verder de volgende insekten, die zich
soms in de knollen zelve inboren: engerlingen (bl. 104), ritnaalden
(bl. 97) en aardrupsen (bl. 117 en 145).
Bladeren en stengels hebben te lijden van slakken (zie bl. 123),
van de grijze koolbladluizen (Aphis Brassicae, zie bl. 174); in enkele
gevallen van de groenachtige of blauwgroene, 5—6m ï . langemosterdtor
of van hare + 9 m ï . lange larve, die geelachtig grijs van kleur is met
zwarten kop, dito voorborststuk en achterste lichaamslid en met zwarte
vlekjes op de andere leden (zie bl. 179); ook van rupsen, die hoogstens
16 pooten hebben (en die later onder 't hoofdstuk KOOL worden behandeld, bl. 205—212 en van zwarte bastaardrupsen, die in 't bezit
zijn van 22 pooten. Deze bastaardrupsen zijn die van
DE KNOLLENBLADWBSP (AthaliaspinarumF.).
De bastaardrupsen zelve zijn in den volwassen staat 17 mM. lang. Pas
uit het ei gekomen, zijn ze zeer klein en geheel kleurloos; spoedig
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worden ze lichtgroen, daarna donkergroen of zwart. Later is de t o p
glimmend zwart, en van 't overige lichaam is de geheele rugzijde zwart
of zwartachtig groen; in de zijden vindt men een paar leikleurig grijze
strepen, daaronder eene rij van zwarte vlekken, terwijl de buikzijde
leikleurig grijs is. Men vindt de rupsen dikwijls inééngerold op de
bovenzijde der bladeren.
De bladwesp (zie fig. 92), die later uit deze bastaardrupsen ontstaat,
Fig. 92 ')•

is 6—8 m l . lang en heeft eene vlucht van 13—17 m l ; hare kleur is
helder oranje of roodachtig dooiergeel met zwarten kop, zwarte sprieten
en zwarten voorrand van de vleugels. Men ziet haar dikwijls zitten op
knollen en rapen (zelden of niet op koolrapen) en op sommige verwante
gewassen (ook op mosterd en op wilde herik); zij heeft dan met hare
dichtgeslagen vleugels wel eenige overeenkomst met eene of andere soort
') Fig. 92. De knollenbladwesp{Athalia sjrinarum)enhareontwikkeling. 1.Een
stuk van een knollenblad, ten deele afgevreten door bastaardrupsen; 2. de
bastaardrups, vergroot; 3. cocon, waarbinnen de bastaardrups zich in de
aarde verschuilt; 4. deze cocon geopend, om de bastaardrups te toonen; 5 pop,
waarin deze verandert; 6. vrouwelijke bladwesp. Alles nat. gr., behalve figg. 2,
5 en 6, die vergroot zijn. Van 5 en 6 is de natuurlijke grootte door streepjes
aangeduid. De bladwesp is roodachtig dooiergeel, de bastaardrups groenachtig
zwart van kleur.
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van vlieg. Evenals de meeste bladwespeii, is zij zeer mak, zoozelfs, dat
men haar met de vingers kan vangen. Met haar zaagvormig legtoestel
(zie bl. 37) maakt het wijfje eene opening in de opperhuid aan de
onderzijde van het blad en legt een eitje in de aldus gemaakte wonde.
Daarmee wordt voortgegaan, totdat alle eieren gelegd zijn. Hoe groot dit
aantal is, weet men nog niet recht. Na vijf of zes dagen komen de
jonge bastaardrupsen uit, die viermaal vervellen. Daar de afgestroopte
huidjes aan de bladeren blijven kleven, kan men — ook wanneer men
de bastaardrupsen zelve niet ziet — opmerken, of deze al of niet de
oorzaak van de vreterij zijn. Soms aan den boven-, dan aan den onderkant der bladeren zittende, vreet iedere bastaardrups een langwerpig gat;
heeft dit eene zekere grootte bereikt, dan vreet zij een ander gat. Zijner
nu eenige bastaardrupsen op een en 't zelfde blad, dan smelten dezegaten
weldra te zamen, zoodat eindelijk van het blad slechtsdenerven overblijven.
Zijn de bastaardrupsen volwassen, dan kruipen zij 1 of 2 cM. diep in
den grond, waar zij binnen eene cocon in den eersten toestand soms
langen tijd blijven vertoeven, om eerst een paar weken vóór de bladwesp
te voorschijn komt, den vorm van pop aan te nemen. Nu eens in
't zelfde jaar, dan in 't volgende, komt de bladwesp te voorschijn: in
't eerste geval worden de winterknollen, in het tweede geval de zomerknollen door de bastaardrupsen van 't volgende geslacht aangetast.
WTTEWAALL deelt aangaande de schadelijkheid van de hier behandelde
diersoort 't volgende mee. »In 1854 werden de bastaardrupsen van de
knollenbladwesp het eerst door mij waargenomen. Zij bedierven toen een
gewas van ruim drie bunders zomerknollen zoodanig, dat er niets dan
de groote, dikke bladstelen van overbleven. In 1857 waren dezelfde
bastaardrupsen nogmaals in groote hoeveelheden aanwezig; doch het was
toen later in het saizoen, en zij werden toen op zoogenaamde stoppelknollen gevonden, die na den oogst der rogge gezaaid werden. Klachten
daarover ontvingen wij uit streken nabij Steenwijk, Harderwijk, Deventer,
Zutphen, Arnhem en uit eenige plaatsen in Noord-Brabant." Op een'
tocht door Noord-Holland bleek het WTTEWAALL, dat dezelfde bastaardrups daar somtijds uitermate nadeelig is voor de aldaar gekweekt wordende witte mosterd, op welke plant zij in schromelijke hoeveelheden
voorkomt. In Engeland, waar dehierbehandelde soort somtijds in ontelbare
menigte opknollen,rapen enturnipswordtgevonden, endangroote schade
aanricht, meent men, dat de bladwespen soms in scharen uitNederland,
Frankrijk of zelfs uit Noorwegen komen aanvliegen. Ooggetuigen verzekeren zelfs, dat zij de bladwespen hebben zien aankomen in zwermen,
dik genoeg om heti zonlicht te onderscheppen; en dat deze bladwespen
zoozeer vermoeid waren, dat zij aan 't strand bleven liggen en met
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schoppen konden opgenomen worden. Een verhuizen van deze wespen
uit Noord-Holland, waar ze blijkens 't bovenstaande ook voorkomen,
naar Engeland, is bij gunstigen wind volstrekt niet onmogelijk. —
Middelen. Kippen en eenden vreten de bastaardrupsen gaarne. Men kan
deze dus, wanneer 't overigens niet ongeraden is, in 't veld jagen. —
Bestrooien met roet schijnt eveneens te helpen. Zijn de aangetaste planten
nog jong, dan kan men vele bastaardrupsen vangen, door een vlindernet
er langs te sleepen.
C.

