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Sedert eenige maanden Iioud ik mij bezig rnet de determina- 
tie, rangschikking, catalogisecring en zoo noodig beschrijving en 
afbeelding der fossiele insekten der nzesozoische (Jura-)  periode, 
die in Teyler's museum te Baarlein voorhanden zijn l. Eigenlijke 
insekten uit de palueo~oisclze periode bezit dit museum niet, 
wel vele crustaceën ; en de vele insekten der cainozoische periode 
hier voorhanden en meerendeels door Prof. O .  Heer gezien, 
laat ik voorloopig tot latere studie liggen. 

Van de insekten der inesozoische periode was tot heden 
slechts weinig bekend. Brodie , in zijn merk Fossil Irtsects i ~ t  
the secondury Rocks of England en Westwood hebben over die 
van Engeland het een en ander medegedeeld en eenige soorten 

beschreven. Het eenige gesteente, waarin verder tot nu toe 
secundaire insekten gevonden zijn, is de lithographische Jura- 

kalk, die uit de groeven van Solenhofen en Eichstatt gehaald 
wordt, en het is dan ook van deze plaatsen dat de versteenin- 

gen afkomstig zijn, welker bewerking ik heb op mij genomen. 
De Solenhofensche insekten van 'i'eyler's museum zouden een 
der oudste oogsten uit deze groeve zijn. 

Zie Ned. Tijdschr. v. Entom. XI.  pag. 195, elf onderste regels. 
I k  maak van deze gelegenheid gebruik twee driikfouten t e  verbeteren, op deze 

aangehaalde bladz. 195, n. l.: 
staat, regel 11 van oiideren w Ileze, de  w ,  lees: t, I k  V en 
r r 10 r r ver  dnn ook,,, eer  ook#. 
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Gerinar en von Munster hebben cenigen van deze fossielen 
beschreven en Hagen heeft in de Palaeontogruphic~ van vori 
Meyer unci Dunker, in Deel X en XV eene uitvoerige monogra- 
phie gegeven van de Neuroptera uit dit gesteente. Neemt men 
dit  een en ander te samen, dan komt men tot het resultaat 

dat wij uit deze lagen kennen 4 Coleoptera, 7 Hemiptera, 7 
Orthoptera, 38 Neuroptera, 2 Hyinenoptera, 2 Diptera en B 

Arach~iiden. 
Mijne studieri in Teyler's museum hebben tot de  ontdekking 

van vele novae species geleid, die in een rnc-er uitvoerig opstel 

in de  Archives du ~Utcse'e Teyler zullen worden Iieschreven eri 
afgebeeld e n ,  naar ik hoop, in het begin des volgenden jaars 

liet licht zullen zien. Op de  platen na is dit stuk in hoofdzaak 

gereed Ik zal dan ook hier niet in uitvoeriger beschouwingen 
treden,  maar verwijs daaroriitrent naar de  genoemde Archives. 
Alleen onderstaande naamlijst wenscli ik,  als prodromus voor 
het Tijdschrift over t e  leggen, en voeg daaraan eenige algemeene 
beschouwingen toe. 

N A A RI L I J  S T der lot heden i n  de lithographische 
Jitrukal.4 van Solenlzo fen en Eichslatt gevonden 
fossiele inselcten. 

C O L E O P T E R A .  

1. Carabus Winkleri, Weyenb. Archiv. Teyler. T.  11. 
2. Carabicina decipiens, Germ. Munster's Beitr. z. Petrefactenk. V. 

Tab. IX. f. 4. -Arehiv. Teyl. T. IT. 

HYDROCANTHARIDAE. 

3. Hydroporuspetrefactus,Weyenb. Archiv. Teyler. T.  11. 

GPRINIDAE. 

4. Gyrinus juranus, Weyenb. Archiv, Teyler. T. 11, 
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5. Silpha tenuilythris, Weyenb. Arcll. Teyler. S. 11. 

6. Scaphidium Hageni,  Weyenb. Arch. Teyler. T. IE. 

HISTERIDAE, 

7. Hister relictus, Weyenb. Arch. Teyler. T .  IT. 

ORTCTIUAE. 

8. Oryctes Pluto, weyenb. Arch. Teyler. T .  11. 

CETONIDAE. 

9. Cetonia (P) defossa, Weyenb. Arch. Teyler. S. IT. 

GCPRESTIDAE. 

10. Buprestis lapidelythris, Weyenb. Arch. Teyler , T. TI. 
11. Clirysobothrys veter ai ia,^. IIeyd. hfeger u. Dunker Palaeontograpliic~i. 

I. Tab. XI I .  fig. 4. - Arcii. 
Teyler. T .  11. 

ELATERIDAE. 

12. Lacon petrosurn, Weyenb. Arch. Seyler. T. 11. 

13. Elater Tegleri, Weyenb. Brch. Teyler. T. I J .  

14. Elater Costeri , 'CVeyeiib. Xrch. Teyler. T. 11. 

15. Elater grossus, TI7eyenb. Arcli. Teyler. T .  11. 

TENEBRIONIUAE. 

16. Tenebrio innominatus, Weyenb. Arch. Teyler. T. 11. 

CURCULIONIDAE. 

17. Anisorhynchus lapideus, Weyenb. Arch. Teyler. T. IT. 

SAPERDIDAE. 

18. Mesosa Qermari, Gieb. Giebel, Ins. d. Porw. p. 157. -Nov. 

Syn. Cerambycinus dnbius , act. Leop. acad. T .  XIX. Tab. 
Gerrn. XXII .  fig. 9. 

LEPTURIDAE. 

19. Leptura primigenia, Weyenb. Arch. Teyler. 11. 
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20. Cryptocephalus an t iqu~s , i \~eyenb .  Arctl. Teyler. T. 11. 
21. Cryptocepliuli~s mesozoicus , Arch. Teyler. T .  11. 

