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De Voorzitter opent, de vergadering met eene korte toespraak ,

waarin hij de aanwezigen hartelijk welkom heet, inzonderheid den

heer J. D. Kobus, die lijdelijk in Nederland vertoevende, den tijd

heeft kunnen vinden deze vergadeiing bij te wonen.

Alvorens tot de wetenschappelijke mededeelingen over te gaan
,

vraagt ile heer Piepers verlof een punt te bespreken , waaivan

de behandeling zeker in deze vergadering op zijn plaats is. Na dit

verkregen te hebben, deelt hij daarop het volgende mede:

De heer Piepers. «Ieder, die de groote verwarring in de zoölo-

gische nomenclatuur kent ,, die de ondervinding heeft opgedaan hoe

verschillende menschelijke zwakheden, in het bijzonder slordigheid,

ijdelheid en winzucht, daarin zulk eene rol hebben gespeeld dat,

hoewel zij in werkelijkheid geen ander doel, geene ander reden

van bestaan heeft , dan het vergemakkelijken der zoölogische studiën
,

zij deze inderdaad hoe langer hoe meei' is gaan bemoeielijken , zal

zeker met belangstelling het streven gevolgd hebben in de laatste

jaren opgekomen , om daarin wat meer orde en zekerheid te weeg

te brengen, om op dit gebied eens wat politie te gaan uitoefenen.

De zorilogische congressen te Parijs en te Moscou hebben aan dit

onderwerp krachtig de hand geslagen, en te dien opzichte rege-

lingen aangenomen , die over het algemeen ongetwijfeld belangrijke

voorzieningen inhouden. Zeker, de oude Latijnsche spreuk, die

nog altijd boven aan het Haagsche Stadhuis een ieder tot wijsheid

aanmaant, a Ne Jupiter quidem omnibus )), «zelfs de grootste der

goden kan het niet elkeen naar den zin maken », geldt ook hiei\

Zooals met alle regelingen het geval is, zal ook deze niet in alle

onderdeden ieders goedkeuring kunnen wegdragen; maai' dit be-

grijpende zal dan ook elk verstandige en ordelievende , wanneer

daardoor toch in het algemeen een grooter voordeel is te verkrijgen ,

op zulke punten van minder belang zijn eigen inzicht weten op te

offeren , en alzoo tot het verkrijgen van dat groote voordeel mede-

werken. Dit neemt evenwel niet weg dat in zooverre die rege-

lingen onvoldoende zijn, emendation daarvan nog zeer noodig
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mogen geoordeeld worden. Wenschelijk is het dan echter voor-

zeker, dat die op dezelfde wijze als het reeds bestaande tot stand

worden gebracht , opdat zij dus niet soms als het ware vijandig

daar tegenover komen te staan , maar zich vriendschappelijk als

eene aanvulling en verbetering daaraan aansluiten. Met andere

woorden
, dat ook zulk eene herziening weder door een der vol-

geide zoologische congressen tot stand kome.

Nu zijn inderdaad bepaaldelijk voor de studie der entomologie

de aangenomen regelingen niet geheel voldoende. Zoo is er b.v. in

de lepidopterologie eene zoowel door eene langdurige gewoonte als

door hare werkelijke praktische waarde ten volle recht van bestaan

bezittende wijze van benaming in gebruik , welke de specifieke

namen van alle Geometriden op aria of ata^ die der Pyraliden op

alls ^ die der Tortriciden op ana en die der Tineiden op ella doet

uitgaan. Hiermede is nu bij die regelingen geene voldoende rekening

gehouden. Immers niet zelden zijn die uitgangen aan persoons-

namen gehecht, en alsdan volkomen in strijd met het bepaalde bij

art. 42 der op het congres te Parijs vastgestelde voorschriften

hetwelk voorschrijft dat specifieke benamingen afgeleid van de

namen van personen behooren te bestaan in dien naam, geplaatst

in den genitief door aanhechting van eene ï. Ik geloof nu , dat

het niet alleen veel verwarring zou stichten, indien men al de zoo

talrijke reeds bestaande namen van lepidoptera, welke op de ver-

melde wijze zijn gevormd naar dit door het congres aangenomen

beginsel ging veranderen , maar bovendien dat dit ook geene ver-

betering zoude mogen worden genoemd , ook niet , indien zij slechts

in de toekomst wierde aangebracht. Immers meerendeels, — want

niet steeds heeft men er zich consequent naar gedragen — zijn

deze vaste uilgangen, door welke het nu dadelijk zichtbaar is tot

welke familie het vlindertje behoort, uiterst praktisch. Wel verre

van zulk eene praktijk af te schaffen , ware het m. i. veel beter

overeen te komen om alle die namen van tot die familiën be-

hoorende lepidoptera , waarbij men van dit gebruik is afgeweken
,

alsnog overeenkomstig daarmede te wijzigen,

In dit geval is er dus m. i. eene emendatie noodig. Soms be-
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hoort er daarentegen alleen sprake te zijn van eene aanvulling.

Zoo b.v. wat betreft de lijst van auteursnamen en de verkorte

wijze, , waarop die in zoölogische geschriften behooren te worden

aangehaald, welke mede door het Parijsche congres is aangenomen

en in zijne Comptes-rendus is gepubliceerd. Meermalen is het mij

toch reeds voorgekomen dat ik auteurs ontmoette, wier namen in

die lijst ontbraken. Bovendien komen er steeds nieuwe bij. Ik

geloof derhalve, dat het ook wenschelijk zoude wezen, dat zulke

namen verzameld en alsnog aan die lijst werden toegevoegd.

Er bestaan bovendien nog vele punten van dergelijken aard,

welker nadere regeling noodig is , en dan ook reeds elders de aan

dacht heeft getrokken. Zoo, b.v. in de zoogenaamde Merton-rules,

regels namelijk in een onder den titel nRi(.k,<< for regiilaüng

nomenclature êtes» com/piled hy hord WaUlngham and John Hartley

Durraut onlangs uitgegeven boekje voorgesteld ;
alsmede in een

dergelijk samenstel van regels voor zoölogische nomenclatuur in

Duitschland opgemaakt, van hetwelk ik in het tijdschiift Nature

(5 Maart 1896) las dat het op 3 Maart 1896 een onderwerp van

bespreking in de Engelsche Zoological Society heeft uitgemaakt.

Ik geloof nu, dat het geheel op den weg der Ned. Ent. Ver-

eeniging zou liggen en dat een dusdanig optreden dan ook niet

alleen der wetenschap zou ten goede komen, maar ook het aan-

zien en den goeden naam dier Vereeniging in de zoölogische

wetenschappelijke wereld merkelijk zou bevorderen, indien zij er

toe overging het initiatief op zich te nemen, ten einde te bewerken
,

dat deze verschillende onderwerpen op het eerstvolgend zoölogisch

congres in 1898 in Engeland te houden, aan de orde werden

gesteld. En het is daarom dat ik thans aan de Vergadering het

volgende wensch voor te stellen :

Dat zij den wensch moge uitspreken, dat, hetzij doorliet bestuur,

hetzij door eene afzonderlijke tot dat doel te verkiezen commissie ,

lo Over die Merton-rules een verslag worde opgemaakt;

2*^ Alle punten van emendatie of aanvulling als de bovenbe-

doelde op het gebied der entomologie zooveel mogelijk worden

verzameld en bestudeerd : en
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3'^ Dat door het bestuur of door die commissie vervolgens over

een en ander rapport moge worden uitgebracht op de eerstvol-

gende zomervergadering, dat rapport daar dan moge worden in

behandeling genomen , en daar vervolgens moge worden vastgesteld

op welke wijze verder tot het erlangen van het beoogd doel , na-

melijk tot het aan de -orde brengen van dit onderwerp op het

eerstvolgend zoölogisch congres zal worden gehandeld.

Nog een ander punt , beeren , wensch ik tevens aan Uw ooi'deel

te onderwerpen.

Zou het niet nuttig zijn, indien zulke besluiten van algemeene

stiekking door de zoölogische congressen aangenomen , als die be-

treffende de nomenclatuur b.v. ook in ons Tijdsdirift weiden over-

gedrukt, en zoo ter kennis van die entomologen gebracht, welke

aan die congressen geen deel namen en derhalve de verslagen

daarvan ook niet ontvingen ?

Het komt mij voor, dat dit de praktische waai-de van ons Tijd-

schrift voor de Nederlandsche entomologen wel zoude verhoogen

en dat dus ook hiertoe de Vergadering haar verlangen zoude

kunnen te kennen geven. En hetzelfde zou ik dan eveneens durven

aanbevelen omtrent het overnemen daarin van de lijst van auteurs-

namen, waarvan boven de rede is geweest. Elkeen toch die ento-

mologische studiën wenscht te publiceeren zal die dikwijls moeten

consulteeren en , zooals ik reeds opmerkte , niet elkeen bezit de

Comptes-rendus der zoölogische congressen.

De heer Snellen bedankt den heer Piepers voor zijne zaakrijke

uiteenzetting van de door hem beoogde kwestie. Zeker behoeven

de regels door de congressen te Parijs en Moscou samengesteld,

nog aanvulling en zou hij gaarne zien, dat de commissie, be-

noemd in de wintervergadering van 22 Januari 1888 zich weder

wilde belasten met het opmaken van een rapport hierover en dat

de heer Piepers dan tevens uitgenoodigd werd deel van deze com-

missie uit te maken. De beeren Piepers, Leesberg en Ritsema,

allen ter vergadering tegenwoordig nemen deze benoeming aan,

terwijl de heer Horst, niet tor vergadering aanwezig, door den
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Secretaris zal uiti-enoodigd worden, met de di'ie andere beeren

samen te werken tot het beoogde doel. ,In de zomervergadering

zal de thans benoemde commissie rapport over dit punt uitbrengen

en dan tevens besproken kunnen worden of door de Nederland-

sche Entomologische Vereeniging deze kwestie op het eerstvol-

gende zoölogische congres zal ter sprake worden gebracht.

De heer A. C. Olldemans Jsz. vestigt de aandacht der com-

missie nog op het in 1894 uitgegeven boekje «Regeln für die

wissenschaftliche Benennung der Thiere» zusammengestellt von der

Deutschen zoologischen Gesellschaft» , die thans in Duitschland

algemeen gevolgd worden , maar die niet in alle gevallen voorzien.

De heer J. Th. OudemanS brengt in herinnering, dat op het

laatste zoölogische congres eene commissie benoemd is *), ten

einde een code samen te stellen , bevattende de regelen voor de

nomenclatuur, zooals die in de verschillende landen gebruikelijk

zijn. Deze commissie is wellicht het aangewezen lichaam, om zich

mede in verbinding te stellen , wil men de door den heer Piepers

bedoelde bijvoegingen in behandeling genomen zien.

De heer Snellen vertoont een exemplaar eener voor de Neder-

landsche fauna nieuwe Geometride, Asjnlates oohrearla Rossi (6'i-

Irarla Hübn.), door hem den 18den Augustus 1896, aan de

binnenzijde der duinen, bij den Hoek van Holland gevangen. Het

exemplaar is vrij gaaf en frisch , maar bleeker van kleur , meer

witachtig, dan andere voorwerpen in Sprekers collectie. Volgens

den Catalogus der Europeesche Lepidoptera van Staudinger en

Wocke, komt Ochrearla voor in Zuid-Europa, Klein-Azië, Syrie,

Cyprus en het noorden van Afrika ; ook wordt naar Guenée
,

Midden-Frankrijk vermeld. De auteurs van dien Catalogus hadden

echter over het hoofd gezien , dat de werken van Haworth , Stephens ,

1) Zie: Coiupte-reudu des Séances du troisième Congrès iuteruatioual de zoo^

logie, Leyde 1896, p. 93—95.
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Wood eil Stainton en ook Guenée liaar reeds uit Engeland veniieldon

en duidelijk beschrijven. Ook de rups is door Newman beschreven,

Entomologist II p. l'iS. Buitendien ontving Spreker haar van

Bilbao (Noord-Spanje) en van de Kanaal-eilanden (Jersey), terwijl

Mr. Brants hem schrijft dat hij den vlinder zelf in Zuid-Engeland
,

bij Torquay, aantrof. Zeer bevreemdde hem deze nieuwe ontdekkiq,g

dus niet, hoewel zij toch een merkwaardig voorbeeld oplevert van

eene ver noordwaarts strekkende verbreiding eener hoofdzakelijk

zuid-europeesche .soort. Hij vermoedt dat, wanneer eenmaal de

duinstreken van Voorne, Schouwen en Walcheren goed zullen

worden onderzocht, alsdan Aspllates ochrearia ook daar wel zal

worden aangetroffen, Ue vlinder vliegt tweemaal in het jaar, in

Mei en Augustus.