MANGELWORTELEN.

Mangelwortelen en suikerbieten behooren tot dezelfde plantensoort, en
zijn slechts meer of min gewijzigd in overeenstemming met het verschillende doel, waarvoor ze worden geteeld. Het spreekt dus wel van zelf,
dat beide gewassen van dezelfde soort van schadelijke insekten hebben
te lijden. Maar in zeer verschillende mate worden sommige diersoorten
aan de beide gewassen nadeelig. En geen wonder! Mangelwortelen worden
op bijkans iederen bodem, 't geheele land door, als voedergewas voor
't vee gekweekt; suikerbieten, die voor de suikerfabrieken worden geteeld, slechts hier en daar. En waar de bodem alsmede de andere
omstandigheden geschikf zijn voor de teelt van dit gewas, daar worden
doorgaans zeer vele akkers suikerbieten geteeld; ja dikwijls volgen
verscheiden jaren achtereen op denzelfden akker deze gewassen, zonder
verdere tusschenvrucht, elkaar op. Reeds op bl. 68 heb ik doen uitkomen, hoe zoowel de bietenkevertjes(Atomaria linearis) als de bietenaaltjes (Heterodera Schachti) tot sterke vermeerdering kunnen komen ten
gevolge van gebrek aan geregelde vruchtwisseling, zoodat dus de mangelwortelen van deze plagen vaker verschoond blijven. — Overigens zij,
wat betreft de vijanden der mangelwortelen, naar bl. 187 verwezen.
D.

W O R T E L E N OE P E N E N .

Uitwendig
aam de wortelen
en ritnaalden (zie bl. 97).

Wormstekig

worden

vreten engerlingen (zie bl. 104)

de wortelen

door de pootlooze witte

maden van
DE W O R T E L V L I E G (Psila Bosae F.),
een 4—5 mM. lang, schitterend zwart vliegje, met zachte, dunne haren
bekleed, met geien kop, gele pooten en groote, glasheldere vleugels.
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De wortelvlieg overwintert in den grond als een lichtbruin popje.
Vroeg in 't voorjaar komt de vlieg te voorschijn, die hare eitjes — naar
't schijnt, ieder afzonderlijk — aan den wortel van penen, even onder
den grond, legt. De maden boren zich verder in den wortel in, en
graven vooral in het benedenste gedeelte daarvan hare heen en weer
gebogen gangen, die met uitwerpselen gevuld zijn, en spoedig rotting
veroorzaken, terwijl de geheele wortel een' onaangenamen smaak verkrijgt. Men noemt de aldus aangetaste penen »wormstekig". De volwassen
maden zijn 5 m l . lang, geelwit van kleur, glad en schitterend. In
betrekkelijk korten' tijd hebben deze maden den leeftijd bereikt, waarop
ze verpoppen; dit geschiedt in den grond; en in 't midden van den
zomer reeds ziet men de vliegen voor den dag komen, die nog een
tweede geslacht van maden in de wortelen veroorzaken.
Het loof van de erg wormstekige wortelen wordt geel; het is goed,
de aldus verwelkte planten uit den grond te trekken, mits dit geschiede,
zoolang de maden er nog in zitten.
Aan de bladeren vreten vooral de ± 40 mM.lange, donkerder
of lichter groene, met donkere figuurtjes geteekende rups van Mamestra
Persieariae L. (zie bl. 152) en de iets grootere, groenachtig en zwart
geringde rups van den koninginnepageof zwaluwstaart (PapilioMachaon
L.), welke rups uit haar nekgedeelte een gaffelvormig vertakt, vleezig
uitsteeksel kan te voorschijn brengen. Over 't geheel heeft de schade,
door deze rupsen aan de wortelen teweeg gebracht, niet veel te beteekenen. Evenmin die, welke veroorzaakt wordt door de bonte, 14mM.
lange rups van de karwymot (Haemylis daucellaII. IV.), die aan de

zaden der wortelplant eet.

5e GROEP. Y O E D E R G E W A S S E N .
A.

KLAVERSOORTEN, LUCERNE, SERADELLE, WIKKEN,
LINZEN.