Weyenb. 
CHRTSOMELIDAE. 

22. Chrysoinela lithographica , Arch. Teyler. T .  11. 
Weyenb. 

23. Chrysornela rara ,  Weyenb. h rch .  Teyler. T. 11. 

24.  Cassida aequivoca, Weyenb. Arch. Teyler. T. 11. 
25. Ditomoptera dub ia ,  Germ. Nova acta Leop. acad. T. X I X .  

Tilb. XXT. f. 5 .  

CP >I'iBSL)JIl DdE. 

28. Coccinella IIeydcni, Weyenb. hrcli. Teylcr. T. 11. 

GEOCORISES, 

1. Scarabaeoides tlepertlitus, Germ. Xov. act. Leop. acad. T. XIX.  Tab.  
X X I I I .  f. 17. 

2. Actea Spliinx, Cierm. 3lunster's Iieitr. z .  Petrefactenk. V. 
Tab. IX .  fig. 6. 

3. l'ggolainpis gigantea, Alutist. Nov. act. Leop. acad. T .  XIX.  Tab .  
X X I I .  f. 8.  - Arcli. Teyler. T .  11. 

4. Hageilia (?) Scliroeteri,lVeycnb. Schroetcr's Neue Litter. u. Beits. z. 

Xygz. SphinxScliroeteri Schlotlil. Ka tu rn .  I (1784) .  Tab. 3. f. 16.  

5. Belostomum Hartingi, Weyenb. Arch. Teyler. T.  11. 

6.  Belostomum elongtlt~irn, Germ. Sov .  act. Leop. acad. T. X I X .  Tab.  
XXT. f. 6. 

7 .  Xaucoris lapidaricis , Weyenb. Arch. Teyler. T. 11. 
8. Nepa priuiordialis , Germ. Nov. act. Leop. acnil. T. X I X .  Tab. 

X X I I .  f. 7. - Arch. Teyler. T. 11. 
'3. Corixa mortiia Weyenb. Arch. Tegler. T. 11. 

1 Volgens Hagen geen lcpidopteron Innar een hemipteron (Ly~tra?). 
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FULGORELLAE. 

10. Ricania gigas, Wegenb. Arch. Teyler. T .  11. 
11. Ricania Iiospes , Germ. Nov. act. Leop. acad. T. XIX. Tab. 

XXIII .  f. 18.  
12. Lystra Vollenhoveiiii, Weyenb. Arch. Teyler. T. 11. 

O R T H O P T E R A  

L .  Chreamoda obscura, Germ. Nov. act. Leop. acad. T .  XIX. Tab. 
XXII. f. 4. 

2. Locusta prisca, Gei.m. Nov. act. Leop. acad. T. XIX. Tab. 
XXI. f. 3.  

3. Locusta speciosa , Germ. Nov. act. Leop. acad. T. XIX. Tab. 
XXI. f. 1. 2. 

4. Locusta amanda, Hag. Palaeontogr. T .  X. Tab. XV. f. 4. 
5. Phaneroptera Germari , v. Munster's Beitr. z. Petrefactenk. 

hlunst. T.  V. Pl. IX. f. 7.  
6. Plianeroptera striata, Weyenb. Arch. Teyler. T. 11. 
7 .  Achita quaerula , Weyenb. Arch. Teyler. T. 11. 
8. Gryllites dubius, Germ. Rfunster's Beitr. z. Petrefactenk. T .  

V. Pl. IX.  f. 3. Pl. XTII. f. 8. 

9. Blabere invita, v. Heyden. Palaeontogr. T. I. Tab. XII .  f. 5. 
10. Forficularia problematica, Arch. Teyler. T .  11. 

Weyenb. 

N E U R O P T E R A .  

ODONATA. 

1. Aspasia gigantea , Hag. Palaeontogr. T. X. p. 105. T. XV. 
Syw. Aeschna gigantea, Gerni. Tab. XII1. f. 2. 
Aeschna Buchi. Berol. acad. 

2. Heterophlebia Helle, Hag. Palaeontogr. T. X. p. 105. T. XV. 
Syn. Agrion Latreillii, Germ. Tah. XI.  f. 1. p. 76.  

3. Heterophlebia aequalis , Hag. Palaeontogr. T. X. p. 105. Tab, 
XIII .  f. 4, 5, 6. T. XV. Tab. XI.  
f. 2, 3, 4. 

4. Heterophlebia dislocata, Westw. Quaterl. Geol. Journ. V. Pl. 11. - 
Palaeontogr. T. XV. p. 62. Tab. 
XII. f. 7-9. - Brodie, Fossil 
insects. Tab. 8. f .  2. 
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5. Steiloplilebia Ainpliitrite , Hag.  

6. Stenophlebia Phrgne , Hag. 

Syn. Calopteryx lithographica , 
Qieb. 

7. Tarsophlebia eximin , Hag. 

S. Heterophlebia casta , Hag. 

Sylz. Libellula brevialata, Jliinst. 
9. Euphaea multiriervis , Hag. 

10 .  Eupliaea iilosa, Hag. 
11. Euphaea areolata , Hag. 

12. Euphaea loiigiveiitris, Hag,  
13 .  Agrion liecticum, Hag.  
14 .  Agrioii exhaustum , Hag.  
1 5 .  Agrion eichstattense, Hag.  

1 6 .  Agrion vetustum, Hag. 

17. Annx Charpentieri, Hag. 
18. E'etalia loilgialata, I lag .  

Syn. Aescliiia lonc;i:rlata, Ge rn~ .  

Libelliila longialnta , Germ. 
Aesclina multicell~~losa , Qieb. 

Aeschna bavarica, GieLi. 
19.  Petalura latialata , hliinst. (in 

litt.). 
Sy~yla. Petalura gignntea, Germ. 