Guenée zegt van Ochrearia {Citraria) , «Commune chez nous

(France centrale), dans les champs de luzerne» en leekent aan

dat zij zeer varieert , zoowel wat grootte als kleur betreft , wat

reeds uit de drie door Spreker vertoonde voorwerpen blijkt.

Verder vertoont Spreker een door Mr. Piepers op Java gevangen

man van Calüdryas Pomona Fabr. Het exemplaar is op de voor-

vleugels een weinig beschadigd, wat echter juist aan het licht

heeft gebracht, dat de grondschubben (zie Dr. J. Th. Oudemans,

Tijds. V. Ent. 39 p. 167—170, pi. 9), bij dezen op de boven-

zijde wit en citroengelea vlinder, eene helder groene kleur bezitten.

Eindelijk richt hij tot de leden eene aanbeveling om toch vooral

niet te verzuimen , de sluipwespen , die hun in handen mochten

komen, op te steken en met de noodige opgaven betreffende va ng-

plaats en tijd voorzien , aan Ür. J. Th. Oudemans te Amsterdam

te zenden. Zoo zij door kweeking verkregen werden, late men

bovendien de opgave van het woondier niet onvermeld.

Naar aanleiding van deze woorden van den Voorzitter, zegt de

heer J. Th. Oudemans dat hij niet dankbaar genoeg kan zijn

voor de medewerking, welke hem van verschillende zijden ge-

schonken is door het hem toezenden van Nederlandsciie Hymenoptera,

in het bijzonder van gekweekte sluipwespen, onder vermelding

van woondier, vangplaats en datum van verschijnen. Het is ge-
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bleken, dat er zicli onder de door hem zelf en door andere leden

(1er Vereeniging verzamelde parasietische Hymenoptera niet alleen

verscheidene nieuwe soorten bevinden , doch zelfs nieuwe genera
;

bovendien wordt door kweeking uit de woondieren menig nieuw

biologisch feit ontdekt: van tal van kleinere, thans gekweekte

.soorten (in het bijzonder uit Microlepidoptera en Diptera te voor-

.schijn gekomen) , was de gastheer nog onbekend. Zijn dank be-

tuigende aan allen , die hem leeds steunden (in het bijzonder

waren dit de h.h. Snellen en de Meijere en verder de h h. van den

Brandt , Bi-ants , H. W. de Graaf, ter Haar, Jaspers , Kallenbach , van

Pelt Lechner, Lycklama à Nijeholt, A. G. Oudemans, van Rossum
,

S<:huyt, Uyttenbogaart , Versluys en de Vos tot Nederveen Gappel)

wekt de heer Oudemans allen op, om mede te werken ter ver-

meerdering van de kennis onzer Nederlandsche Hymenoptera.

De heer Ritsema vertoont een exemplaar van Pelopoeus peusltis

lllig. , door hem in Augustus 11. in de Oostelijke Pyreneën ge-

vangen en door middel van cyaankalium gedood, Het geel is bij

dit exemplaar bepaald menierood geworden, hetgeen Spreker tóe-

schiijft aan de lange inwerking der cyaankalium-dampen , daar

het dier bij toeval eenige dagen daaraan is blootgesteld geweest.

Reeds vroeger heeft de heer Piepers zijn oordeel over het dooden

van insecten door middel van cyaankalium uitgesproken en hij

wenscbt thans nog eens er op te wijzen, dat wanneer hij 's avonds de

vlinders in de cyaankalium-flesch deed, deze den volgenden morgen

eerst aan de speld werden gestoken en dat dan de verkleuring

toch nog niet plaats had gevonden.

De Toorzitter merkt op dat, hoewel uit de woorden van Mr.

Piepers blijkt dat een kort verblijf in de cyaankalium-flesch niet

schaadt, de mededeeling van den heer Ritsema ontwijfelbaar in

hel licht stelt
, dat dit spoedig te lang kan duren , iets waarop

men bij roode variëteiten van doorgaans geel gekleurde insekten '

wanneer zij b. v. door handelaars mochten worden aangeboden,

wel dient te letten.
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De heer KobllS deelt liet een en ander mede, dal hij hij de

verpopping- van Lorant/ms-v\\^iie\\ in Indie heeft waargenomen.

Deze groeien zeer snel en gaan voor de verpopping tegen den

wand zitten, waaraan zij het achterlijf met eene menigte drad(;n

vasthechten en een ring maken om in te hangen. Na '20 uur he-

gint de verpopping, nadat zij korter zijn gewoiden; het vel ))arst

op den rug open boven het tweede paar pooten en splijt veider

naar den kop toe, waarbij het vel hiervan nog halfweg barst,

Vei'der werkt de pop zich door de puntjes en uitsteeksels van het

lichaam boven uit de huid en schuift deze naar beneden door den

ring heen, waaiin zij zelf blijft hangen, de huid l)arsl voorldurend

verder door de buigingen van de pop, die hoe langer hoe mccïr

te voorschijn konit en ten slotte met het achterlijf bevestigd blijlt

aan de draden , waarmede reeds de rups op die plaats was vast-

gehecht.

Ook deelt hij mede, dat Cal/ìacnùa Perlboea Godart i'ceds na

14 dagen veipojil en vraagt of het reeds bekend is, dat de kleur

van i\en kop der rups van Discophora Celmde tìtoli. V(,'randert.

De heer Piepers deelt mede, dat hij deze kleurverandering

verscheidene malen heeft waargenomen en verder naar aanleiding

van Sprekers mededeeling betreffende de verpopping van Loratd/ms-

rupsen, dat de Reaumur de verpopping van dergelijke rupsen

reeds bestudeerd heeft en daarbij heeft opgemerkt, dat de })0|) komt

te hangen aan een zeer klein haakje aan het achter'lijf, hetwelk

in eenig door de rups gesponnen spinsel wordt ingehaakt.

De heer van der Wulp maakt in de eerste plaats melding van

eene kleine collectie Diptera, door ons medelid Latiei's in den om-

tiek van Roermond bijeengebracht. Behalve eenige meer gewone

soorten , bevonden zich daarin een drietal vooi'werpen , die voor

onze inlandsche fauna van belang kunnen worden geacht: l« een

vrouwelijk exem.plaar van Heloj^kUiis nigrotarsaius Schiner, welke

soort tot dusver nog maar eenmaal in ons land (en wel een $ in

Zeeland door Dr. de Man) was gevangen; 2" een i y^^n Da&ypogon
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teutoiiii.s L. . en 3« eeiie andere Asilide, AsUius [Ep'Urlptits) arlhrl-

Idcns Zell. Van Dasìjpijoìt teutuuns bestond l'eeds lang het ver-

moeden , dat die soort in Limburg moest voorkomen , daar indertijd

wijlen Maurissen had medegedeeld, dat zij door den heer Ziegeler

bij Maastricht zou gevangen zijn; later werd dit vermoeden beves-

tigd, toen de heer Maurissen zelf een exemplaar te Limmel ving;

het voorkomen der soort in Limburg is nu opnieuw gebleken.

Aò'iliis artliriücus is geheel nieuw voor onze fauna. De drie exem-

plaren gaan ter bezichtiging rond.

Als tweede punt van l)espreking zegt de heer van der Wulp,

dat hij zich in de laatste weken nog al heeft bezig gehouden met

de Oost-Indische Diptera van onzen collega Neervoort van de Poll.

Hij vond daarbij o. a. een rijk materiaal aan Diopsuien , veel

grooter dan hij ooit had bijeen gezien , hetgeen hem aanleiding gaf

om al spoedig deze hoogst merkwaardige groep in behandeling te

nemen. Hoewel het aantal voorwerpen groot was , bleek dat der soorten

echter vrij beperkt te zijn. Bij de bewerking kwam aan het licht
,

dat sommige als nieuw beschreven soorten slechts als synoniemen

zijn te beschouwen. Overigens kan hier worden verwezen naar een

opstel, dat eerlang in het Tijdschrift zal verschijnen; exemplai'en

van de daarin behandelde soorten worden ter bezichtiging gesteld.

Behalve de Diopsinen , bevonden zich in de collectie ook vele

soorten tot de groepen der Ortalinen en Trypetinen behoorende,

en daaronder verscheidene die nog nimmer onder 'Sprekers oogen

waren gekomen.

In tegenstelling met de Diopsinen , die een afgesloten geheel

uitmaken en daardoor weinig generieke verdeeling toelaten , leveren

de Ortalinen en Trypetinen eene groote verscheidenheid van vormen

en hebben zij aanleiding gegeven tot het in 't leven roepen van

vele geslachten. Van de Oitalinen bestaan , na aftrek der synonie-

men, meer dan 150 genera, waarvan een derde uitsluitend in

tropisch Azië; van de Trypetinen 70 genera, waarvan 13 uitslui-

tend Zuid-Aziatisch zijn. Het laat zich dus begrijpen, dat het veel

tijd en hoofdbreken kost , om zich eenigszins op de hoogte te stellen

van de meestal zeei' verspreide liferatuur over deze insecten; en
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toch stuit men telkens op sooi'ten , die nergens l^.'scln^even zijnen

zelfs op soorten, die in geen der bestaande geslachten passen. Dil

laatste is b.v. het geval met een paar Ortalinen , die klaarblijkelijk

generiek bijeenhooren , ofschoon zij specifiek verschillen
; in de

collectie zijn ze ieder slechts in een enkel exemplaar vertegenwoor-

digd, het eene van Java, het andere van Nias. Wegens de gele

kleur der vleugels denkt Spreker aan dit nieuwe genus den naam

Icleroptera te geven.

In eene andere Ortaline meende Spreker aanvankelijk nunle een

nieuw genus te zien, doch hij kwam later tot de overtuiging, dat

zij zeer goed past in het geslacht Xirla Walk. , ofschoon zij spe-

cifiek schijnt te verschillen van de drie daartoe reeds gebrachte

soorten.

Bij de Trypetinen waren verscheidene oude kennissen , maar

ook nieuwigheden.

Van Dacus fasclpeiniìs Wied. was reeds vroeger dooi' spreker

Baclrocera fasciaüpennis Dol. als een synoniem aangewezen. Den-

kelijk echter zijn deze beiden dezelfde soort als het eerst door

Fabricius als Dacas nmbrosus werd beschreven , en zou ook Slrumelu,

couforinls Walk. daartoe zijn te brengen.

Eene merkwaardige soort, Pdoxa lanceolata Walk. , tot dusver

van Singapore en Borneo bekend, werd door Fruhstorfer ook op

Java in verscheidene exemplaren verzameld.

Nieuw voor spreker waren ook een paar Javaansche exemplaren

van Xarnuta leucùielus Walk., een geslacht ^ door Walker ten on-

rechte onder de Helomyzinen gesteld . maar dat alle wezenlijke

kenmerken der Trypetinen vertoont. Oxyphora malaica Schin. van

Ceylon zal wel dezelfde soort zijn.

Eene zeer sierlijke ïrypetine is ook Tri/pela Elicla Walk., waar-

mede Ortalls regidarls Dol. synoniem is ; doch ook de eerstge-

melde naam zal moeten vervallen , omdat Fabi'icius de soort reeds

als Teiihrliis fossala beschreven heeft, /ij kan bezwaarlijk in een

der moderne genera worden opgenomen.

Van al de hier besproken soorten worden exemplaren vertoond.