Aan de wortels van deze gewassen Imogen:

de krom ge-

bogen, drie paar pooten bezittende engerlingen van den meikever(bl.104)
en van het rozenkevertje (bl. 112), — de eenigszins kromgebogen, pootlooze, omtrent 6 mM. lange, witte larfjes van den gestreeptenerwtensnuitkever (Sitones lineatus, bl. 150), — de in de lengte gerekte, geelbruine ritnaalclen, die aan 't vóórlichaam drie paar zeer korte pootjes
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hebben en aan 't achtereinde des liohaams een steunseltje, dat bij de
voortbeweging dienst doet (bl. 97), — de pootlooze, leMeurige emeltèn
(bl. 150), — en soms de eene of andere soortvanmillioenpooten (bl.150).

In den aan zijne basis opgezwollen stengel kunnen
aaltjes {Tyhnchus devastatrix of eene verwante soort) huizen, die de
zoogenoemde »Stockziekte" veroorzaken (zie bl. 138), welke echter alleen
dââr veel voorkomt, waar de roggeteelt te veel op den voorgrond treedt.
Aan stengel en bladeren van al de genoemde gewassen komt
somwijlen voor de boven (bl. 152) genoemde groene erwtenhladluis [Aphis
Ulmariae); terwijl debladerenwordenafgevreten doorslakken(ziebl. 123), —
door verschillende rupsen, bepaaldelijk door die van dengamma-uil(Plusia
gamma, bl. 146) en door die van denerwtenuil(MamestraPisi,bl. 151),—
door den + 4 m ï . langen, langwerpigen, grijzen gestreepten erwtensnuitkever (Sitones lineatus, bl. 150), die de randen derblaadjes zoodanig
uitvreet, dat zij getand lijken, — eindelijk door
HET BOLVORMIGE LIEVENHEERSBEESTJE (Coccinella of Epültchna
globosa Schneid.)
en door de larve van dezen kever. Uit hetgeen boven (bl. 27) werd
meegedeeld, zal men zich herinneren, dat de lievenheersbeestjes over
't geheel van dierlijke spijs, nl. van andere Insekten, leven, vooral van
bladluizen. Deze soort echter vormt — misschien wel met nog meer
soorten — eene uitzondering. Zij is 3,5—4,5 m ï . lang en aan derugzijde
roestkleurig rood, terwijl 't voorborststuk en de dekschilden meestal van
zwarte vlekken zijn voorzien. Hare larve is betrekkelijk kort; zij vertoont
op eenigszins donkeren grond zes overlangsche reeksen van licht gekleurde dorentjes, en daar tusschen zwarte teekeningen. — Deze soort,
die bij ons te lande, vooral op klaver en lucerne, niet zeldzaam is, werd
in verschillende streken (o. a. in Frankrijk en Oostenrijk) schadelijk,
doordat zij zoowel in den toestand van larve als in dien van kever, de
bladeren van lucerne, klaver en wikken tot op de nerven afvrat. Ik-had
tot heden nog geene gelegenheid, mij van hare schadelijke werking te
overtuigen.
B.

LUPINEN.

Aan lupinen worden in hoofdzaken dezelfde diersoorten schadelijk als
aan de klaversoorten (zie bl. 203); doorgaans heeft echter dit gewas niet
veel van insekten te lijden. Toch moet ik hier een paar soorten opnoemen,
die in 't bijzonder als lupinen-beschadigsters bekend staan, 't Zijn eene
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simittor en eene vlieg. Op onze schrale zandgronden komt op de gewone
brem zeer veel voor de ongeveer 7m l . lange,langwerpige snuittor Sitones
griseus F. Deze verbreidt zich van hare gewone voederplant uit over de
dikwijls in de buurt ervan gekweekte lupinen, waaraan zij soms schadelijk wordt, even als haar kleinere verwante, Sitones lineatus (bl. 150)
aan erwten, boonen, klaver, enz.

Aan jonge, pas onJeiemde lupinenplanten

wordt schadelijk

de made van
DE L U P I N E N V L I E G (Anthomyict funestix J. Kühn),
eene slechts 4—5,5 m l . lange, in 't mannelijke geslacht bruingrijze, in
't vrouwelijke geslacht meer witachtig grijze, tamelijk behaarde, zwartpootige vlieg. In 't midden van Mei legt het wijfje hare eieren aan de
juist ontkiemende lupinenplanten. De in volwassen staat hoogstens 6mM.
lange, toegespitst-rolvormige, vuilwitte maden tasten wortel, stengeltje
en zaadlobben der jonge planten aan, zoodat van deze niets terecht
komt. Zij maken gangen in al de genoemde deelen der plantjes; wortel
en stengel worden aldus zwart; de zaadlobben beginnen er ook vuil uit
te zien, en worden week. Op dit tijdstip echter is de made reeds volwassen en in den grond gekropen. In 't laatst van Juni en in 't begin
van Juli komen de vliegen te voorschijn. — Volgens KÜHN hebben de
lupinen weinig last van de maden der lupinenvlieg, wanneer men ze
zoo vroeg mogelijk zaait.
C.

SPURRIE

schijnt door zeer weinige schadelijke dieren te worden aangetast. Voorzoover mij bekend is, worden slechts enkele malen de slakken (zie bl.
123) en de aardrupsen (zie bl. 117 en 145) aan dit gewas nadeelig.
D.

KOOLSOORTEN

(BOERENKOOL, BLAD- EN VOEDEEKOOL,

SLTJITKOOL, BLOEMKOOL, ENZ.).

Aan de wortels van Jeoolsoorten Jenagen de engerlingen van
meikevers (zie bl. 104) en die van roxenkevertjes(zie bl. 112); ook ritnaalden (zie bl. 97).