20. Petalura eximia, Muilst. 

21. Petalura intermedia, Gerrn. 
22. Petalurn XIiinsteri, Germ. 

Sy17. Aescllria Wittei , Gieb. 
Aesclina Sclimietleli, Gieb. 
Aesclina antiqua, v.d.Lirirl. 

23. Petalnra varia, Hag. 
Syn. Gomphlis Kohleri , Hag. 

24. Petalura differenz , Hag. 

26. Libellala densa, I-Iag. 

Palaeontogr. T .  X .  p. 195. T, XV.  
Tab. X I I I .  f. 1. p. 83. 

Palaeontogr. T.  X.  p. 105. T .  XV. 

Tab.  XI .  f. 5. p. 91. 

Palaeoiitogr. T. X .  p. 106. T. XV. 

Tab. XI I .  f. 1-6, 11. 
Palaeontogr. T. X. p. 106. 

Palaeoiitogr. T.X. Tab.XIV. f. 2,3,4. 
Palaeoiitogr. T .  X .  p. 106.  
Palaeontogr. T. X. p. 106.  

Palaeontogr. T .  X .  Tab. X I I I .  f. 7 ,8 .  

Palaeoiitogr. S. X.  p. 106. 
Palaeontogr. T. X .  p. 106.  
Palaeontogr. T. X. Tab.  XIV.  f. 5. 
Charpentier , Libell. Europ. Tab. 

XLVIII. f. 2. 
Palaeontogr. T. X. Tab. XIV.  f. l. 
Paleeoiitogr. T. X. Tab. X I I I .  f. 1,2.  

Palaeontogr. T. X. p. 107. 

Palaeontogr. T. X .  p. 107. 
Palneontogr. S. X. p. 107. 
Palaeoiitogr. T .  X. Tab.  XITI. f. 3. 

Palaeontogr. T .  X. p. 107. 

Palaeontogr. T. X .  p. 107.  

Palaeontopr. T. X. p. 107. 

nc citateii iiit ~tPnlseoiitogr.~~ bevatte11 de overige citatiii. 

I !, 
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%6. Libellula abscissa , Hag. Palaeontogr. T. X. p. 107. 
27. Libellula naevia , Hag. Yalaeontogr. T. X. p. 107. 

28. Libellula valga , Hag. Palaeontogr. T .  X. p. 107. 

TERDIITINA. 

29. Termes heros, Hag. Pa.laeontogr. T. X. Tab. XV. f. 1. 

30. Termes lithophilus , Hag. Palaeontogr. T .  X. p. 107. - Munst. 
Xyri. Tineites lithophilus , Germ. Beitr. z. Petrefractenk. T .  V. Tab. 

IX. f. 8. 

3 1. Ephemera cellulosa, Hag. Palaeontogr. T. X. Tab. XV. f. 3. 
32. Ephemera procera , Hag. Palaeontogr. T. X. Tab. XV. f. 2 .  
33. Ephemera mortua, Hag. Palaeontogr. T. X. Tab. XV. f. 5. 
34. Ephemera, prisca , Hag. Nov. act. Leop. Acad. T. XIX. 

Sy~yn. Sciara prisca, Germ. Pl. XXIII. f. 4. 

HEMEROBINA. 

35. Chrysopa protogaea, Hag. 
36. Chrysopa solenhofensis, 

Weyenb. 
37. Apochrysa excelsa , Hag. 
38. Hemerobius priscus, Weyenb. 
39. Hemerobius fossilis , Weyenb. 
40. Nymphes fossilis , Hag. 
41. Myrmeleon extinctus, Weyenb. 
42. Corydalis vetusta, Hag. 

Palaeontogr. T. X. p. 107. 
Arch. Teyler. T. 11. 

Palaeontogr. T. X. p. 107. 
Arch. Teyler. T. 11. 
Arch. Teyler. T. 11. 
Palaeontogr. T. X. p. 107. 
Arch. Teyler. T. 11. 
Palaeontogr. T. X. p. 107. 

L E P I D O P T E R A .  

1. Sphinx Snelleni, Weyenb, Arch. Teyler. T. 11. 
(en eene rups). 

H Y M E N O P T E R A .  

1, Apiaria antiqua, Germ. Nov. act. Acad. Leop. T. XIX. 
Tab. XXIII. f. 10. 

2. Apiaria lapidea , Germ. Munster's Beitr. z. Petrefactenk. T. 
V. Tab. IX. f. 5. 

3. Bombus conservatus, Weyenb. Arch. Teyler, T. 11. 
4.  Apiari~, veterana, Weyenb. Arch. Teyler. T.  11. 
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1.  Tipularia Teylcri, Wegenb. Arch. Teyler. T. 11. 
2. Empidiea Wulpi, Weyenb. Arch. Teyler. T.  11. 
3. Asilicus lithophilus , Germ. Munster's Beitr. z. Petrefactenk. T. 

V. Tab. IX.  f. 7 .  - Arch. Teyler. 
T. 11. 

4. Cheilosia dubia, Weyenb. Arch. Teyler. T. 11. 
5. Musca lithophila , Germ. Nov. act. acad. Leop. T. XIX. Tab. 

XXIII.  f. 19. - Arch. Teyler. 
T. 11. 

A R A C H N I D E A .  

PU1,RIONARIA. 

1. Palpipes priscus , Roth. Murich. gel. Anz. 1861. T.  XXXII. 
Syn. Phalangites priscus, Afiiriet. p. 164. - Munster's Beitr. z. 

Petref. I. Tab. VIII.  f. 3 ,  4. 
p. 84. - Palaeontogr. T. X. 
p. 299. Tab. L. f. 1-4. 