Om niet te veel van de aandacht der vergadering te vergen
,
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wil Spreker voor hel oogenblik nieL veider gaan ; hij hoopt later

in »Ie gelogenh(!Ì(l te zijn, om up deze merkwaardigheden nil

de collectie van den heer van de Poll meer uitvoerig terug Ie

komen.

JJe heer Jaspers stelt 1er bezichtiging eenige voorwerpen uit

zijne biologiscjie verzameling, o. a. een nest van de heidesi)in , bij

hem vervaardigd door een voorwerp, hetwelk hij aan de Vuursche

in 1896 had gevonden. — en een geheel ander spinnenest, dat

door spreker te Leusden, vrij opgehangen tegen een aardwalletje,

werd aangetroffen.

Tevens komt liet Spreker wenschelijk voor, dal, zooals het

thans bij de planlen geschiedt, ook voor de insecten worde nage-

gaan, of zij in bepaalde '^treken en plaatsen van oponthoud «aan-

passingen » vertoonen. Dit onderzoek zal zeker bij de insecten

moeilijker zijn dan bij de planten, doch o. m. leveren de inlich-

ting der poolen en van den ademlialingstoestel l)ij vele walerinsecten

hel bewijs, dal er voor eene beredeneerde insecten aardrijkskunde

wel gegevens zouden zijn te verzamelen.

Zooals de heer Piepers ecliter opmerkt, zullen de biologische

studiën zeker vele ophelderingen geven over afwijkende vormen

en beveelt hij deze dus daartoe ten zeerste aan.

De heer A. C. Oiuleilians Jsz. vestigt de aandacht op hel reeds

lang bekende feit , dat Lepidoptera uit de duinen kleiner zijn dan

dezelfde soorten uit andere streken van ons land; bijv. Catocala

frajclid L. Ook is reeds lang bekend, dal de roltong van Lepidop-

tera , wier larven in onder water gedompelde plantendeelen leven
,

gereduceerd is. En zoo zijn honderden waarnemingen in de litera-

tuur reeds geboekt.

Daarentegen merkt de heer Snellen op, dat de exemplai'en van

Zygaena jiitijcndulae L. uit de duinen grooter zijn dan de Belgische

exemplaren en schijnt de grootte der vlinders dus niet afhankelijk
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te zijn van den bodem, waarop de rupsen leven, doch van andere

thans nog onbekende oorzaken.

De heer Piepers heeft in Indie opgemerkt, dat vlinders, ge-

kweekt uit rupsen , in den regenmoesson verzameld , dikwijls

grooter zijn dan die, welke op andere tijdstippen gevonden worden,

waaruit hij besluit, dat het verschil in grootte tu.sschen de vlinder-

individuen voornarnentlijk afhankelijk zal wezen van het grooter

of kleiner voedingsgehalte van het voedsel der rupsen.

De heen- Everts deelt een en ander mede omtrent de Coleoptera-

fauna van het eiland Texel. De heer Kempers, die geruiiuen tijd

aldaar verblijf gehouden heeft, bracht een belangrijk materiaal bijeen

waarvan een overzicht in ons Tijdschrift zal verschijnen.

Onder de meest interessante vormen laat spreker drie soorten

zien , nl. :

Heterocerns hurchauensls Sehn., eerst kortelings op het eiland

Borkum door Prof. O. Schneider ontdekt en beschreven. Het

hierbij gaande exemplaar van Texel is volkomen gelijk aan die
,

welke spreker van genoemden auteur ontvangen heeft.

Bothriophorus atomm Muls., eene langs de Middellandsche zee-

kust voorkomende Byrrhide, waarvan één exemplaar op Texel

werd gevonden. Vooral zijn bij deze soort merkwaardig de diepe

sprietgroeven aan de zijden van het halsschild. Door de geringe

grootte is wellicht dit diertje in de meer noordelijke streken over

het hoofd gezien.

In de derde plaats is merkwaardig het ontdekken van eene nog

niet op het vaste land van Europa aangetroffen soort nl. llomalhun

rugllïpenne Rye, welke zeer in 't oog vallend is door de geheel

roode sprieten en door de vrij lange, rimpelige dekschilden. Zij wei-d

het eerst in de omstreken van Londen gevangen en beschreven

door Ilye. Van hare naaste verwanten, laeviusculum ù-^W.
, fncicolu

Kr., en rìparìnni Thoms. is zij door do bovenlstaando kenmerken

gemakkelijk te onderscheiden. De heer Kempers ving van deze

.soort drie exemplaren , van welke een tweetal aan spreker wol-

willend werden afgestaan.
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Nog (loet Spreker rondgaan een aantal Poclurellen ^), floor Dr.

Bleekrode op Spitsbergen verzameld , en waarvan spreker een aantal

tor determinatie aan Dr. J. Th. Oudemans geeft.

Eindelijk wenscht Spreker de aandacht Ie vestigen op de vele

soorten van coleoptera, die in of op de run der broeibakken voor-

komen en beveelt het zoeken hiernaar, vooral op plaatsen, waar

een fungus {^Fidk/o vaporarla) wordt aangetroffen, ten zeerste aan.

Voor toezending van op deze plaatsen gevonden coleoptera houdt

Spreker zich aanbevolen.

De heer vail Pelt Lecliner laat ter bezichtiging rondgaan:

4°. eenige exemplaren van Calavila liilom Hübn. , waaronder

een zéér sterk melanistisch., mannelijk voorwerp;

2°. een exemplaar van Nonagria spargami Esp. , var. strigata

Stdgr. , afkomstig uit het Amoèr-gebied , dat geheel donker ge-

kleurde achtervleugels heeft en zich dus ook daardoor van den

typischen spargami onderscheidt, waarbij de achterrand dier vleu-

gels, zelfs wanneer deze overigens zéér donker Jjestoven zijn (een

zoodanig inlandsch voorwerp is door spreker ter vergelijking mede-

gebracht) steeds licht gekleurd is;

3°. eenige exemplaren van Nonagria arimdiveta Schm. , uit de

pop gekweekt , met een tweetal geprepareerde rupsen dier soort.

De Yoorzitter beveelt den heer Lechner zeer aan om van de

rups van i\^. arundineta te eeniger tijd een afbeelding te vervaar-

1) De soort werd later door Dr. J. Th. Oudemans gedetermineerd als Arhorutes

viaHcus Tallb. Deze heeft een zeer groot verspreidingsgebied en bewoont ver-

moedelijk het grootste gedeelte van Europa en Noord- Amerika. Ook in ons land

heeft de heer O. haar waargenomen. Op Spitsbergen werd zij reeds tweemaal

verzameld en dat wel steeds in groot aantal. De vermelding dezer vondsten vindt

men in de volgende verhandelingen, waarin 6 soorten voor Spitsbergen worden op-

gesomd.

T. Tuilherg ^ Collembola borealia. — Öfversigt af Kongl. Vetenskaps Akade-

miens Förhandlingar , 1876, N" 5, p. 23 (37 en 42) — en:

C. Schaeffer, Verzeichniss der von den Herren Prof. Dr. Kükenthal und Dr

Walter auf Spitzliergen gesairimelten Collembolen. — Spengel's Znol. Jhrb. ,
Abth.

f. Systematik u. s. w., VIII. Bd., 1895, p. 128 (129).
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fügen en ook, om liet onderzoek omtrent het al of niet specifiek

verschillen dezer soort met N. neiirlca Hübn. vooil te zetten

indien hij daartoe gelegenheid heeft.

Namens Dr. A. J. van Rossum deelt Dr. J. Th. Ondemans

mede, dat het dezen in den afgeloopen zomer zeer voorspoedig is

gegaan met de opkweeking zijner parthenogenetische en uit kruising

ontstane Gimbex-larven. Van larven van 6'. liiied h. , uit onbe-

vruchte eieren ontstaan , verkreeg de heer van Rossum 28 cocons ;

van larven, voortgekomen uit eieren van een wijfje van C.lniea^

dat met een mannetje van C, fagï Zadd. gepaard was geweest,

13 cocons; hij hoopt later zijne bevindingen ten opzichte dezer

kweekerijen nader toe te lichten.

Dr. J. Th. OutleniailS vermeldt thans vooreerst, dat hij in

den afgeloopen zomer de vloeistof, welke niet zelden door Gimbex-

larven, indien deze verontrust worden, aan de lichaamsoppervlakte

wordt afgescheiden, veelal zelfs weggespoten, microscopisch heeft

onderzocht. Reeils jaren geleden heeft ons medelid Dr. A. J. van Piossum

het chemisch onderzoek dezer vloeistof volbracht'), waarbij bleek,

dat liet eene eiwitachtige proteïnestof was, van zwak alcalische

reactie — niet, zooals men nóg steeds in allerlei boeken vermeld

vindt, eene scherp zure vloeistof. Een vaag vermoeden , bij Spreker

gerezen, dat de vloeistof wellicht bloed zou kunnen zijn. is thans

bewaarheid geworden. De vloeistof bleek hem onder het microscoop

niet te onderscheiden te zijn van bloed , verkregen door het dier

te verwonden, wat in dit geval in de allereerste plaats beteekent
,

dat in beide vloeistoffen dezelfde karakteristieke lichaampjes , de

bloedlichaampjes, in aantal aanwezig waren. Men zou dus hier iets

voor zich hebben, overeenkomend met wat bekend is te bestaan

bij Cocclnellidae , Meloë, Tlmarcha enz. -). Er blijft nu nog te

1) A. J. van Rossum , Sur Ie liquido des Larves de Cimbex.—Archives Néer-

landaises , T. VII, 1871.

2) Zie 0. a. Tijdsclir. v. Entoni., DI. XXXVIII, p. xxxv, en DI. XXXIX,

p. I.XXXI.
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onderzoeken, ol het ])loed door gepreformeerde , daartoe in het

bijzonder dienende openingen naar buiten komt, dan wel door

miniatuur-scheurtjes het lichaam verlaat. Tot de eerste beschou-

wingswijze zou men allicht geneigd zijn, daar men bij vele schrijvers

van de « spuitopeningen boven de stigmata » leest. Men moet

evenwel niet vergeten , dat al deze auteurs van het voor de hand

liggende denkbeeld uitgaan, dat het vociit een klierproduct is; die

küer moet eene opening hebben — men ziet een stipje boven het

stigma — en men is er. Het kan natuurlijk best zijn , dat de

schrijvers gelijk hebben — doch dit moet dan nog blijken; hunne

mededeelingen zijn , van uit het nieuwe gezichtspunt gezien , van

geringe waarde. Door directe waarneming met volkomen zekerheid

uit te maken, op welke wijze het vocht te voorschijn komt, is

stellig niet gemakkelijk. Spreker heeft met behulp van een micro-

toom een groot aantal doorsneden van geconserveerde Gimbex-

larven gemaakt, ten einde te trachten uit den anatomischen bouw

licht over deze zaak te doen opgaan ; echter te vergeefs , daar de

conservatie-toestand der objecten te wenschen overliet. Hij hoopt

nu in den a. s. zomer èn door directe waarneming aan het levende

ol)ject, èn door microscopisch onderzoek van daartoe speciaal ge-

conserveerd materiaal, deze zaak tot klaarheid te kunnen brengen.