In galachtige knobbels van de wortels der Jeoolsoorten
leven de 4 mM. lange, pootlooze, witte maar bruinkoppige larven van
de snuittor Ceutorhynchus suhicollis (zie flg. 82 en bl. 162). — In

onregelmatige

uitwassen

aan de wortels levende 9mM.lange,

pootlooze, geen' duidelijk zichtbaren kop bezittende maden van dekoolvlieg
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(Anthomyia Brassicae, zie bl. 164). Deze laatstgenoemde uitwassen worden
later week en veranderen dan in eene gierachtige
massa.
De jonge koolplantjes
hebben vooral te lijden van aardvlooien
(zie bl. 165—170), gewoonlijk weinig van plakken (zie bl. 123), die doorgaans in den tijd, wanneer er jonge koolplantjes zijn, nog maar in
geringen getale aanwezig zijn.

Aan

de bladeren

van

volwassen

koolplanten

worden

schadelijk (wanneer 't een vochtig najaar is) soms slakken (bl. 123);
verder de koolbladluis (Aphis Brassicae, bl. 174) en eindelijk verschillende
rupsen.
Yan deze rupsen bezit die van den gamma-uil of het pistooltje (Plusia
gamma, bl. 146; fig. 45 op bl. 44) slechts 12 pooten; zij is groenachtig
van kleur met overlangsche strepen. —
De andere rupsen, die op koolplanten schadelijk worden, hebben zestien
pooten. Van deze is in den volwassen staat
hoogstens 7 mM. lang, groen met zwarten kop:
de rups van 't koolmotje(Tinea cruciferarum Zeil r r T. xylostella auct.),
die onder een zeer dun spinsel of onder enkele draadjes verscholen, aan
den onderkant van de koolbladeren leeft (zie bl. 207);
hoogstens 20 mM. lang, geelgroen met lichtbruinen kop:
de rups van Botys forficalis,
die zich tusschen bladeren van koolsoorten verscholen houdt, en aan den
ingang van hare plaats van oponthoud eenige draadjes spint (zie bl. 207);
hoogstens 26 mM. lang, dofgroen fiuweelachtig:
de rups van het kleine koolwitje en die van het kleine geaderdewitje
(Pieris rapae L. en P. napi L.; zie bl. 210);
30—33 mM. lang, en wel
a. weinig behaard en groengeel of zwavelgeel met zwarte vlekjes:
de gewonekoolrups (Pieris Brassicae L<; zie bl. 208, fig. 93);
b. van tamelijk lange, grijsgele haren voorzien; de rups zelve gedrongen van vorm, zwart met roode en witte teekeningen :
de rups van den zuringuil (Acronycta Rumicis L ; zie bl. 211);
40 mM. lang of iets meer:
de rups van den slauil (Mamestra oleracea L.) en die van den kooluil
(M. Brassicae L.; bl. 211 en 212);
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wel 50 mM. lang en aardkleurig grijs, eenigszins schitterend vanhuid:
de aardrups AgrotÀs segetum W. V. (zie bl. 117).

HET KOOLMOTJE {Tinea cruciferarum Zeil.).

Beschrijving en plaats van oponthoud van het rupsje: zieboven,hl.206.
Het motvlindertje zelf is 7 mM. lang en heeft 15 mM. vlucht. De voorvleugels zijn smal, lancetvormig, van lange franje voorzien, geelbruinachtig van tleur met donkere stofjes bedekt. De bruingrijze achtervleugels
zijn smal en bezitten langs hunnen rand veel franje. Wanneer het vlindertje stil zit, dan vormt de lange franje der vleugels naar achteren een'
opstaanden kam. Zóó ziet men het over dag zitten; 's avonds vliegt het.
In Mei komt. het te voorschijn. Twee geslachten komen jaarlijks voor,
zoodat men de rupsen in de eerste helft van Juli en daarna weer in den
nazomer ziet. Yooral het tweede geslacht van rupsen wordt soms zeer
schadelijk aan koolsoorten, bepaaldelijk aan sluitkool en bloemkool. Soms
eten de rupsjes de onrijpe zaden uit de hauwen der zaaddragende koolplanten. Men vindt de poppen, in een dicht spinsel besloten, aan de
bladeren der plant, waarmee zich de rups voedde.
BOTTS FORPICALIS L.

Dit 11—12 mM. lange vlindertje heeft eene vlucht van 26 mM. De
voorrand der voorvleugels is vóór zijn uiteinde sterk gebogen. De voorvleugels zelve zijn roestkleurig geel, op de nerven iets donkerder en van
roestkleurig bruine teekeningen voorzien. De achtervleugels zijn evenals
't lichaam zelf, strookleurig geel.
De vlinder vliegt in Mei, maar komt in die maand niet anders dan in
gering aantal voor. Derupsen,welke uit de dan gelegde eierenvoortkomen,
vreten in Mei en Juni aan debladeren der meest verschillende koolsoorten;
zij houden zich tusschen de bladeren zooveel mogelijk verscholen, terwijl
zij aan den ingang van hare plaats van oponthoud eenige dunne draadjes
spinnen. De volwassen rups (beschrijving zie bl. 206) kruipt even onder
de oppervlakte van den grond, en spint daar eene cocon, binnen welke
zij in pop verandert. In Augustus verschijnt de vlinder, welks nakomelingschap in den vorm van rupsen in 't najaar in grooten getale kan
optreden, en aldus veel schade teweegbrengen. In October kruipen ook
deze rupsen in den grond, waar zij binnen hare cocon, onveranderd,
den winter overblijven, om eerst in 't voorjaar tot pop, en daarna —
in Mei — tot vlinder te worden.
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DE GEWONE KOOLRUPS (P'

Brassicae

L.)