2. Palpipes custor , Roth. Muiich. gel. Anz. 1851, T. XXXII. 
Syn. Plialangites multipes , p. 164. 
MPnst. (in litt.) 

3. I-Iasseltia primigenia, Weyenb. Arch. Teyler. T. 11. 

l. Geophilus proav~is , Germ. Munster's Beitr. z. Petrefucteiik. 
V. Tab. JX. f. 9. 

KB. Behalve de citaten in bovenstaande naamlijst vervat, zie men ook, 
v. Buch, Ueber den Jura in Dcutschland in Abhiindl. d. berl. 

Acad. 1837-39. 
Schröte~,  Beal- und Verbal-Lexicon 1779. 11. p. 93; 111. p. 7 9 .  
,Sck.miedel , Vorstellung einiger merk~iirdige Versteitierungeti. 

Nurnb. 1781. 
Schbotheim, Petrefaetenkunde. 1820. p. 42. 
E~ztomologische Zeitung. 1545. p. 6. 
Stainton's Entomol. Annual for 186 2. (Hagen) enz. 

I le t  spreekt van zelf, da t  er bij deze overoude,  vaak bijna 

onkcnbare insekten-overblijfse1~ van eene eigenlijke soortenstudic 



geen sprake kan zijn en deze slechts bij zeer enkcle voorwerpen 
en dan nog in geringe mate mogelijk is, maar daarentegen 
vormen-studie de  hoofdzaak is. 

Een blik op de  hovenstaande naamlijst doet ons zien dat het 

aantal iosekten uit den lithographiscl-ien schiefer door de  exploi- 
tatie van Teyler's museum aanmerkelijk geklommen is. Wij 
kennen nu 97 Coleoptera, 4 I Hemiptera, '1 1 Orthoptcra, 42 
Neuroptera, I Lepidopteron, 4 Hymenoptera, 3 Diptera en 3 
Arachniden. 

Keeds Germar en Hagen hebben de  vraag gesteld, Iioe zijn 

deze insekten versteend geworden in  den bodem of op de  kust 
der zee, die eertijds golfde op de  plaats van liet tegenwoordige 
Solenhofen ? 

Dat dit water werkelijk eene zee en geen meer is geweest 
bewijzen de vele fossiele dieren uit hoogere orden, die aldaar. 

gevonden worden en die onmogelijk in zoct water kunnen ge- 

leefd liebben. De verklaring die Hagen en Germar van de ver- 

steening dezer dieren geven is a priori niet onwaarschijnlijk 
te noemen, inaar tocli geloof ik dat deze verklaring eene aan- 
vulling behoeft, welke door velen dezer fossielen als van zelf wordt 
aangegeven. Volgens I-Iagen en Geririar zouden de insekten nu 
eens door het gebruik maken van hunne vleugels, dan eens 
door hevige winden, die van het land zeewaarts liaaiden, over 

d e  zee gevoerd, ' door uitputting en vermoeijenis in het water 
gevallen en verdronken zijn om daarna hetzij op liet strand,  
hetzij in den bodein der zee t e  versteenen door eene algel-ieele 
doortrekking niet kalkhoudende vloeistof en eerie geheele over- 
dekking rnet de  toen bezinkende jurakalk. 

Ik geloof nu dat deze verklaring nog vereenvoudigd kan wor- 
den door aan te nemen dat het ineerendeel dezer insekten niet 

zeewaarts gevlogen heeft, noch door landwinden in zee is ge- 
waaid, om daar vervolgeris te verdrinken, maar dat zij reeds 
dood waren toen zij de  zee bereikten; vooral voor de kleinere 
en teerdere schijnt mij deze verklaring aannemelijk. Het vinden 
van eene versteende lihellenlarf bracht mij het cerst tot dit in- 
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zicht. De beide door Germar en Hagen aangegeven oorzaken, 

vleugels en wind,  kunnen hier niet gewerkt hebben, daar zoo 

als bekend is de lihellenlarven haar element het zoete water 

niet kunnen verlaten. Neemt men nu echter aan dat in de zee 
van Solerihofen rivieren hebben uitgemond, dan is de  verklaring 

van het vinden van eene libellenlarf gemakkelijk; dit voorwerp 

toch is dan door de zoetwaterstroomen in de  zee gevoerd en 

daar gezonken. Dit ver~nòeden van in zee uitstrooniende rivieren 
wordt verder verstrekt door de vele fossiele overblijfselen, die 

men daar vindt van Thuja en Thyopsis-soorten, planten, die op 
het land groeijende, door zoet.waterstroomen moeten zijn mede- 

gevoerd, en in zee zijn bezonken. In de  overtuiging dat in de  

zee alleen zeeplanten kunnen voorkomeii en een zeebezinksel dus 

alleen fossiele zeeplanten kon opleveren, hielden Sternberg en  

andere oude palaeo-phytologen deze planten voor wieren. Unger 

heeft echter voldoeride bewezen dat het takken en andere deelen 
van coniferen (Thuja- er1 Thyopsis-soorten) zijn l. 

Vestigt nien na de  besproken libellenlarf liet oog op de  in 
zoet water levende geslachten uit andere orden, die in de  

bovenstaande lijst voorkomen , zoo als EJydroporiss , Gyrinus 

onder de Coleoptera en Belostonbum , h7ï~zscoris, Nepa en Cor im 
onder de  Heriiiptera, enz. dan wordt door het vinden dezer 
dieren het vermoeden van het bestaan dezer in de  zee van 

Solenltofcn uitloopentle rivieren versterkt. Even als nien nog 

tegenwoordig doode insekten uit verschillende orden vaak met 

uitgespreide vleugels - de stand der meeste fossielen - ziet 

drijven in beekjens en rivieren, zoo kunnen ook velen dezer. 
versteende Neuroptera , kleine Coleoptera en Diptera op deze 

wijze in zee gespoeld zijii , zij 't ook dat voor enkele grootere 

inseklen b. v. de locusten, het vermoeden van Hagen eri Geritlar 

waarheid moge zijn en zij of door landwinden of door gehruik 

hunner vleugels zeewaarts zijn geroerd. 
Wanneer inen de  teedere deeleri dei. irisekteri, b. v. de  