Ten tweede vertoont de heer Oudemans een wijfje van Boarwia

crepuscidaria Hb., dat in de holten van een onregelmatig gevormd

stukje agave-meig zijne (thans uitgekomen) eiei'en gelegd had. Daarbij

had Spreker het volgende waargenomen. Het dier plaatste de eieren

in de diepste holten van het expresselijk zeer ruw gemaakte merg
,

in de natuur vrij zeker in schorsreten. Hierop wijst ook de vrij lange ,

nitst rekbare legbuis, die uit eenige der laatste achterlij fsringen

bestaat. Deze legbuis tastte vóór het eierleggen een tijdlang rond
,

om een gunstig plaatsje te zoeken ; de top er van draagt haren
,

stellig tastbaren. Toen eene geschikte plek gevonden was, werd

daar eene geheele school groene eitjes gelegd. Het merkwaardige

nn is, dat deze eitjes omgeven waren door een pruikje witte,

wattenachtig(> stof. Deze stof komt gedurende het eierleggen in twee

bundels, die elk uit vei'scheidene , ragfijne draden bestaan, tusschen
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de ringen van hef, abdomen te voorschijn en wel aan de rugzijde

van den vlinder, op de grens tusschen de geschubde en de onge-

schubde i'ingen
, welke laatste de legbuis vormen; aan den 'wortel

der legbuis dus. Voortdurend werd dit laatste deel ingetrokken en

uitgestoken, doch niet eiken keer, dat dit plaatsvond, werd tevens

een ei gelegd. De stroomen «ragstof» blijven onafgebroken; trekt

de legbuis zich in , dan blijven zij zooals zij zijn ; wordt deze uit-

gestoken , dan nemen zij in lengte toe — voi'deren — worden

mede voortgeschoven. Men heelt hier dus een paar spinklieren te

verwachten, welker product eene bescherming voor de eieren uit-

maakt. Merkwaardig genoeg monden deze klieren hier echter niet,

zooals in andere dergelijke gevallen (b. v. liydrophllus piceus L.

enz.), tegelijk met of in de onmiddellijke omgeving van de geslachts-

opening uit, doch een paar ringen meer naar voren. Of de klieren

wel tot het geslachts-apparaat gerekend zullen kunnen worden

(bijklieren) , wordt hierdoor aan gegronden twijfel onderhevig.

Spreker hoopt binnenkort in de gelegenheid te zullen zijn , deze

organen nader te onderzoeken.

Vei'volgens worden eenige mededeelingen gedaan over Acherontia

Atropos L. , waarvan het Spr. gelukt was, in den afgeloopen zomer

ver over de honderd poppen te verkrijgen. De mededeelingen be-

treffen in hoofdzaak de vraag, of men dezen vlinder bij ons te

lande al of niet als een c( standvlinder » mag beschouwen — de

wijze, waarop het geluid wordt voortgebracht — de reductie der

ovarien bij najaars-exemplaren , enz. ; zij behoeven hier niet nader

te worden toegelicht , daar zij eerlang de stof voor een opstel in

het Tijdschr. v. Entom. zullen leveren.

Van Ociieria dispar L. vertoont Spi', een zeer groot exemplaar

(vlucht 68 niM.) der var. disparma MüU. , verkregen uit eene rups
,

afkomstig van Zevenhuizen (Z.-H.), hem met vele andere dezer

soort welwillend toegezonden door den heer. van Pelt Lechner.

Vermelding verdient , dat een aantal dezer rupsen bewoond was

door den bekenden draadworm, Mermis a^ôic««* (of andere , naver-

wante soort) , wat in verband staat met de waterrijkheid der streek.

Hierna wordt vertoond een sterk afwijkend voorwerp van Vanessa

Tijdschr. v. Entom. XL.
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wtlcae L.
,

gevangen bij Arnhem op den Isten September 1895

door een jeugdig entomoloog, rfen heer P. Tulein Nolthenius, die

de vi'iéndelijkheid had, het exemplaar aan Spr. te schenken. Het

voorwerp is klein en aan de linkei'zijde , wat de afmeting der

vleugels beti-eft , minder ontwikkeld dan aan de rechterzijde. Eene

voorname afwijking bestaat hierin, dat op de voorvleugels de twee

bekende, ronde, zwarte vlekjes in cel 2 en 3 ontbreken; daaren-

tegen zijn de overige zwarte vlekken op de voorvleugels nog al

groot en op de achtervleugels heeft het zwart eene dusdanige uit-

breiding verkregen , dat nog slechts een smal strookje van den

oranje band overgebleven is. Het ontbreken der vlekjes herinnert

aan de zuidelijke var. Ichnusa Bon. , hel toenemen van de' zwarte

kleui' daarentegen aan sommige arctische vormen. Eindelijk ont-

breken de blauwe randvlekjes in den zwarten vleugelzoom totaal-

Spreker deelt mede, dat het zijn plan is, het voorwerp in kleur

af te beelden en in hel Tijdschr. v. Entom. fe beschrijven.

Oenena mcmacha L. wordt vervolgens vertoond in verscheidene

exemplaren, die alle klein zijn en, mei'kwaardigerwijze, alle meer

of minder melanistisch , aldus overgangen vormend tot de var.

eremita O., waartoe het donkerste, geheel zwarte mannetje der

collectie behoort. De rupsen, waaruit deze voorwerpen ontstaan

waren, zijn blijkbaar hongerlijders geweest. De geschiedenis dezer

dieren is de volgende. In Juni 1896 werd Spr. geraadpleegd door

onzen geachlen begunstiger Mr. L. E. van Petersom Ramring, op

wiens grondbezittingen te Nunspeet een dennenbosch door deze

soort geteisterd werd. Uit het onderzoek van eenige honderden

poppen bleek , dat verreweg de grootste meerderheid daarvan door

eene infectieziekte gedood was ; vervolgens kwamen uit de overige

voor het meerendeel sluipwespen {Pimpla brassicariae Poda., Pl?/q)la

exam'bnator F. en Theroiiia Jiavlcaus F.) te voorschijn en slechts

eene kleine hoeveelheid, nog geen 10 o/^, leverde vlinders. Uit

het bovenstaande blijkt, dat de plaag vrij zeker reeds sterk aan

het afnemen is. Toch moet men in het oog houden, dat de ge-

noemde sluipwespen reeds in Augustus uitkwamen , zoodat zij op

dien tijd andere
,

in het najaar levende rupsensoorten behoefden
,
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om zich voort te planten, aangezien er clan geene Non-rupsen zijn;

eerst de tweede volgende generatie der sluipwespen kan de eerst-

volgende generatie van onze Ocneria weder aantasten.

Thans vertoont Spr. een paar Odonata , in verschen toestand

een dag lang in alcohol hewaard en daarna geprepareerd. Dit was

aldus geschied , om te zien , of op deze wijze de lichte kleuren
,

vooral op het achterlijf, beter zouden bewaard blijven, dan anders

het geval is. De uitslag was zeer bevredigend, doch de beharing

richt zich bij het drogen na de bevochtiging niet altijd voldoende

op. De bekende methode van Mr. Albarda , waaraan de heer Snellen

nog eens terecht herinnert, bestaande in het doortrekken van een

katoenen draad door het abdomen der versehe dieren , waardoor de

ingewanden verwijderd worden en bederf met de daaraan verbonden

verkleuring voorkomen wordt , mist dit nadeel , doch is , vooral

bij de kleinere vormen, zooals de Agrionidae ^ niet zoo gemakkelijk

toe te passen; tevens moet men er daar zeer voorzichtig mede te

werk gaan , ten einde de verschillende organen aan den top van

het achterlijf, welke systematische waarde hebben , niet te kwetsen.

Al is het brengen in alcohol gedui'ende eene korte poos dus eene

methode , die Spr. slechts als hulpmiddel aanbeveelt , niet als

de methode, om deze dieren te behandelen, zoo meende hij toch,

de voorwerpen eens te moeten laten zien , daar de manier zoo een-

voudig is.

Cidaria certata Hb. , tot nog toe nog altijd alleen te Apel-

doorn waargenomen, werd door Spr. in Augustus 4895 opnieuw

in één exemplaar, een wijfje, bij avond op een gaslantaarn- ge-

vangen. Uit de eieren van dit dier werd eene serie vlinders ge-

kweekt, welke in Mei en Juni 1896 uitkwamen en van welkeer

thans eenige ter bezichtiging rondgaan. Hieronder bevinden zich

eene complete serie overgangen tusschen den type met afwisselende

grijze en donkerbruine velden op de vleugels en de bijna eenkleurig

koffiebruine exemplaren , waarin de soort door den heer de Vos

tot Nederveen Cappel het eerst bij ons te lande werd aangetroffen.

De vorige maal, dat Spr. deze soort kweekte, 1894—1895,

kwamen alleen typische vooj-werpen voor den dag.
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Gelijktijdig circuleert een negental exemplaren van Numeria

pulveraria L. , afkomstig van Oisterwijk en van Houthem (Z.-

Limburg). Acht dezer voorwerpen zijn gekweekt uit eieren , door

gevangen exemplaren der in Mei en Juni vliegende wintergeneratie

(als pop overwinterd) gelegd, üit één teelt (Oisterwijk 1894) ont-

wikkelden de rupsen zich snel en leverden de vlinders in het

laatst van Juli van hetzelfde jaar ; bij deze voorwerpen is de

bruine kleur roodachtig; uit de beide andere teelten (Oisterwijk

en Houthem 1895—1896) ontwikkelden de rupsen zich daaren-

tegen langzaam, verpopten eerst in het laatst van Augustus en

het begin van September en gaven den vlinder na overwintering.

Bij deze werd dus slechts één generatie in een geheel jaar ge-

vormd ; de bruine kleur van al de voorwerpen hiertoe behoorend

is groenachtig. — Een te Houthem op 3 Juni 1895 gevangen

exemplaar vertoont weder een ander voorkomen, is nl. licht geel-

bruin, met sterk afstekenden bruinen middenband.

Hierna komt de heer Oudemans nog eens terug op de uit-

komsten zijner kweeking van Zonosoma trilinearia Borkh. Zooals

reeds \roeger ') door hem werd medegedeeld, verkreeg hij uit

eieren van een wijfje in Mei 1895 te Putten (Veluwe) gevangen,

eene aanzienlijke hoeveelheid rupsen, die gelijktijdig verpopten,

doch niet gelijktijdig den vHnder leverden, ofschoon zij alle bijeen,

on<ler gelijke omstandigheden vertoefden. Een gedeelte kwam nl. uil

in Juli en Augustus 1895, de rest echter overwinterde en ver-

scheen in April en Mei 1896. Het eigenaardige nu is, dat wij

hier met eene soort te doen hebben, die seizoensdimorphisme

vertoont, hoewel niet in zeer sterke mate. De in het voorjaar

vliegende exemplaren (wintergeneratie) zijn nl. effen licht okergeel

van grondkleur, de in den nazomer verschijnende (zomergeneratie)

evenzoo, doch steenrood bestoven; de bestuiving is ijler of dichter

naar de verschillende individuen , doch bij nauwkeurige beschou-

wing steeds goed zichtbaar. Tevens zijn de dieren der zomer-

generatie iets kleiner dan die der wintergeneratie. Het was nu de

1) Zie Tiiilschr. v. Entoni., Dl. XXXIX, p. lxxxiv—Lxxxv en p. 88.
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viaa^,^ , wat zich uit de twee verschillende groepen van po[)peii

zou ontwikkelen. Het resultaat is geweest, dat de spoedig uit-

komende poppen alle den rood bestoven vorm (ook wel strabo-

narla genoemd) leverden, de overwinterde poppen alle den elïen

gelen vorm (type). Het aantal bedroeg resp. 9 en 18. Deze uil-

komst is inderdaad van belang, daar zij verkregen is, zonder

dat op de voorwerpen ook den geringsten invloed werd ge-

oefend, daar zij en als rups en als pop alle naast elkander onder

dezelfde omstandigheden geleefd hadden. Spr. kan zich niet herin-

neren , dat een dergelijk resultaat reeds door anderen werd ver-

kregen '). Het nauwe verband tusschen den tijd van verschijnen

en het schubbenkleed springt in het oog; of het een het ander

medebrengt, dan wel of beide door een gemeenschappelijke oor-

zaak geregeerd worden, zou een punt van discussie kunnen uit-

maken; zeker is het echter, dat het al of niet zich spoedig

ontwikkelen zich gedecideerd heeft ten tijde , dat de voorwerpen

zich steeds onder volkomen gelijke omstandigheden bevonden.

De oorzaak daarvan zal
,

gelijk wellicht altijd indien van eene

teelt zich een gedeelte vroeger, een ander later ontwikkelt,

wel in de voorwerpen zelf gezocht moeten worden. De beste ver-

klaring zou wellicht zijn, dat de dieren uit inwendige oorzaken

gevarieerd hebben wat beti'eft de al of niet spoedige ontwikkeling

en dat het schubbenkleed geinfluenceerd is door de alsdan ver-

schillend geworden uitwendige omstandigheden.