is algemeen bekend; zij is groengeel of zwavelgeel met grootere en kleinere
jijg. 93 i\
zwarte puntjes bestrooid, met eene
gele streep midden
over den rug. Kop
en rugzijde van
't laatste lichaamslid zijn grijs met
zwarte stippen. —
Jonge koolrupsen
zijn zeer lichtgroen
met zwarte wratjes. — De vlinder,
het groote koolwitje,is hiernevens
op nat. grootte
afgebeeld. Nadere
beschrijving mag
overbodig worden
geacht. Slechts de
volgende opmerkingen: de twee ronde, zwarte vlekken, die bij 't wijfje
op 't midden van de witte voorvleugels worden opgemerkt, ontbreken
bij 't mannetje. De achtervleugels zijn aan den onderkant geel, de voorvleugels alleen aan de spits.
In Mei legt de vrouwelijke vlinder hare goudgele eitjes in hoopjes aan
de onderzijde der bladeren van de planten, waarop de rups zal leven.
Na ongeveer 14 dagen komen de rupsjes voor den dag, die zich weldra
over de geheele plant gaan verbreiden en deze duchtig havenen. Deze
in Mei zich vertoonende rupsen zijn echter weinig nadeelig, 1°. omdat
zij voornamelijk met in 't wild groeiende kruisbloemige planten zich
voeden en 2°. omdat zij in niet grooten getale voorkomen. Het aantal
vlinders toch, dat er in 't voorjaar vliegt, is ook doorgaans niet groot,
niettegenstaande dat soms in 't vorige najaar zoovele rupsen aanwezig waren. Dit komt doordat de poppen gedurende den winter aan
zoo vele gevaren zijn blootgesteld. De voornaamste vijanden van de
l
) Fig. 93. Het groote koolwitje (Pieris Brassicae). Boven: de vrouwelijke
vlinder; daarnaast de pop; beneden de mannelijke vlinder en de koolrups. Alles
nat. gr.
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poppen toch zijn vochtige koude, sluipwespen en vogels. En deze hebben
alle drie gedurende den ganschen langen winter den tijd, om zich te
doen gelden. Doorgaans dus blijft de grootste helft der poppen niet in
leven, 't Gevolg is, dat in 't voorjaar betrekkelijk weinigvlinderstevoorschijn komen, en dat dus de eerste generatie vanrupsenweinig talrijk is.
Deze rupsen nu zijn in korten tijd volwassen; zij zijn dus veel minder
aan nadeelige invloeden blootgesteld en blijven dus bijkans alle in leven,
tot ze volwassen zijn. In 't laatst van Juni reeds verpoppen zij. Eeeds
in Juli vliegen de vlinders, die weer spoedig eieren leggen, waaruit nu
nog in 'tlaatst van genoemde maand derupsen dertweedegeneratie tevoorschijn komen,welkedanopallemogelijkekoolsoorten,maarookopkoolrapen
en eenige andere kruisbloemigen hoogst schadelijk kunnen worden. In
't laatst van den nazomer of 't begin van 't najaar verpoppen zij aan
boomen, schuttingen of muren. De aldus ontstane poppen blijven den
winter over.
Zijn echter de omstandigheden voor de ontwikkeling der dieren bijzonder gunstig, zoodat de rupsen der tweede generatie betrekkelijk vroeg
volwassen zijn, dan kan het gebeuren, dat nog in den nazomer de
vlinders uitkomen, welke wederom eieren gaan leggen. Maar het najaar
moet buitengewoon mild zijn, zullen ook de uit deze eieren ontstane
rupsen nog vóór den winter volwassen worden en in poppen veranderen.
Anders sterft alles; want als rups kunnen de dieren niet overwinteren.
Een vrouwelijke witjesvlinder legt gemiddeld 200 eieren. Stel, dat
zich daaruit rupsen ontwikkelen, die voor de helft vrouwelijke kapellen
opleveren, dan vliegen er in Juli 100 vrouwelijke vlinders als nakomelingen van één overwinterd hebbend individu. Ieder van die 100
vlinders legt weer 200 eieren; de tweede generatie, afkomstig uit ééne
overwinterd hebbende wijfjesvlinder, kan dus bestaan uit 100 X 200 =.
20,000 rupsen. En daar — zooals reeds boven werd aangetoond — de
zich in den voorzomer ontwikkelende eerste generatie aan weinige schadelijke invloeden is blootgesteld, zoo laat het zich gemakkelijk inzien,
dat — moge men ook al niet op 20,000 nakomelingen van een enkel
wijfje kunnen rekenen — het aantal rupsen, hetwelk in Juli en
Augustus voorkomt, buitengewoon groot kan zijn. Komen nu uit die
rupsen gedurende hetzelfde najaar nog de vlinders te voorschijn, (wij
zagen boven, dat dit enkele malen geschiedt) dan vertoonen zich — gewoonlijk in het laatst van Augustus — groote scharen witjesvlinders,
die soms groote tochten ondernemen. Dit was o. a. in Augustus van
't jaar 1876 het geval.
Zoowel de rupsen als de poppen van 't koolwitje worden hevig door
sluipwespen vervolgd, de rupsen vooral door de op bl. 77 besproken
Dr. BiTZEMA BOS, Insektensch.
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Microgaster glomeratus, de poppen vooral door de minstens ten getale
yan 50 stuks in één exemplaar voorkomende Pteromalus puparum, ook
door de grootere Ptmpk-soorten, waarvan in elke pop slechts eene,
hoogstens twee larven worden aangetroffen. — De rupsen van het groote
koolwitje vreten in 't najaar de bladeren van boerenkool, shiitkool en
koolrapen tot op de voornaamste nerven af. Somtijds kan de schade
zeer aanmerkelijk wezen.—Het valt niet gemakkelijk, iets tegen dekoolrupsen te ondernemen. Eaadzaam is het, zooveel mogelijk de eihoopjes
of de jonge rupsen, zoolang zij nog bijéén leven, stuk te drukken. Zoekt
men later de volwassen rupsen weg, dan verniele men niet de doode
exemplaren, waaruit aan weerszijden degelecoconnetjes van de sluipwesp
Microgaster glomeratus uitsteken. (Zie fig. 39 op bl. 36.)