~leugels,  beschouwt, zou inen ligt meenen dat het versteeriings- 

l l'alacuntugr. '1'. 11. p. 25U eu T. I V .  p. 40. 



proces spoedig na den dood der dieren begonnen en snel voort- 

gegaan moet zijn, daar anders deze deelen door de rotting 
zouden verwoest geworden zijn. Bedenkt men echter dat het 
chitinskelet , hoe teer ook, cloor rotting niet gemakkelijk wordt 

aangedaan en b. v. de fijne libellenvleugels na een jaar mace- 

reerens in water nog geheel intact zijn, dan wordt het duidelijk 
dat het versteeningsproces vcrsclieiden jaren kan hebben voort- 

geduurd. 
Dat in den beginne ook de drukking niet sterk kan geweest 

zijn, moge hieruit blijken dat vceltijds midden in de verstee- 

ningen kristallen en kristallijnen massa's van koolzure kalk ge- 
vonden worden; vooral is dit liet geval in het abdomen en op 
de plaats der oogen. De licharnen zijn dus doortrokken en op- 

gevuld geweest met eene kalkhoudende vloeistof, die weder zou 
verwijderd zijn geworden , indien eene hoogere drukking de 
lichamen had gecomprimeerd, maar nu in de lichaamsholte 
ruimte heek gehad om tot kristallisatie te komcn, op dezelfde 
wijze als wij in holten van de aardkorst, b. v. in geoden, kristal- 
vorming zien plaats hebben. 

In hoofdzaak op dezelfde wijze als deze fossielen ontstaan 
zijn, kan men nog heden ten dage het versteeriingsproces van 
insekten waarnemen aan de kusten der Oostzee. Komt een 
insekt hetzij dan vliegende, hetzij door den wind, hetzij met 
zoetwaterstroornen op deze kust, dan wordt het door de vaste 

stoffen, die de golven aanvoeren langzamerhand overdekt en 
als 't ware daaronder begraven, en stelt men in gedachte dat 

deze losse stoffen der Oostzeekust vervangen worden door de in 
weeken toestand meer samenhangende jurakalk, die de voor- 
werpen geheel van de lucht afsloot, dan geloof ik dat men zich 

een vrij juist denkbeeld heeft gevormd van den gang van dit 
versteeningsproces. De natuur toch is altijd de natuur geweest 
en werkte voor miljoenen jaren met dezelfde middelen als thans. 

Wanneer men met deze fossiele insekten van Solenhofen en 

Eichstatt dic uit Erigeland uit dezelfde pcriodc vei~gelijkt , ziel 
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men bij vele punten van overeenstemming toch ook vele punten 

van verschil. Vroeger hield men deze fossielen-voerende aard- 
lagen van Engelarid (Wealden en Lias), waaruit Brodie en West- 
wood insekten beschreven hebben, voor analoog met de lagen 
van Solenhofen; latere onderzoekingen hebben echter geleerti 

d a t ,  hoewel de diervormer] uit beide deze gesteenten tot 

dezelfde palaeontologische periode gerekend worden , die van 
Engeland in 't algemeen aanmerkelijk ouder zijn dan de litho- 
graphische jurakalk van Beijeren. 

In de eerste plaats trekt het onze aandacht - reeds Hagen 
heeft hierop opmerkzaam gemaakt - dat de fossiele insekten 
van Solenhofen meer in hun geheel en met uitgespreide vleugels 

en pooten zijn bewaard dan die van Engeland, een verschijnsel 
dat in den verschillenden gang van het versteeningsproces zijne 

oorzaak hebben moet. Terwijl toch de insekten op de kust 
van Solenhofen dood op het water drijvende zijn aangespoeld , 
en eens liggende, zijn blijven liggen en langzamerhand zijn over- 
dekt geworden, zijn daarentegen die van Engeland hlootgesteld 
geweest aan verplaatsingen door storm, hevige stroomingen en 

dergelijke natuurwerkingen, waardoor zij als 't ware lang hebben 
gezworven eer zij eene vaste rustplaats vonden en daardoor pooten, 

vleugels en abdomen of thorax hebben verloren; daaraan zal 
het dan ook wel zijn toe te schrijven dat men in deze Engel- 
sche gesteenten in evenredigheid zooveel dekschilden van Cole- 
optera vindt, die door hunne stevigheid aan al deze invloeden 
het best hebben kunnen weerstand bieden. 

Een tweede punt dat bij de vergelijliing dezer Engelsche en 
Reijersclie fossielen onze aandacht trekt, is dat terwijl de Beijer- 
sche insekten over het algemeen uitmunten door ligchaarnsaf- 
metingen, welke die der tegenwoordige periode, althans op die 
breedtegraden, verre overtreffen, die van Engeland mccrendeels 

vrij klein zijn; een enkele blik op de platen in Rrodie's werk 
is voldoende om elk daarvan te ovei.tuigeri. Het schijnt mij 
toe dat deze Erigelsclie insekten meer wijzen op eene flora 
gruoteiideelb uit kruitlcn en lage struikachtige planten bestaande, 
en velcii (leder iiisektei~ bcscliuuwd inoeten worden als bewoners 



van gramineën-aren en bloemen, terwijl de meerdere grootte 

der Beijersche aan meer moerassige of althans lage streken doen 

denken, die, verder landwaarts i n ,  onder het rijzeri van den 

bodem meer boscliaclitig waren. Dit 7011 ook in overcenstem- 
ming zijn met de gevonden planten-overb3ijf~;cls. 