Eene serie voorwerpen van Sarrothnpa revai/ana Schilf, wordt

nu besproken; van deze soort werd een zeer groot aantal jongere

en oudere rupsen, sommige zelfs juist uitgekomen, door Mr. A.

Brants en Spr. op eene excursie in Augustus 1896 te Laag Soeren

buitgemaakt. Nu bestaat er een in vele boeken voorkomend verhaal
,

dat deze soort, behalve op eik, ook op wolwilg zou leven, en dat

de exemplaren, welke zich met de laatstgenoemde plant gevoed

hebben, (altijd of .soms?) de gedeeltelijk groene var. degemrana

1) Talrijk zijn daarentegen de gevallen, waarin eene dergelijke uitkomst be-

reikt werd door het brengen der dieren (»nder verschillende omstandig-

heden (temperatuur enz.).
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zouden opleveren. Bij ons te lande komt de soort genoeg voor,

doch werd, zoover iSpr. bekend is, nog nimmer op wolwilg aange-

troffen. Spr. verdeelde nu zijne rupsen in twee partijen, elk van

minstens 100 stuks, van welke de eene met eik, de andere met

de zachtbladerige toppen van wolwilgtakj^s gevoed werd (de oudere

bladen aten zij in het geheel niet). Terwijl nu de kweekerij op

eik het gewone verloop had en in het laatst van September en in

October een groot aantal vlinders leverde ^ bleek het al dadelijk,

dat de op wolwilg geplaatste rupsen met dit voedsel allesbehalve

ingenomen waren. De groote massa der rupsen stierf van liever-

lede, de overige groeiden slecht en bleven klein en geelachtig

groen en liepen dikwijls van het voedsel af. Toch kwamen er nog

een 7-tal vlinders van ; deze waren klein van stuk. De gemiddelde

maat voor de vlucht der eik-exemplaren bedroeg 25 mM. (23 tot

27), voor die der wolwilg-exemplaren 18 mM. (17 tot 20 doch

meest onder 19). Geen der 7 voorwerpen geleek ook maar in de

verte op de var. degenerana. Toch waren de variaties onder hen

groot genoeg; behalve eenige, welke met de meer algemeen vooi--

komende vormen overeenstemden, ontwikkelde zich namelijk een

zeer zuiver ex. der var. pimctaua Hb. (die N. B. gezegd wordt,

alleen uit eik-rupsen te kunnen komen) en een ex. van den

onlangs ^) afgebeelden grijzen vorm van de var. ramosana Hb.

Uit de eik-rupsen kwam evenzeer een vlinder gelijk aan den laatst-

genoemden , docli veel grooter. De var. ranwsaim met bruine

grondkleur werd niet verkregen. Alles overziende, meent Spr te

mogen concludeeren , dat het ontstaan der var. degenerana uit wol-

wilg-rupsen zeer onwaarschijnlijk genoemd moet worden
,
ja dat

wellicht het geheele voorkomen der soort op wolwilg eene groote

uitzondering op den regel is.

Thans vermeldt de heer Oudemans de namen van eenige vlinders,

door hem in den afgeloopen zomer binnen Amsterdam gevangen

en welke daar stellig niet te huis behooren. Zij worden vooral

genoemd als vrij zekere voorbeelden van door den mensch , zij het

dan ook onbewust, geïmporteerde soorten; hoe licht kunnen, toch

1) Tijdschr. v. Eutom., Deel XXXIX, p. 171, PI. 8, Fig. 5.
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b. V. mol (le talrijke, aangevoelde heesters en jonge hoornen in-

secten in het een ot' ander stadinni worden medegebracht. Üe meest

opmerkelijke soorten waren: Ociierla itiouacha L., JJumthueola

coitspersa Schiff, en Biipalns p'miarlus L.

Ten slotte vertoont Spr. nog een drietal insecten , welke om

verschillende redenen merkwaardig zijn. Vooreerst het reeds in het

Tijdschrift ') vermelde exemplaar van Bomhi/x lanestrls L., datais

rups te Bemelen (Z.-Limbui'g) gevonden werd en na eenmalige

overwintering (deze soort overwintert dikwijls meei'malen) op 40

April 1896 uitkwam. De bij ons uiterst zeldzame soort was in

zeer vele jaren in ons land niet meer aangetroffen. — Vervolgens

een vrij gaaf, manlijk voorwerp van Agrotis C-nifjruni L., dat

zeer laat in het jaai', nl. den 7den October 4897 op «smeer»

gevangen werd. Gewoonlijk ziet men deze dieren niet meer na

Augustus, hoogstens nog in het begin van September. — Eindelijk

een manlijk voorwerp van Melolontha vulgaris F., met een abnor-

ijialen rechterspriet. Deze is nl. gegaffeld; het tweede lid draagt,

behalve aan zijn top, ook op zijn midden een derde lid. Aan het

normale derde lid sluiten zich de gewone zeven bladen aan, welke

echter klein zijn. De zijtak draagt echter een dubbel stel van zeven

bladen , van welke de onderste drie paren twee aan twee vereenigd

zijn. Dit voorwerp zal nader door Spr. in het Tijdschrift worden

behandeld en afgebeeld. Het werd in Mei 4894 nabij het Katerveer

te Zwolle gevangen door den heer E. Meimans, die het met groolo

welwillendheid aan spreker afstond.

De heer Uyttenboogaart deelt mede, dat de exemplaren van

Lamia textor L. , welke hij te Tiel, waar deze soort op wilgen-

hakhout bepaald schadelijk is, op jong hout ving, kleiner zijn,

dan die, welke hij op oud hout aantrof. Daar het hakhout om de

drie jaren in dezen streek gekapt wordt, is het onderzoek naar

de oorzaak der grootte van de voorwerpen gemakkelijk en hoopt

hij hierop later nog terug te komen.

1) Tijdsein-, V. Eutom., Dl. XXXIX, p. 83.
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Nog vertoont Spreker een doosje gevuld met een onnoemlijk

aantal bladluizen , die hij op de schors van een populier vond.

Het verschijnsel deed zich voor, dat tegen den noordkant van den

boom de bladluizen dicht opeengehoopt zaten, terwijl op de andere

zijden geene exemplaren werden aangetroffen, wat reeds vroeger is

waargenomen en zijne oorzaak vindt in het trekken dezer diertjes.

Ten laatste doet Spreker mededeeling van het feil ,
dat de bid-

sprinkhaan steeds noordelijker wordt aangetroffen en thans reeds

tot Goblentz is doorgedrongen. Dit Zuid-Europeesch insect was

reeds in Tirol algemeen verbreid , doch was hem zulk eene noor-

delijke vindplaats als Goblentz nog niet bekend.

De heer Veth stelt ter bezichtiging een tweetal springende ol'

dansende boonen, waarvan men in den laatsten tijd herhaaldelijk

heeft hooren spreken. Dit springen of dansen wordt teweeggebracht

door larven van insecten. Voor zoover hem bekend is , werd dit

verschijnsel waargenomen bij de vruchten van de Mexicaansche

Sebastiana pavonma en andere soorten van dit geslacht , behoorende

tot de familie dei' Euphorbiaceën en bij die van de Zuid-Europeesche

Tamarlx gallica. De vi'uchten van Sebastiana worden bewoond

door de larven van Carpocapsa salütaus Westw. (Carp. Dehalslaua

Luc.) , eene vlindersoort tot de Tortricina behoorende en die van

Tamarix door die van een' snuitkever, iSanophjes tamarlcis Gyll.

De vertoonde voorwerpen zijn de derde deelen van de vrucht

van Sebastiana en de benamnig van boon is dus geheel onjuist.

Elk dezer derde deelen heeft twee platte binnenvlakten en eene

bolle buitenvlakte. Liggen ze op de bolle buitenvlakte, zoo ziet

men ze in eene schommelende beweging geraken ; rusten ze op

eene der vlakke zijden , dan kan een voorwaartshuppelen worden

waargenomen. Ook wentelen zij zich zelfs soms van de vlakke op

de bolle zijde geheel om.

In elk dezer vruchtdeelen bevindt zich een rupsje, dat zoodra

men eene opening in zijn omhulsel maakt, deze dadelijk weder

met een spinsel sluit.

Reeds in Juni is het binnenste der vi'ucht geheel leeggev reten
,
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doch (le rupsjes houden zich nog tot Maart, van het volgend jaar

in hun omhulsel op, waarna zi] daarin verpoppen. Het schom-

melen der voorwerpen wordt nu verklaard , doordat het rupsje

langs de wanden klimt en daardoor het zwaartepunt verplaatst.

Het opspringen en huppelen komt tot stand , doordat de kop der

rups tegen den wand van het vruchtje aanslaat, terwijl zij zich

met de achterste pooten stevig vasthoudt. Om het vlindertje in

staat te stellen het vruchtje te verlaten , bijt de rups een meer of

minder cirkelvormig plaatje uit een der wanden, zoodat dit er los in

blijft zitten. Kort voor het uitkomen stoot nu de pop dit dekseltje weg.

Nog laat spreker rondgaan eene doos met Cetoniden en Cerani-

byciden , afkomstig uit Nyassaland (Britsch Centraal Afrika) , zijnde

eenige der meest in het oog loopende vormen uit eene collectie,

die hij dezer dagen ontving.

De heer Leesberg; wijst op de onvermoeide werkki-acht van

ons medelid Wasmann , van wien hij kort geleden wieder een viei-

tal interessante brochures mocht ontvangen;

1*^. Een stuk uit de Annalen van het Museum te Genua ge-

titeld: ftNeue Termitophilen und Termiten aus Indi(»n,» waai'in

eene nieuwe coleoptera-familie inet nieuwe soorten wordl be-

schreven; nl. de Rhysopaussidae met de genera R/tìjsopaì(fisu>!
^

Xenosterwes en Arazelius, waarbij drie fraaie afbeeldingen.

2^. Een «Note sur la chasse des coléoptères Myi'mecophiles et

Termitophiles,» met vele wetenswaardige bijzonderheden over de

jacht op deze insecten en vooral ook over de conservatie voitr de

biologische studiën.

30. Een zeer omvangrijke arbeid, liefst in het portugeesch in

het «Bulletin du Musée de Para» (Brazilië) van Juni 1890 ge-

titeld: «Os hospides dos förmiges et dos Termites no Brazil»,

waarin al weder vele nieuwe soorten worden beschreven en af-

gebeeld. Gelukkig is dit stuk ook in het duitsch verschenen , en

wel zooals de schrijver hem meldde in de «Verhandlungen der

Zool. Bot. Gesellschaft zu Wien 1895.»

4". Eene allei'geestigsie beschrijving van het geslacht Lomechnsa
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uit de «Stiiumen aus Maria T.aach^^ Freiburg in R. 4897 Istes

Heft getiteld «Selbstbiographie einer Lomecbusa» , met aanhaling

der geheele rijke litteratuur over dit onderwerp.

De Lomechufia strmnom wordt hier sprekende ingevoerd en op

zulk een geestige wijze, dat spreker niet kon nalaten daaruit

eenige Staaltjes voor te lezen :

« Unsere Geschichte auf Erden ist um viele tausend Jahre älter

als die Geschichte der Menschheit, die ihi" so stolz die Weltge-

schichte nennt; denn ihr Menschen habt erst am sechsten Schöp-

fungstage das Licht der Welt erblickt , wir aber spätestens schon

am fünften. Wir sind nämlich Käfer, Kurzflügler, Ameisengäste.

Das dürfte zum Beweis für unsere Existenz und für das bolie

Alter unseres Geschlechtes genügen. Schon zur meso- und keno-

zoischen Zeit, wo statt der Dampfschiffe noch die riesigen Saurier

die Herren des Meeres waren und die gewaltigen Mastodonten und

andere Dickhäuter als Krone der sichtbaren Schöpfung auf dem

Festlande umherspazierten, schon damals waren wir day), «Mein

Name ist Lomechisa strumosa. Ich bin beiläufig 6 mm. lang und

deren 2 breit , für einen Kurzflügler eine ganz stattliche Erschei-

ming An den Seiten meines Hinterleibes seht ihr etwas

Gelbes , was aus der Ferne euern goldenen Offiziersepauletten

gleicht. Das sind meine Ordenszeichen, die schon erwähnten Haar-

büschel. Wie hoch meine Rangstufe unter den echten Gästen sei ,

könnt ihr bereits ahnen, wenn ihr meine Epauletten zählt; essimi

deren drei und eine halbe auf jeder Seite, also im ganzen sieben;

so viel tragen bei euch kaum die höchsten Generalei »

Verder waar de schrijver spreekt over de apenliefde bij de mieren.