HET KLEINE KOOLWITJE of HET K»OLLENwiTJE (Pierisrapae L.).
Deze vlinder gelijkt zeer veel op het groote koolwitje, maar hij is wat
kleiner. Ook zijn de wortels
Fig. 94').
en de spits der voorvleugels
minder donker zwart gekleurd.
(Zie nevensgaande figuur.). —
De rups, diein 'tnajaar meestal
iets vroeger op de koolplanten
wordt gezien dan de gewone
koolrups, is in volwassen staat
26 m ï . lang, fluweelachtig
dofgroen met eene fijne gele
streep over 't midden van den
rug en langs de zijden. De
buikzijde is geelgroen, de kop
bruinachtig groen. — Deze
soort, die in leefwijze in alle
hoofdzaken met de vorige soort
overeenstemt, verschilt ervan
1°. doordat het wijfje hare
gele eitjes afzonderlijk legt,
niet op hoopjes; 2°. doordat
men de poppen van deze soort
niet altijd tegen schuttingen,

') Fig.94. Het knollenwitje (Pierisrapae):rups, popenvlinders. Allenat.gr.
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muren en boomen, maar ook aan de planten zelve vindt, -welke haar
tot voedsel strekken.
H E T K L E I N E GEADERDE W I T J E (Pieris

napiL.)

is zoogroot alsdevorige soort, of iets kleiner. Devleugels zijn op den
bovenkant melkwit, de voorste aan hunnen voorrand, aan de spits en
aan het uiteinde der nerven zwart. De voorvleugels bezitten ophun
midden bij 't wijfje twee zwarte vlekken, bij 't mannetje ééne of in
't geheel geene. Deachtervleugels zijn aandebenedenzijde geel; de benedenkant dernerven is groenachtig grauw bestoven. —Derups gelijkt
veel op die van de vorige soort; zijis echter meer blauwachtig groen,
van witte wratjes voorzien. Langs iedere zijde loopt eene gele streep.—
Deze soort, die — hoewel hier te lande in grooten getale voorkomende—
toch meestal minder algemeen is dan de beide voorgaande, komt in
leefwijze geheel met het kleine koolwitje overeen. Ook«f legt hare
eieren, diegroen zijn en peervormig, ieder afzonderlijk aande bladeren
der koolplanten.
DE ZUKINGÜIL

(Acronycta Rumicis L.)

is 15mM. lang en heeft eene vlucht van35 mM. Zijne voorvleugels zijn
grijsbruin met zwarte en witachtige teekeningen. De achtervleugels zijn
bruingrijs, aanderanden donkerder.— Dezuringuil vliegt 'snachts.Het
wijfje legt hare eieren ieder afzonderlijk aan de meest verschillende
planten, houtachtige zoowel alskruidachtige, o.a.aan koolplanten. Twee
geslachten komen jaarlijks voor: de uilen vliegen in Meien voor de
tweede keer in Juli en Augustus. Derupsen vindt menin gering aantal
in Juni; het veel talrijker tweede geslacht van rupsen vindt men van
September tot November. (Beschrijving vande rups: ziebl. 206). — De
van voren zwarte, vanachteren roodbruine popvindt men's winters en
in de eerste helft vanJuli binnen eenpapierachtig, grijsbruin spinsel.
DE SLAUIL (Mamestra oleracea L.).
De niet meer dan40 mM. lange rups is vuil groengrijs of olijfgroen,
met vuilwitte puntjes onregelmatig bestrooid, terwijl eenige zwarte puntjes
meer regelmatig verspreid zijn. Langs iedere zijde vindt meneene bijkans witte, ovérlangsche streep. De kopis bruin. —De uilis 18 mM.
lang en heeft 38 mM. vlucht. De voorvleugels zijn donker roestkleurig bruin, hier en daar als met witte stofjes bedekt. Op deze

212
voorvleugels ziet men een zwart vlekje met witten rand en een geelFig. 95 ')•
achtig vlekje. De achtervleugels zijn
rosacMg wit. — De rupsen voeden
zich. met de bladeren van koolsoorten, maar ook met die van sla, van
asperges en van eene menigte andere
planten. Er komen twee geslachten
jaarlijks voor; de rupsen van de
eerste generatie, die men in gering
aantal in Juni en 't begin van Juli
vindt, vreten vooral aan sla; men
vindt ze 't meest in de slastengels;
die van de tweede generatie, welke
in Augustus en September in grooter aantal voorkomen, tasten meer
de koolplanten aan. De pop, die
schitterend roodbruin is, wordt in
Juli en ook van October tot het
SiKt/iT v °lg eil( le voorjaar in den grond gevonden.
DE KOOLUIL

(Mamestra Brassicae L.).