Behalve dat in 't algerneen het individuen - zoowel als hct 

soortental der Beijersclie dat dcr Engelsclie overtrefi, ziet irieri 
dezelfde verhouding ook bij de bijzondere orden vaak tci.ugkecrcn. 
Het aantal Engelsche soorten van Coleoptera bedraagt wel is 

waar 20 uit de TTealden en 94 uil dc Lias, uit de litliogra- 

phisclie kalk B í ;  Diptera 18 uit Wealden en 1 uit de Lias, 

Beijer~che 3 ;  maar daartegen Orthoplera, Engelsche, uit de  
Wealden 5 ,  uit de  Lias 3 en Beijersche 11  ; Herniptera, Eiigel- 

sche, uit de  Wealdcn I B, uit de  Lias 4 ,  Beijersche I 1 ; Seii- 

roptera, uit de Wealden 1 l , uit de Lias 16 en Beijersche 4 8  ; 
Lepidoptera, geene in Engeland en 1 uit de jurakalk; Hyrne- 
noptera, geene in Engeland cn 8 uit de  jurakalk; en drachniden 

geene in de Engelsche gesteenten en 5 in de Beijersche. 

De geslachten der Engelsche verschillen ook niiri of mcer van 

die der Beijersche. De geslachten, die zoowel in de  jurakalk 

als in de Wealden en Lias vertegenwoordigd zijn, zijn: ondcr 

de  Coleoptera Carubus , Bupreslis , Tenebrio, Elnter, Gyrinus , 
Chrysomela en Coccinelln; onder de Herniptera Riculaia; onder 

d e  Orthoptera Acheta en Gryllus ; onder. de Neuroptera Libelllclu , 
d e s c h a ,  Ort i~o~hlehia ,  Agrion en Henzerobius; en onder de 

Diptera Ernpis en A silus. 
Het blijkt dus dat bij cenige punten van verschil ook cene 

overeenstemming niet te loochenen is. Slechts van ééne soort 
laat zich met zekerheid bepalen dat zij in beide gesteenten 

voorkomt, het is d e  Heterophlebia dislocata Westw., misschien 

evenwel zullen latere oriderzoekingen ineer soorten als identisch 

aanwijzen. 
Het aantal insekten-larven (Diptera, Herniptera en Neuroptera) 

is in d e  Engelsche secundaire gesteenten grooter dan in de  

jurakalk en ook hieruit waren misschien belangrijke gevolg- 

trekkingen af tc leiden met betrekking tot tle flora cri den 
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toenmaligen toestand en verhouding van land en water. 

Opmerkelijk is het dat volgens de  berekening van Hagen van 

400 insekten uit de  groeven van Solenhofen er 1 B0 behooren 

tot de  orde der Neuroptera (vooral tot de  fam. Odonata), eene 

orde,  clie in de tegenwoordige periode in verhouding tot de  

andere orclcn veel n-iinder talrijk, is ook in de  tijden, die tus- 
sclien de  vorming der secundaire gesteenten en het heden ver- 

loopen zijn, langzaam in vorrrien- en soortental is afgenomen en 

in den barnsteen reeds bijna inet de  tegenwoordige betrekkelijke 

gctalsterkte overeenkonit. Hagen heeft dan ook bevonden dat 
vele dezer fossiele dieren geenszins in de  tegenwoordige ge- 

slachten Itunncn worden opgenomen en ten huiinen behoeve 

zijn de geslachten Ileteropl~lebiu Westw., Tarsopl~lebiu Hag., 

Isopklebia Nag. en Stenophlebia Nag. geconstrueerd. Ik meen 

dus uit een en ander te mogen opmaken dat wij in de  orde 

der Neuroptera eene orde hebben te zien, die even als de  Ce- 
plialopoda tetrnbrancliiata (de i2minoniten en Nautilus) op den 

weg van dcn teruggang is, zij 't ook dat zij nog niet zoo sterk 

is teruggegaan als deze schclpdieren. 

Helzelfde is ook, rriisschien in nog grootere mate, van toe- 

passiiig op de Orthoptera. Orthoptera toch zijn d e  insekten, 

die in de  oudste lagen (steenkolen) voorkonien, vooral Blattinen 

en Locustinen, en ook deze orde vinden wij in de secundaire 

gesteenten betrekkelijk sterk vertegenwoordigd. Volgens Hagen 
zouden zij de  hclft i?) cler Solenhofer insebten uitmaken - in 

de  Wealden zijn de Blattineri het meiiigvuldigst - en het is 

o. a. orn die reden dat zoo\vel Hagen als anderen in deze orde 

den oirtjpe der insekten hebben willen zien. 

S a  al het gezegde blijkt het duidelijk dat de  onderlinge 

overeenkomst dezer beide rriesozoische insektenfaunen (van Beije- 
ren en Engeland) grooter is dan de overeenkomst van deze 

faunen met de insckten-faunen der veel jongere perioden, van 

Aix, van cle bruinkolen, van Oeningen en Radoboj, en van het 

barristeen. Tusschen deze insekten-faunen toch en die der me- 

so~oische periode is eene vergelijking Leer moeijelijk. Wilde ik 
Iiierovcr vcrcier uitweiden dan zou ik moeten treden in eene 



vergelijkende beschouwing der mesozoische en cainozoische in- 
sekten-faunen, iets wat ons hier t e  ver zou voeren '. 

Om evenwel hen, die met de fossiele insekten-vormen in 't algemeen nader 
kennis wenschen te maken daartoe gemakkelgker in staat te stellen, deel ik het vol- 
gend overzicht der geologische lagen in verband met de palaeontologische tijdvakken 
mede, en voeg daaraan enkele palaeent~molo~ische aanteekeuingen toe. 

( ~ r i ~ t e t e l i e l  (vele fossielen, doch geene insekten). 