«Kurzum, nur jene Lomechusa-Larven kommen zur Entwicklung,

die von den Ameisen nach der Einbettung gänzlich vergessen

werden Aber ach, nur wenige unserer Larven schauen

diesen seligen Tag! Das Lebensschifflein der meisten strandet an

jener verderblichen Klippe , welche die Affenliebe der Ameisen

boiszt» fnamentlijk dat de mieren de cocons van Lomechusa voor

hunne eigene cocons aanzien, en daar eerstgenoemde veel teerder

zijn , deze vernielen).
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En ten laatste:

«Was würde geschehen, falls alle Lomechusa-Larven glücklich

zur Entwicklung gelangten ? Die Kolonien der blutrothen Raub-

ameise würden vorn Angesichte der Erde verschwinden und wir

selber mit ihnen ; unser ganzes Geschlecht ist ja auf ihre gastliche

Pflege angewiesen. Es ist also nur zu unserem Wohle, dasz auch

unserer Vermehrung weise Schranken gesetzt sind, und zwar auf

eine so sanfte und milde Weise — durch die übergrosze Liebe

der Ameisen zu uns.»

Dil zijn slechts eenige korte aanhalingen uit dit stuk , dat

spreker verder ten zeerste ter lezing aanbeveelt.

De heer Schuyt laat ter bezichtiging rondgaan eenige variëteiten

van Zygaena Caruiolica Scop. en occitanica de Villers, waaronder

een paai'tje van Carniolica v. Taurlca Stgr. , dat zulk een sterken

overgang tot Z. occlianlca vormt, dat hij. twijfel oppert of men in

dit geval wel met twee afzonderlijke soorten te doen heeft.

Beide variëeren sterk en als eenig doorslaand kenteeken wordt

gewoonlijk aangegeven de aanwezigheid van i'ood in de halve-

maanvormige vlek bij den achterrand der voorvleugels van Car-

niolica^ wat bij occitanica ontbreekt.

Nog wenscht Spr. te vragen welke de functiën zijn van de

bewegelijke uitstulpbare wratjes, welke zich op ring 9 en 10 aan

de rugzijde van de Lipariden-rupsen bevinden. Hoffmann schrijft

hierover: «auf den 9ten und lOten Ringe je mit einem trichter-

förmig vertieften Wiirzchen, welches kegelförmig vorgeschoben

werden kann.»

De President antwoordt op de vraag van den heer Schuyt, dat

de bedoelde wratjes als verdedigingsmiddelen der Lipariden-rupsen

moeten worden beschouwd en wat de beide vertoonde Zygaeniden

aangaat , zoo gelooft Spreker zeker dat de specifieke rechten van

vele sooilen van dit genus nog lang niet gevestigd zijn en dus

verdere toetsing daarvan, hoogst gewenscht mag heelen.

De President bedankt de leden voor hunne belangrijke mede-

deelinafen en moedigt den heer Kobus ten zeerste aan, wanneer
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hij weder in Indie is teruggekeerd , toch alle insecten te verzamelen
,

die onder zijn l)ereik mochten komen. Hij heeft in deze vergadering

kunnen zien, hoezeer de leden het op prijs stellen, wanneer zij

insecten uit de tropen ontvangen en dat deze dan aan eene nauw-

keurige bestudeering worden onderworpen.

Daarop sluit hij de vergadering.
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T WEE-EN- VIJFTKSTE ZOMERVERGADERING

DER

IDEPiLilDSCHE EBITOMOIOGISCHE VEREEKIGISG

GEHOUDEN TE BERGEN OP ZOOM

op Zaterdag 17 .Tuli 1897,

des morgens ten 11 ure.

Eere-Voorzitlei" de heer Mr. A. F. A. Leesberg.

Met hem zijn tegenwoordig de heeren: A. van den Brandt,

.Ihr. Dr. Ed. J. G. Everts, .Thr. J. B. Humalda van Eysinga,

H. W. Groll, D. ter Haar, D. van der Hoop, K. J. W. Kempers,

H. J. H. Latiers, Dr. J. G. de Man, Dr. J. C. H. de Meyere,

Dr. A. G. Oudemans Jsz. , Mr. M. C. Piepers, L. J. van Rhijn,

Dr. A. .T. van Rossum , P. J. M. Schuyt , P. G. T. Snellen en

F. M. van der Wulp.

Van de heeren K. Bisschop van Tuinen, Mr. A. Brants, Mr.

A. J. F. Fokker, Dr. A. W. M. van Hasselt, J. Jaspers Jr., Dr.

F. W. O. Kallenbach, A. A. van Pelt Lechner, Dr. J. Th. Oude-

mans, H. C. Redeke, G. Ritsema Cz. en Dr. H. J. Veth is bericht

ontvangen, dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te wonen.

De Eere-Toorzitter , Mr. A. F. A. Leesberg opent de ver-

gadering met de volgende toespraak ;

Tijdschr. v. Eìitorn. XL. 3
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Mijne Heeren!

Het is mij aangenaam van deze plaats , mij door Uwe vergade-

ring te Lochern verleden jaar aangewezen , U welkom te heeten

op de Zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Ver-

eeniging , thans voor de 52ste maal te houden; in het bijzonder

den heer Jhr. J. B. Humalda van Eysinga, die voor het eerst onze

vergadering bijwoont. Hij zal ontwaren, dat niet alléén weten-

schappelijke banden de leden vereenigen, maar ook oprechte vriend-

schap in onze vereeniging heerscht.

Reeds éénmaal, zoo ik mij niet vergis, vergaderden wij te

Bergen op Zoom en wel onder praesidium van Mr. A. J. F. Fokker,

en bewijst uw talrijke opkomst mij, dat de keuze dezer plaats goed

was gezien en dat gij allen gaarne te Bergen op Zoom zijt terug-

gekeerd.

Hoewel geen Noord-Brabander, noch van geboorte, noch van

inwoning, ben ik toch door vele familiebanden aan deze provincie

gehecht en daardoor ook dikwijls in de gelegenheid geweest, hare

rijke flora en fauna te bewonderen en lief te hebben.

Moge deze vergadering en ook onze voorgenomen excursie naar

het landelijke Putten alweder de vriendschapsbanden
, die ons

onderling in de zoo geliefde wetenschap der Entomologie verbinden
,

in deze dagen vaster knoopen.

Moge onze excursie door goed weder en rijke vangst worden

bekroond en mogen onder mijne leiding, waarvoor ik ruimschoots

op Uwe bekende welwillendheid reken , de wetenschappelijke mede-

deelingen tal van nieuwe gezichtspunten in de Entomologie openen.

Ik verklaar de vergadering geopend en verzoek thans den Voor-

zitter het Jaarverslag uit te brengen , dat aldus luidt :

Mijne beeren!

Nog geheel vervuld van de aangename herinneringen , die onze

51ste Zomervergadering, op 20 Juni 1896 te Lochem onder de

leiding van Mr. A, Brants gehouden, bij mij heeft nagelaten, zie

ik mij weder de welkome taak opgelegd, U een jaarverslag over
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het wel en wee onzer vereeniging sedert bovenvermeld tijdstip aan

te bieden.

Beginnen wij mei het ernstige gedeelte onzer lotgevallen, met

het «wee». Dit werd ons, helaas! in het afgeioopen jaar niet be-

spaard. De Nederlandsche Entomologische Vereeniging verloor door

den dood niet minder dan vier leden , meest sinds lang aan haar

verbonden. Het zijn de beeren :

A. A. van Bemmelen, lid sedert 1855—1856.

VV. Roelofs,
.

» y> 1887—1888.

Dr. J. W. Schubärt, » » 1857—1858.

en Emile Seipgens, » » 1876—1877.

Ofschoon onder de rubriek «Gewone leden» gerangschikt , waren

de meeste van hen daarom toch geene «gewone» menschen. Wat

A. A. van Bemmelen als directeur der Rotterdamsche diergaarde,

eene der voornaamste zoölogische inrichtingen van ons land, is

geweest, behoef ik hier niet breedvoerig te vermelden, daarvoor

is mijn Verslag ook de aangewezen plaats niet, maar zeker mag

het wel opzettelijk in het licht worden gesteld, dat hij de man

was, die het eerst de aandacht der eniomologen vestigde op het

zoo belangrijk onderwerp van het trekken der insecten. In het

kwartijntje, getiteld: Handelingen der Nederlandsche Enfomologische

Vereeniging, uitgegeven van 1854—1857 en de bescheiden voor-

looper van ons Tijdschrift, vinden wij van p. 81—103 eene uitge-

breide en met zorg bewerkte mededeeling over hel bovenvermelde

onderwerp, die stellig nog met vrucht kan worden geraadpleegd,

ja, naar het mij voorkomt, eene blijvende waarde bezit. Zij doet

het ons betreuren dat de heer van Bemmelen later geene gelegen-

heid meer heeft gevonden om, zooals zijn wensch was, zijne

waarnemingen en mededeelingen over hetzelfde onderwerp voort te

zetten i). De sedert 1857 geheel veranderde aard van zijn' weik-

1) Niet onnoodig komt het mij voor, vaa deze gelegenheid gebruik te maken
,

om ook nog eens de aandacht Ie vestigen op eene mededeeling over hetzelfde

onderwerp van Mr. M. C. Piepers, in het Natuurkundig Tijdschrift voor Ne-

derlandsch ludië, deel 50 (1890) p. 193—257, getiteld: Observations sur des

vols de Lépidoptères aux Indes orientales et considérations sur la nature probable

de ce phénomène.
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kring belette hem , zich werkdadig met de Entomologie bezig te

houden al bleet hij in onze geliefkoosde wetenschap een levendig

belang stellen.

Wijlen onze collega W. Roelofs mocht in tweederlei opzicht een

merkwaardig man heeten. Niet alleen was hij een Coleopteroloog

van den eersten rang en in het bijzonder eene autoriteit wat

betreft de zoo uitgebreide en moeijelijke familie der Curculioniden

of Snuitkevers, maar alle kunstUevenden , in en buiten ons land,

kenden hem ook als een beroemd schilder, die zijne kunst harts-

tochtelijk beminde. Hij mocht dus wel eene logenstraffing heeten

van de uitspraak , dat niemand twee beeren kan dienen. Zoowel

als entomoloog en als schilder was Roelofs beide even uitmuntend.

Hoe aantrekkelijk bovendien zijn omgang, door zijn beminnelijk

karakter, door zijn' eenvoud en zijne wellevendheid was voor hen

die met hem verkeerden, kunnen onder anderen zij getuigen, die

gewoon zijn , de gezellige Haagsche bijeenkomsten te bezoeken.

Roelofs schreef vrij wat over Goleoptera — ook ons Tijdschrift

verrijkte hij met enkele bijdragen — doch sedert hij Rrussel,

waar hij lang had gewoond , verliet en zich te 's Gravenhage vestigde
,

minder, daar hij zich bij zijne verhuizing tevens van zijne ver-

zameling Goleoptera had ontdaan. Hoewel zijne gezondheid in de

beide laatste jaren wankelend was, liet hij zich toch nog bewegen

om op nieuw zijne woonplaats naar België over te brengen
;
het

was echter alleen om er zijn graf te vinden. Slechts weinige dagen

na zijn vertrek uit het vaderland ontsliep hij. Roelofs was een

Amsterdammer van geboorte.