De rolronde, ruim 40 mM. lange rups is zeer verschillend van kleur:
licht- of donkergroen, bruinachtig groen of groenachtig bruin. Over den
rug loopt eene overlangsche donkere streep, die door eene witte streep
in twee helften wordt gescheiden. Aan de kanten over de rugzijde twee
hier en daar afgebroken witachtige, overlangsche strepen, welke echter
soms ook ontbreken. Tusschen de rugstreep en de beide zijstrepen aan
weerskanten op elk segment eene overdwarse, zwartachtige streep, welke
echter niet altijd even duidelijk is. Op het elfde lid des lichaams vereenigen zich de beide bovengenoemde zwarte strepen tot eene breede,
hoefijzervormige, zwarte figuur, waarachter men meestal eene lichter gekleurde vlek opmerkt. De lnchtgaten (zie bl. 7) zijn wit, met zwart
omzoomd, en worden vereenigd door eene breede, vuilgele of lichtgrijze
overlangsche streep. Kop groenachtig bruin.
De uil, die 22 mM. lang is en 40 mM. vlucht heeft, bezit schitterend
bruine voorvleugels, geelachtig en zwart gemarmerd. Langs den

Fig. 95. De slauil (Mamestra óleracea), rups en uil; nat. gr.
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buitenrand der vleugels ziet men eene geelwitte zigzaglijn. De achtervleugels zijn schitterend geelachtig grijsbruin. Het borststuk draagt over
Fig. 96 ').
't midden van zijne rugzijde eenen
krachtig ontwikkelden dubbelen kam.
De pop overwintert in den grond,
niet door een spinsel omgeven, en
heeft eene zwartbruine kleur. In Mei
komt de uil te voorschijn. De vleugels dakvormig over elkaar geslagen,
houdt hij zich over dag verscholen,
soms binnenshuis, tegen vensters»
enz. Bij nacht grijpt de paring plaats.
Het wijfje legt weldra hare ronde,
geelgroene eitjes één voor één aan
de bladeren der verschillende soorten
van kool; verder ook wel eens aan
sla, tabak, bieten en aan andere
gewassen; ook aan verscheiden in
'twild groeiende planten. Derupsjes,
die na 14 dagen voor dendagkomen,
houden zich gaarne tusschen de bladeren verscholen. Binnen eene maand zijn zij volwassen; dan kruipen
zij in den grond en verpoppen. Tegen 't einde van Juli en in Augustus
komt de zomergeneratie van 't volwassen insekt te voorschijn. Uit de
eieren, die nu spoedig worden gelegd, ontstaan de rupsen der tweede
generatie, welke altijd in veel grooter aantal worden aangetroffen dan
die der eerste. In September en October worden zij op allerlei soorten
van kool, 't meest, echter op sluit-, savoye- en bloemkool aangetroffen.
Waar ze 't kunnen doen, vreten zij tot in het hart der plant, wat betreft
de sluitkool dus in dekoolzelve, waarin zij in allerlei richtingen gangen
graven. Vooral bij nat weer en onder inwerking van de rottende uitwerpselen der rupsen, gaat eene aldus aangetaste kool spoedig in de
nabijheid der gangen in ontbinding over. — Volwassen zijnde, verlaten
de rupsen de kool; zij kruipen in den grond en worden pop. — Het
wegzoeken der rupsen kan alleen geschieden, zoolang deze nog jong
zijn, m. a. w. zoolang zij nog tusschen de bladeren leven; bevinden zîj
zich reeds in de kool, dan valt er niet veel meer aan te doen.

') Fig. 96. De kooluil (Mamestra Brassicae): rups, pop en volwassen insekt;
nat. gr. De meestal bruinachtig groene rups boort gangen in de kool.
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6e GROEP.

D E G R A S S E N OP W E I D E N EN G R A S L A N D E N .

Aan de wortels
vreten engerlingen (en wel die van den meikever,
besproken op bl. 104, alsmede die van het rozenkevertje, behandeld op
bl. 112), — ritnaalden (zie bl. 97), — veenmollen (zie bl. 112) en
emelten (zie bl. 119).
Aan de bovenaardsche
deélen vreten
een paar goudhaantjes
en hunne larven, sprinkhanen en een zeer groot aantal rupsen. Van al
de insekten echter, welke op de grassen onzer weiden en hooilanden
worden aangetroffen, zijn alleen de volgende rupsen schadelijk, die meestal
zich over dag verscholen houden, en die — wanneer ze van zich doen
spreken — alle met den naam van »grasrupsen" worden aangeduid,
't Zijn de volgende.
1°. Bronskleurig bruine rupsen met zeer duidelijke overlangsche
strepen. Deze doen vooral kwaad van af 't eerste voorjaar tot het einde
van Juni. Tot deze rubriek behooren
de „ G R A S R U P S E N " van de soorten Neuronia popularis F. en Charaeas
graminis F. (bl. 214 en 215).
2°. Eupsen met eene vuilachtige aardkleur, zonder duidelijke overlangsche strepen. ,.
a. Rupsen, welker eenigszins doorschijnend lichaam zwarte, regelmatig geplaatste wratten vertoont. Deze rupsen graven zich als 't ware
gangen door 't gras heen (April en Mei), 't Zijn
de „ G R A S K U P S E N " van de soort Hadena monoghjpha Hfn. {— Noctua
polyodon L., bl. 216).
b. Eupsen, op welker eenigszins doorschijnend, aardkleurig fichaam
de wratjes zeer weinig in 't oog vallen. Deze rupsen vreten vooral de
nog jonge grasscheuten aan (nazomer en herfst, maar ook April en
Mei), 't Is
de „ A A R D R U P S " Agrotis segetum W. V. of eene andere nauwverwante
aardrups van 'tzelfde geslacht. (Zie bl. 117.)
DE G R A S R U P S Neuronia popularis F.
In den volwassen staat is deze zestienpootige rups 52 mM. lang en 7
à 8 mM. dik. Zij is rolvormig, maar wordt naar voren en naar achteren
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toe wat dunner; zij lijkt vettig, schitterend, als 't ware met vernis overtrokken. De bronskleurig bruine rugzijde is scherp van de buikzijde
gescheiden, en door drie lichtbruine, in jongen toestand bijna witte,
overlangsche strepen doortrokken. De lichtbruingrijze buikzijde is van
den rugkant gescheiden door eene breede, geelachtige streep. De kop is
okergeel, met twee zwarte streepjes. — De bijzonder fraaie, bonte uil
is 18—19 m ï . lang en heeft 38—40 mM. vlucht. Zijne voorvleugels zijn
roodbruin, dikwijls met een' perzikbloemkleurigen gloed. Alle nerven en
verschillende teekeningen op de voorvleugels zijn geelachtig wit. Maar
ook donkerder figuurtjes komen er op voor. De achtervleugels zijn geelachtig wit.
De uil wordt van 't einde van Juli tot het begin van September aangetroffen. Het wijfje legt dan met behulp van hare legboor een 150tal
eieren diep in 't gras of aan zijne wortels. In den loop van 'tzelfde jaar
nog komen de rupsen te voorschijn, die echter eerst in 't volgende
voorjaar (Mei, Juni) hare verwoestingen beginnen aan te richten. De
rupsen vreten dan buitengewoon veel, en wel steeds de benedenste
stukken van halmen en bladeren, zoodat het overblijvende, bovenste gedeelte afsterft. "Wanneer zij rusten — 'tgeen zij over dag doen — leggen
zij zich altijd in een' kring onder brokken aarde of steentjes, 's Nachts
vreten zij. De roodbruine, schitterende pop ligt in den grond gedurende
de maand Juli. — Natuurlijlcevijanden: varkens, mollen, spitsmuizen,
kraaien, eenden, kippen, en misschien vele andere vogelsoorten. Middelen
kent men geene andere dan het wegzoeken gedurende. den nacht bij
't licht van lantarens.
DE G R A S R U P S Charaeasgraminis L.