Palaeontologische Geologische lagen. 
tijdvakken. - P r i m a i r e .  

Kaino- 
of Neozoisch 

tijdvak. 

tijdvak. 

T e r t i a i r e .  

Radoboj , bi., Bonn, enz. 
Zie Germar, Insect. protogaeae specim. (uit bruinkolen). 

itlzïnsber, Verstein. d. Steinkohlengeb. v. Wettin (uit bruinkolen). 
v .  Heyden, Coleopt. n. Polyp. a. d. Braunkohle. Cassel. 1866. 
O. Heer, Die Insektenfauna der Tertiargebilde von Oeningen 

u. Radoboj. 1847. 
Marnel de Serres, Notes géol. sur la Provence. 1843. 
Berendt , Die Insecten im Bernstein, enz., enz. 

/Graniet, plutonische , vulkanische en eruptie-gesteenten (zonder eenig 
spoor van organische wezens). 

Taconische (eerste diervormen. Eozoön canadense). 
Onderst-silnrisohe gesteenten. 
Bovenst-silurische 3 

Devonische 
Steenkolen (rijk aan fossielen). Eerste insekten b. v. enkele Coleoptera 

in  Engeland, vooral Blattinen, enz. I n  Duitschland een schorpioen 
(Cyclophthalmus). Te samen 7 Coleopt. 8 Orthopt. 1 Arachn. 
Zie Germar in Munster's Beitr. z. Petref. V. p. 90. Tab. XIII.  

BuckZand in Geol. et minaral. Bridw. treat. Pl. 46. 
Murchison Siluriau system. p. 104, 105. 
Rost. Diss. inaug. de Filicum ectypis. Hall. 1839. 
Dorhn, Eugereou Böckingii. Cassel 1854-enz. 

Fermische gesteenten. 
S e c u n d a i r e .  

Jongst of liedendaagsoli Tijdvtrk (Alluviuni), de tlians leveude dieren bevattend. 

l 
Zandsteen (rijk aan fossielen, doch geeue insekten). 

Trias \Schelpkalk. 
[Keuper. 
Lias. (Engeland) Mesozoisch i j I n  deze gesteenten komen de boven 

tijdvak. Onder Jura- stelsel. 
Oölith besproken insekten voor. Zie de citaten 

Boven Jura-stelsel. 
der naamlijet en p. 237, noot. 

Wealden. (Engeland. 



De ouderdom dezer fossielen is zeker niet gemakkelijk tc  hc- 
palen, vooral als men in aanmerking neemt hoever nien rcetls 
in den nacht der vorige jaarduizenden tcrug moet gaan om 

slechts eene der jongste tertiaire vormingen in getallen te  bere- 

nen. Volgens den engelschen geoloog Lyell toch moet men de  

postpliocene vorming terugbrengen tot vóór omslreeks f 00,000 

a 130,000 jaren. Is deze berekening eenigszins benaderend, dan 
zal men het begin der cainozoische periode minstens vóór J a 3 
miljoen jaren inoeten stellen, en bederikt men nu dat tusschen dit 

tijdvak en den tijd waarin de  hier besproken fossielen ontstaan 

zijn (Oolith-periode) nog de geheele krijtvorniing ligt, dan  nade- 

ren de  miljoenen jaren zeker tot het 23 of 2Otal vóór wij zijn in 

de  tijden van dc vorming dezer fossielen. &!en ziet dus dat  

eene berekening var1 hunnen ouderdom eigenlijk niet mogelijk is. 

Waartoe wordt aan deze aloudc dieren,  tlic zoo vele cluistcr- 
heden aanbieden, zoo\recl opmerk~aainheid geschonken :) ~ o o  vraagt 

allicht iemand, die aan alles een dodelijk cri onniiddelijk prak- 

tisch doel wil verbonden lier1 en niet tloordronpen is van het 

beginsel dat de wetenschap tiioet beocferid worden alleen orn 

haar zelfs wil, zonder persoonlijkc of rnaatbciiappelijke nevenhe- 

doelingen; dat zij wil beoefend morden alleen in hct besef dat elk 

wel gcconstateertl feit, hoe klein ook en Iioa gcrii!;. ook in bctcc- 

kcnis en weinig vruchtbaar i11 gevolgcri, eene 0verwinnir:g is van liet 

licht op de duisternis, een trion;f van den menschelijkcri geest. 

Maar ook iiog uit een ander oogpunt is de studie dczer ver- 

steeningen van gcivicbt , daar  ij ons veel kunnen lecren, vooral 
na voortgezette studie in verkolg van tijtl. Dat zij,  behalve de  
zaken die rechtstreeks tot de zoologie in hetrekltirig staan, ons 

ook reeds het een en ander omtrent andere zaken gelecrd 

hebben, daarop Iieb il< reeds meermalen ter loops gewezen. Zij 
liebben ons b. v.  gclcerd dat vóór miljoenen jareri op dezelfdc 

wijze als nu nog, versteeningen ontstaan zijn, golven de kusten 

bespoelde11 , zoetwaterstroomen in zee uitliepen l; zij hebben ons 

Ook al nir tc i i  w4 d i t  riict reecis iiit a~itlerc Lroiiiieu. 
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geleerd dat in de  juraperiode bij de plaals van liet tegcnwoor- 
dige Solenhofen eene zee stroomde er1 rivieren uitmondden, en 

dus liet westelijker gedeelte van ons werelddeel, gedurende en 

na dit tijdvak eerst tot vastland is geworden, terwijl meer 
oostwaarts reeds een hooger bergland lag van waar die rivieren 

afdaalden; inaar zij leeren ons nog meer. 