Al wat over de goede eigenschappen die hart en geest sieren

van Roelofs kon woi'den vermeld, mag ook van Emile Seipgens

worden gezegd. Mij dunkt dat ieder die hem kende, hem genegen

moest zijn. Ook hij hield zich met de studie der Goleoptera bezig

doch was meer als goed verzamelaar, een der medewerkers van

Dr, Everts, trad echter niet als entomologisch auteur op. Daaren-

tegen heeft hij zich , door zijne Limburgsche novellen , een geves-

tigden naam gemaakt als letterkundige.
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Wat Dr. J. W. Schubärt aangaat, zoo geloof ik niet, dat hij

onder de werkende entomologen behoorde, doch zijn bijna veertig-

jarig üdmaatschap is toch een sprekend bewijs van het belang,

dat hij in onze Vereeniging stelde.

Voor zijn lidmaatschap bedankte de heer W. G. Huet te Leiden,

terwijl het Bestuur zich verplicht zag aan te nemen, uithoofde

van het niet voldoen der contributie, dat het lid Otto Netscher

van zijne betrekking tot onze Vereeniging afzag. Hij werd dus

geschrapt.

Daarentegen traden toe , als begunstigers :

Mevr. de Wed. A. A. Lechner, geb. van Pelt, te Arnhem,

Jhr. A. F. Meyer , te Arnhem
;

als buitenlandsch lid :

de heer Julius Weiss, te Deidesheim,

en als gewoon lid, de beeren:

Jhr. J. B. Humalda van Eysinga, te Wageningen,

H. J. Lycklama à Nyeholt , te Rotterdam
,

en Tiddo Folmer^ te Utrecht.

De Vereeniging telt dus :

21 Begunstigers
,

9 Eereleden,

10 Correspondeerende leden,

A Buitenlandsche leden en

99 Gewone leden.

143

Over den staat der geldmiddelen onzer Vereeniging wacht ons

het bericht van den Penningmeester, waarnaar ik zoo vrij ben,

te verwijzen evenals naar dat van onzen Bibliothecaris, over den

toestand der beide boekverzamelingen. ')

Van ons Tijdschrift zagen de afleveringen 1 en 2 van deel 39

op 18 Juni 1896 het licht, 3 en 4 op 23 December van het-

zelfde jaar. Aan den wensch van verschillende leden , dat iedere

jaargang ook binnen een jaarkring zou verschijnen , is dus voldaan.

1) Dit laatste is niet ingekomen. Men zie verder het Verslag der Vergadering.
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Dit is vooral kunoen geschieden, omdat de Redactie heeft be-

sloten , voortaan den kleurendruk ,
— inderdaad reeds sedert jaren

gedeeltelijk gebezigd — thans voor alle platen aan te wenden.

Van het volgende, of 40ste deel, is aflevering 1 juist ver-

schenen en aan de inteekenaren toegezonden , aflevering 2 is op

de pers en voor de afleveringen 3 en 4 is reeds ruimschoots stof

voorhanden.

In mijn voorgaand Verslag zeide ik , dat , behalve de juist

verschenen Catalogus der Diptera van Zuid-Azië door ons eerelid

F. M. van der Wulp, nog andere belangrijke werken over Entomo-

logie bij leden onzer Vereeniging onderhanden waren. Met de

uitgave van een dier werken werd inderdaad spoedig daarna een

begin gemaakt en een tweede is op de pers. Van het eerstvermelde
,

getiteld: de Nedeilandsche insecten; door Dr. J. Th. Oudemans,

uitgegeven door de firma Martinus Nijhoff , zagen reeds verscheidene

afleveringen het licht. Dit werk vervangt het uitverkochte van

wijlen Dr. Snellen van Vollenhoven , de Gelede dieren van Nederland
,

dat in 1861 bij A. C. Kruseman werd uitgegeven. Ik zal het hier

niet nader bespreken, want ik meen te kunnen volstaan met te

verwijzen naar de zeer waardeerende aankondiging door Dr. H.

J, Veth , in de juist verschenen eerste aflevering van het 40ste

deel van ons Tijdschrift, waarmede ik geheel instem en wil alleen

den wensch uiten , dat het aan schrijver en uitgever moge gelukken
,

deze belangrijke onderneming te bekwamer tijde tot een goed einde

te brengen.

Niet minder belangrijk is het tweede werk hetwelk ik op het

oog heb, de bewerking der Coleoptera van Nederland, door Jhr.

Dr. Ed. J. G. Everts. Toen wijlen Dr. J. A. Herklots in 1851 de

zoo belangrijke uitgave der Bouwstoffen voor eene Fauna van

Nederland ondernam , zeide hij wel is waai' in de voorrede op

pag. III « Lijsten dus , uit alle klassen van dieren , uit alle oorden

van ons vaderland bijeen te brengen , is het hoofddoel van dit boek »

maar hij hoopte toch dat liet bij die « Lijsten » niet zoude blijven

maar dat zij zouden leiden tot het zamenslellen van goede hand-

leidingen voor de beoefenaren der Dierkunde. Nog geruimen tijd
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nadat de uitgave der Bouwstoffen was begonnen, liet het zich

echter niet aanzien, dat de hoop van Dr. Herklots spoedig vervuld

zoude worden, want in de Gelede dieren van Nederland, als boven-

vermeld , in 1861 uitgegeven, riep Dr. Snellen van Vollenhoven

op p. 114 van deel I eenigszins moedeloos uit: «Hoeveel jaren

zullen nog verloopen eer die Fauna het licht zal zien ! )) Toch is

het sedert anders geworden; de orde der Lepidoplera werd geheel

bewerkt , de Hemiptera Heteroptera ook , van eene bewerking der

Diptera verscheen het eerste deel, ook de Thysanura zijn beschreven

en nu wacht ons in het werk van Dr. Everts, den grondigen

kenner der orde, eene beschrijving der in Nederland waargenomen

Goleoptera. Wenschen wij hem van harte geluk er mede, dat hij

in zijne zoo belangrijke onderneming, waaraan hij sedert vele jaren

arbeidt, zoo ver geslaagd is. Geholpen door een staf van trouwe

medewerkers, die ook hier een bewijs leverden van dat voorbeeldig

onderling hulpbetoon , waarvan Generaal van Hasselt in zijnen

brief aan de Vergadering te Lochem gewaagde, vermeerderde door

hunne vlijtige nasporingen het getal der als inlandsch bekende

soorten, volgens Dr. Snellen van VoUenhoven in 1861 ruim 1300

(zie Gel. Dieren I p. 145), tot ruim 3000. Heeft zijn werk eenmaal

het licht gezien, dan zal Dr. Everts voor zich een onvergankelijk

gedenkteeken hebben gesticht en te gelijk aan de beoefenaren der

Goleopterologie in Nederland een onschatbaren dienst hebben bewezen

door hen eene vaste basis voor hunne verdere studiën te geven.

Ik geloof ook wel de firma Nijhoff, die mede deze uitgave ondernam

te mogen gelukwenschen en de leden onzer Vereeniging aan te

bevelen, haar krachtig te steunen.

Aan hel eind van mijn Verslag gekomen zijnde, geloof ik, dat

wij met voldoening op het verledene mogen terugzien. Maar laat

het daarbij niet blijven. Altijd voorwaarts! zij onze leuze. Er is

nog veel te doen.

De Eere-Voorzitter bedankt hierop den heer Snellen voor de

zaakrijke wijze, waarop hij in zijn verslag den toestand der Ver-

eeniging heeft geschetst en verzoekt thans den Penningmeester zijn
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verslag betreffende den finantieëlen toestand der Vereeniging uit

te brengen.

Deze deelt thans het volgende mede:

Algemeene Kas.

Ontvang.

Saldo van vorige rekening f 766.07

Contributiën van leden en begunstigers ....)) 764.50

Storting van den heer J. Weiss, als buitenlandsch lid. » 35.

—

Ontvangen renten » 103.14^

f 1,668.71«

Uitgaaf.

Onkosten van vergaderingen . . . ƒ 16.50

Lokaalhuur voor de bibliotheek en

vergoeding aan den concierge . . » 230.70

Vergoeding aan den Bibliothecaris . » 100.

—

Aankoop en inbinden van boeken . » 170.79^

Drukken van verslagen, circulaires,

enz » 159.41^

Bedrage aan de Phytopathologische

Vereeniging c » 5.

—

Premie van assurantie » 10.90

Voorschotten aan den Secretaris . . » 24.84

» ;» » Penningmeester » 18.87

» » » Bibliothecaris . » 14.35

» » » Voorzitter . . » 5.60

Belegging van kapitaal, aankoop van

f 100.— Gert. 3 pCt. N. V^^ S. » 99.37 » 856.34

Batig saldo / 812.37'
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Fonds voor de uitgave van het Tijdschrift.

Ontvang.

Saldo van vorige rekening

Subsidie van het Rijk

Geleverde exemplaren aan de leden .

Verkochte exemplaren door den boekhandel

Verkochte vroegere jaargangen . . , .

Bijdragen van begunstigers . . . , .

/ 473.18

» 500.—

)) 246.—

» 230.80

» 73.50

» 110.-

ƒ 1,633.48

Uitgaaf.

Drukloon f
Vervaardigen van platen .... »

Kosten van verzending en voorschotten

aan de Commissie van Redactie

Premie van assurantie (voor de op-

lagen van vroegere jaargangen) . »

Zegel en Jeges op de Rijkssubsidie

geheven »

454.92

528.—

» 43.16

» 3.40

1.90 ƒ1,031.38

Baïig saldo / 602.10

Fonds der hlhüotkeeJc Hartogh Heys van de Lier.

Ontvang.

Saldo van vorige rekening / 49.68^

Toelage van Mevrouw Hartogh Heys van Lier . . » 400.

—

f 449.68 5

Uitgaaf.

Aankoop en inbinden van boeken . /' 312.57^

Aandeel in de lokaalhuur .... » 100.

—

Premie van assurantie » 9.55 » 422.12^

Batig saldo / 27.56
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Op voorstel van den Voorzitter belasten de beeren Kempers en

ter Haar zich met bet nazien der rekening en stellen zij voor, na

een woord van dank gebracht te hebben aan den Penningmeester,

dezen voor zijn beheer te dechargeren , waarmede de vergadering

zich vereenigt.

In aansluiting aan zijn verslag, deelt de Voorzitter thans mede,

dat van den Bibliothecaris bericht is ontvangen, dat deze door

familieomstandigheden verhinderd is de vergadering bij te wonen;

doch tevens, dat het verslag omtrent den toestand der bibliotheken

niet in de vergadering is ingezonden. Hierover ontstaat een levendig

debat, waarbij voornamelijk betoogd wordt de wenschelijkheid , dat

de leden op de hoogte worden gehouden van de aanwinsten van

de bibliotlieken , hetzij door schenking, hetzij door aankoop. Vooral

is het gedurende eenige jaren achterwege blijven van genoemd

verslag reeds zeer te betreuren, doordien de catalogi der bibliotheken

nog steeds op zich laten wachten. De aanwezige leden spreken dan

ook den wensch uit, dat het bestuur maatregelen neme, om hierin

verandering te brengen.

De Voorzitter betuigt zijn leedwezen over het niet verschijnen

van de bedoelde catalogi en zal thans zorg dragen, dat klachten

hierover niet meer zullen inkomen.

Tevens is het den Voorzitter aangenaam , thans te kunnen mede-

deelen , dat het werk van Dr, Everts over de Inlandsche Coleoptera
,

nu ter perse is. Het Eestuur heeft gemeend, de uitgave hiervan

te moeten steunen en is verzekerd, dat de leden met dit besluit

zullen instemmen. Voor het eerste deel van bedoeld werk is aan

Dr. Everts ƒ125.— uit het fonds van Eyndhoven toegezegd , terwijl

een bijdrage voor het tweede deel later zal worden besproken.

Thans is aan de orde de benoeming van twee leden in de

Commissie van Redactie van het Tijdschrift voor Entomologie,

zijnde de Heeren Jhr. Dr. Ed. J. G. Everts en Mr. A. F. A. Leesberg

aan de beurt van aftreding. Beide leden worden met bijna algemeene

stemmen herbenoemd en verklaren zich gaarne bereid deze benoe-

ming te aanvaarden.