Deze rups stemt bijkans geheel met die van de vorige soort overeen;
maar zij is een weinig kleiner, eenigszins meer grijsachtig van tint, en
over de bronskleurig bruine rugzijde met drie betrekkelijk smalle, lichte
strepen geteekend.
De uil, welke zich uit deze rups ontwikkelt, is 15 mM. lang en heeft
30 32 mM. vlucht. Bij 't mannetje vindt men kamvormige aanhangselen,
bi
J 't wijfje twee rijen fijne borsteltjes aan de sprieten. De bruinroode,
olijfkleurig bruine of vuilachtig olijfgroene voorvleugels vertoonen drie
geelachtige vlekjes en hier en daar donkerder teekeningen; zij bezitten
franje, die aan den buitenkant geelwit, aan den binnenrand donkerder
is. De achtervleugels zijn geelachtig grijs.
De uil vliegt in Juli en Augustus, enkele malen over dag, maar meestal
's nachts. Het wijfje legt hoopjes eieren — in 't geheel wel een paar
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honderd — aan 't benedeneinde der grasstengels en der grasbladeren. Na
ongeveer drie weken komen de rupsjes te voorschijn, die zich over da
schuilhouden, maar 's nachts even vraatzuchtig zijn als die der vorige
soort, waarmee zij in levenswijze volkomen overeenstemmen. Deze soort
wordt in ons geheele land waargenomen; maar zij is doorgaans vrij zeldzaam. Eene sterke vermeerdering kwam o. a. in 18G5 in de provincie
Drenthe voor. — Reeds in 't najaar hoogst nadeelig, worden de grasrupsen in 't voorjaar (tot in Juni) onverzadelijk, zoodat zij — wanneer
ze in groot aantal voorkomen — enkele malen in groote scharen gaan
verhuizen van 't eene stuk grasland naar het andere. — De pop vindt
men in een dun spinsel vlak onder den grond of aan eene graszode. —
Middelen: zie de vorige soort.
DE GRASRUPS

Hadenamonoglypha Bfn. (zz Noctua pölyodon L.).

In den volwassen staat gemiddeld 43 mM. lang en 8 à 9 mM. breed,
is deze rups grijs of roodachtig wit, meer of min schitterend van huid.
Kop, voorborststuk en 't laatste lid des lichaams zijn zwart, evenals de
op 't lichaam aanwezige groote wratten, welke ieder een borstelhaar dragen.
De uil is 21 à 22 mM. lang en heeft 45 à 46 mM. vlucht. De langwerpige voorvleugels zijn van eene geelbruine grondkleur, met donkerbruin en wit doormengd. Behalve verschillende lichtere teekeningen op
't midden en aan den wortel der vleugels, zijn vooral de uiteinden dezer
deelen 't lichtst. Drie zwarte stralen loopen over de voorvleugels. De
achtervleugels zijn bruingrijs, op de nerven enlangs den zoom donkerder.
In 't laatst van Juli en Augustus legt het wijfje hare eieren ieder
zonderlijk aan de basis der grasstengels en -bladeren. De rupsen, die
't laatst van Augustus voor den dag komen, vervellen—naar 't schijnt—
vóór den winter slechts eenen enkelen keer. Na de overwintering tasten
zij de grassen op de weiden soms hevig aan (April en Mei). De dan
volwassen rupsen bijten bladeren en halmen aan de basis vlak bove
den grond af, en graven zich op deze wijze als 't ware gangen door
't gras heen. In Mei verandert de rups in eene roodbruine pop, die over
de plaats, waaronder de vleugels verscholen zijn, geribd is, welke pop
na drie weken den vlinder oplevert.