Wannear men de  geslachten en de grootte der soorten nagaat, 

die in clie gesteenten gevonden worden, dan ligt de gevolgtrekking 
voor de hand dat op deze plaatsen in die tijden een ander kli- 

maat moet hebben geheerscht dan tegenwoordig, want zulke 
reusachtige Pyqolun~pis -  , Uelo.ston~zc~iz- , Ricrrnia- en Gomphus- 
soo~ten vindt men tegenwoordig of niet ineer of alleen in de 

tropische gewesten ', er1 liet is tocli eene algerneen als geldend 

erkende met dat de  differentiëering cler levensvormen pari 

passu gaat met de  diil'erenlikeriiig der levensvoorwaarden. 
Zij leeren ons verder lioe de  diervormen dezer klasse elkander 

Iiebben opgevolgd in den tijd en welke orden iri elk der perio- 

den de overliand Iiebben agehad, en daaruit leeren zij weder 
l~esluiten tot het bebtaan ban sommige planten ofplantengroepen 

enz. ?;  kortorn zij zijn hijdragen tot de kennis der ontwikke- 

lingsgescliiedenis van het organische leven op onze planeet. 

Nog ineer kunnen zij leeren bij voortgezette studie; zij kunnen 

ons den weg wijzen dien wij te bewandelen hehben om de 

dieren te vinden, die de  stamouders zijn der legeni\oordig 

levenden, zij kunnen leeren door welke oorzaken en op welke 
wijze de vroegere soorten zijn gedifferentieerd tot de  tegenwoor- 

Zoo komt b. v. het geslacht iVynzpiles (Nenroptera), dat in de juraltalk gevon- 
den i s ,  thans nog in Austrslie alleen voor. 

Zoo besloot b. v. Prof. IIem uit het vinden van eene cicada (Cicada e~nalhion 
Heer) in de tertiaire lagen van Oeningen, dat op diezelfde plaats eene soort van esch 
moet gegroeid hebbcn en werkelijk werd zij eenige jaren later gevonden. Uit  de 
ontdekking terzelfder plaatse van Lzxus rugicollis leidde Heer af dat in  het meer van 
Oeningen waterplanten uit  de familie der iimbelliferen gexroeid waren en inderdaad 
vond men later drie tot deze familie behoorende soorten. Evenzoo besluit Heer uit de 
vele fossiele d iegen,  kleine kevers, enz. dat bij Oeningen in  het tertiaire tijdvak 
massa's paddestoelen bestaan hebben. 

Zie Heer ,  Introduct. à la j o re  tertiaire de la Suisse etc. in Biblioth. univ. dc 
CLnbve. 1854. 
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Hoe worden deze fossielen gevonden en blootgelegd? is eene 

vraag die mij reeds meermalen gedaan is. 
Zoo als bekend is leveren de groeven van Solenhofen en Eich- 

statt een groot deel der steenen, die door de lithographen ge- 
bruikt worden; van daar ook de naam « lithograpliisclie schiefer. 
Deze steen wordt aan stukken van verschillende dikte en grootte 
gezaagd en in den handel gebragt, en is over het algemeen 

vrij hoog iri prijs; het is dan ook oin die reden dat alleen die 
stukken, welke door grofheid , ruwheid of hardheid niet ge- 
schikt Mjken te zijn om gepolijst te worden, aan het zoeken 
naar fossielen worden opgeofferd. 

Het is dus alleen het z. g. n. afval der groeven, dat ons palaeon- 

tologisch materiaal oplevert, waarschijnlijk als een verval voor de 
werklieden, die door een streepjen of oneffenheid en allerlei kleine 
hij~onderheden , die ons zouden ontgaan maar hun door de oefening 
in 't oog vallen, op het vermoeden van het bestaan van een fossiel 
komen en dan zulk een stuk, somtijds alleen op goed geluk af, 
opensplijten. Daar de jurakalk zich in Iiorizontale lagen heeft 
afgezet, valt dit splijten gemakkelijker dan men uit de vastheid 

van den steen zou opmaken en nog eerder dus splijt hij ter plaatse 

van het fossiel, even als een boek meestal op de plaats van den 

bladlegger openvalt; of wij het dier aan de onder- of bovenvlakte 
zien zullen, hangt dus slechts van het toeval bij het splijten af. 
Somtijds, wanneer de holle tegendruk niet in ééns geheel is 
afgespleten, is eene kleine bijwerking nog noodzakelijk. 

Men verkoopt de gevonden fossielen aan naturalien-handelaars, 

die er een nette, aan de grootte van het dier geëvenredigde 
vorm aan geven en zoo komen zij vervolgens in onze musea. 

Sommigen dezer fossielen zijn min of meer geelbruin gekleurd, 
eene kleur die afkomstig is van een ijzeroxyde dat in oplossing 

er schijnt te hebben overgespoeld, gepraecipiteerd is en zich 

vooral op de ruwere deelen heeft vastgezet, terwijl het van de 

gladde plaatsen ligt weder afspoelde. Men vindt het b. v. vrij 
sterk op de vrij ruwe bovenvlakte der elythra der orthoptera. 

111 de meer blauwachtige steenen uit de groeven van Eichstatt 
vindt men dit ijzerverzuursel niet of zeer weinig. 
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dige, en na verloop van tijd kunnen misschien nieuwe ontdek- 
kingen op dit gebied diervormen leeren kennen, die als over- 
gangen te beschouwen zijn tusschen thans scherp gescheiden 
hoofdgroepen ' en zoo kan ook de pal~eentomologie het hare 
bijbrengen tot bevestiging der leer dat de meest saamgestelde 
dieren uit de minder saamgestelden zijn voortgekomen en kan 
zij nieuwe bouwstoffen levereri tot de kennis der terripetale 
ontwikkeling. 

R o z e n l u s t ,  G December 1868. 

Men zie h. v. Dorhn, Eugereon Bochingii. Ce;sel 1884. (Zie ook Ned. I'ijdscLr. 
v. E%t. XI.  p. 13). 