Het voorstel van het Bestuur tot benoeming van den heer
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Dr. L. Zehnt ner te Pasaroean tot coi respondeerend lid der Vereeniging

wordt met algemeenen bijval ontvangen en wordt, nadat de Voor-

zitter er op gewezen heeft , welke belangrijke onderzoekingen ge-

noemde entomoloog in Ned. -Indie heeft gedaan, den Secretaris

opgedragen dezen van zijne benoeming kennis te geven.

Als plaats, waar de volgende Zomervergadering zal gehouden

worden, wordt Venlo bepaald, nadat nog eerst eene stemming

tusschen deze pla&.ts en Amersfoort is gehouden. De heer A. van den

Brandt wordt tot Eere-Voorzit ter voor deze vergadering benoemden

verklaart zich gaarne bei'eid deze benoeming te aanvaarden^den wensch

er bijvoegende, dat de dan aanwezige leden de schoone omstreken

van Venlo kunnen leeren kennen onder betere weersgesteldheid
,

dan het geval was, toen de Vereeniging aldaar in 1894 vei'gadei'de.

De huishoudelijke aangelegenheden thans behandeld zijnde, stelt

de Eere-Voorzit ter voor de gebruikelijke pauze te houden.

Na de pauze vertoont de heer Snellen in de eerste plaats

een exemplaar van Sph'mx convohniU, hem door ons medelid,

den heer P. T. Sijthoff te Bandoeng, West-Java, toegezonden.

Dit voorwerp, dat de heer Sijthoff dood tegen een boomstam had

gevonden, is met spitse, doornachtige uitwassen , zijnde zwammen
,

bezet die er een allerzonderlingst voorkomen aan geven. De heer

Sijthoff wist dan ook in den beginne niet wat hij zag. Een dergelijk

voorwerp, mede eene Sphingide en met nog langer doornen bezet
,

is in het wei'k van Cramer, Uitlandsche Kapellen, deel III pi.

267 fig. A , B afgebeeld en op p. 267 Sphinx Ächmenides uit

Suriname genoemd. Cramer herkende echter den aard van die doorn-

achtige uitwassen zeer goed en teekent aan , dat zich toenmaals

reeds verscheidene dergelijke exemplaren in de verzamelingen be-

vonden en wel niet alleen vlinders , maar ook andere insecten.

Spreker had er echter nog nooit een gezien.

Verder deelt de heer Snellen mede, dat hij op den eersten Juni

laatstleden aan den Hoek van Holland komende , met het doel daar

eene excursie te houden , verrast werd door het zien eener zeer groote

menigte Libelluliden. Reeds even voor het eindpunt der spoorlijn
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had hij dien overvloed van korenboulen opgemerkt , maar zag er

tusschen de huizen en verder binnenwaarts, op de duinen nog

meer. Het was toen 3 uur in den namiddag. Tot den avond toe

bleven de dieren lustig en onvermoeid rondvliegen maar begaven

zich toen voor en na ter ruste. Volgens bericht van iemand die

spreker er naar vroeg, waren de insecten ongeveer tegen den

middag komen opzetten; van waar, was niet opgemerkt. De wind

was zuidwest , middelmatig sterk en het was niet bijzonder warm.

Al de voorwerpen die spreker ving, behoorden iol Libellula quadri-

maculata.

Eene dergelijke waarneming, dezelfde soort betreffende, is mede-

gedeeld door den heer N. H. de Graaf, Handelingen der Neder-

landsche Ent. Vereeniging p. lO^ en in de tabel van den heer van

Bemmelen, op. cit. p. 101, 102 zijn een aantal gevallen over

zwermen van qtiadrvmaculata vermeld.

De heer Everts vestigt de aandacht op het zeer belangrijke

« Illustrierte Zeitschrift für 'Entomologie , offizielles Organ der

Berliner entomologisclien ijesellsciiaflD. Daarin treft men telkens

merkwaardige opstellen aan van duitsche en oostenrijksche entomo-

logen. Niet alleen systematische, maar ook biologische bijdragen

komen daarin herhaaldelijk voor. Bepaaldelijk wijst spreker op een

stuk in band H n". 18, over «die Lautäusserungen der Käfer»

van Sigm. Schenkung , met eene plaat. Daarin wordt in beknopten

vorm een overzicht gegeven van de verschillende wijzen , hoe hel geluid

bij deze insecten wordt voortgebracht. Eerst omschrijft Schenkling

(( das Summen , das Klopfen , das Knipsen , das Schiessen en das

Stridulieren »; daarop wordt het stridulatie-orgaan bij 9 verschillende

Coleoptera-familiën besproken.

Wegens het vele belangwekkende is dit tijdschrift zeer aan te

bevelen.

De heer van den Brandt wenscht naar aanleiding van de onder-

stelling, geuit in de vorige zomervergadering, dat Plusia moneta Y .

thans weder minder voorkomt , te constateeren , dat hij na dien

tigd nog één exemplaar heeft gevonden. In de maanden Mei en
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Juni van dit jaar heeft hij ondanks al zijn zoeken op de oude

vindplaatsen en ook in andere tuinen, waar Aconitum-struiken

groeien
,

geen spoor van rups of pop meer ontdekt , zoodat hij

hieruit besluit , dat deze schoone vlinder thans onze streken ver-

laten heeft.

Daarentegen kan hij melding maken van eene andere nog al

zeldzame vlindersoort Erastria venustula Hbn. , bij de kapel van

Genoy ten noorden van Venlo in buitengewoon groot aantal vliegend

door hem aangetroffen. Zij vlogen in den avond van den lOden Juni

bij eene zoele, wai^me lucht in een jong dennenbosch tusschen het

gras, In korten tijd had hij er een dertigtal gevangen, doch de

meeste exemplaren waren beschadigd , doordien het vangnet door

den mist vochtig was geworden. De schoone rooskleurige tint van

het vlindertje was hierdoor verdwenen. Daar de rups op braam-

struiken leeft en deze echter niet in de nabijheid groeiden , vermoedt

hij , dat de vlinders in het dennenbosch eene schuilplaats tegen de

vochtige lucht gezecht hebben.

Tevens laat hij ter bezichtiging rondgaan een exemplaar , door

hem den 24sten Augustus bij Venlo gevangen, s^w qq.wq Acronycta-

soort welke hij vermoedt, dat Acroiii/cta ctispis Hbn. zal zijn, naar

de kenmerken die de heer Galand voor deze soort in het Tijdschr.

voor Ent. deel XXXIX, pag. lxxv , aangaf, oordeelende.

De heer Scliuyt laat 1er bezieht iging rondgaan eenige geprepa-

reerde rupsjes van Microlepidoptera , als Graj)1iolitha snfiisana Zeil.
,

Retmia BuoUana W.V. , T'meola biseUiella Humm. enz,, die allen

hunne natuurlijke kleur en gedaante behouden hebben. Zij waren

geprepareerd op de wijze door Dr, G. Hinneberg te Potsdam toe-

gepast ; diens manier van prepareeren verschilt eenigszins van die
,

door Dr, Oudemans beschreven. De rupsjes worden op de gewone

wijze van hunne ingewanden ontdaan en op een glazen buisje

geschoven, dat natuurlijk zoo fijn mogelijk, moet zijn en waaraan

de endeldarm van zelf blijft kleven. Daarna wordt het velletje door

middel van egn spuitslang opgeblazen en gedroogd, doch in plaats
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van een prepareei'oven wordt hiertoe een eenvoudige drievoet van

koperdraad gebruikt, waarop een stuk blik, niet horizontaal doch

schuins op de 'manier van een paneel op een schildersezel gelegd

is. Onder dezen drievoet wordt een brandende spirituslamp gezet,

die het blik spoedig genoegzaam verhit om daarbij in weinige

minuten de rups te diogen.

Deze methode brengt spreker gedurende de vergadering in toe-

passing en worden de resultaten zeer geroemd.

De heer van Rossum herinnert er aan dat op de laatste winter-

vergadering {Verslag in het Tijdschrift voor Entomologie Deel XL

p, 15) Dr. J. Th. Oudemans de goedheid had, namens hem mede

te deelen dat de opkweeking der parthenogenetische en der uit

kruising ontstane CimlexAdiVSQn
,
(waarvan hij exemplaren vertoonde

op de zomervergadering te Lochem) ^) voorspoedig is gegaan. Nadere

bijzonderheden omtrent groei, vervelling, enz. dezer larven hoopt

hij later in een uitvoeriger opstel mede te kunnen deelen.

Op de zomervergadering te Lochem (1896) had spreker tevens

bericht dat hij bezig was eene proef te nemen of de wesp van

Cimò, lutea L. bij eenigszins langdurig verblijf op beukenbladeren

er wellicht toe overgaan zou hierop eieren te leggen. Gedurende

acht dagen heeft hij er eene op laten vertoeven : zij wendde geen

enkele poging aan om in het beukenblad te zagen. Hij plaatste

haar toen op takjes van wolwilg; terstond ging zij zagen en leggen
,

hoewel dit haar meer moeite scheen te veroorzaken dan het zagen

in gladde bladeren. Eene andere wesp welke nog later, 23 Juni,

verschenen was, begon eerst na een paar dagen op Salix caprea

Ie leggen, maar gaf dikwijls de pogingen op om dan een ander

blad te zoeken. Aan de jonge villige bladen wei"d de voorkeur

gegeven boven de kale oudere die harder zijn. Beide wespen

waren afkomstig uit larven die met gladbladerige wilg gevoed

waren ; zij legden hare eieren dus op voedsel dat zij in larventoestand

niet gebruikt hadden. Over het geheel hebben zij weinig eieren

1) Zie Tijdschr. v. Eniom. DJ. XXXIX p. cxxiu en p. cxxv.
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gelegd; zij bleven hiermede bezig tot den 9den Juli toen zij beide

stierven. Uit deze onbevruchte eieren , die bij lange tusschen-

poozen gelegd werden, zijn geene larven te voorschijn gekomen;

slechts in een paar eitjes kon spreker een begin van larvenont-

wikkeling waarnemen ; zij werden later alle nattig óf verdroogden

Het was spreker door andere bezigheden niet mogelijk geweest

zooveel zorgen aan deze eieren te wijden als aan de kweeking op

gladde wilg in de vorige maand. Aangezien het gebleken is dat de

op waardenwilgen gevonden larven zonder eenig bezwaar groot te

brengen zijn met bladen van wolwilg, zal het waarschijnlijk doel-

matiger zijn deze proef te herhalen met wespen wier larven dit

laatste voedsel reeds gebruikten. Wellicht is het mogelijk dan uit

te maken of de roode op wolwilg levende Cimbex-larve eene variëteit

van Cimb. lutea is , waarvoor zij door Brischke en Zaddach gehouden

wordt. Konow houdt echter de op wolwilg levende voor eene bij-

zondere soort Cimbex capreae n. sp. Zie: Konow, «Über die Ten-

thrediniden Gattungen Cimbex und Trichiosoma » ( Wiener 3ittom.

Zeit. XVI Jahrg. 1897 p. 105).

Spreker heeft ook eene wesp van Cïmh. lutea geruimen tijd op

kamperfoelie doen verblijven. Volgens Kuwert zouden «die Loni-

ceren-Straucher oft im August ganz entlauljt dastehen » , tengevolge

van vreterij dezer Cimbex-larven (Zie: Kaltenbach, Die Pßanzen-

feinde aus der Klasse der Insecten, p. 305). De wesp heeft niet

de minste pogingen aangewend om in deze bladeren te zagen , en

bij herhaalde proeven weigerden de larven ook steeds dit voedsel

te gebruiken.

Spreker komt thans tot eenige resultaten welke hij in den zomer

1897 heeft verkregen.

1^. Uit 28 cocons der parthenogenetische larven van Cimò,

lutea L. verschenen na éénjarige overwintering van 29 Mei tot

1 Juli 17 wespen welke alle van het manlijk geslacht waren. Hoewel

er nog 11 cocons over zijn en hieruit na tweejarige overwintering

misschien vrouwelijke exemplaren te voorschijn zouden kunnen

komen, is na het verkregen resultaat de veronderstelling niet te

gewaagd dat bij deze Cimbices, even als bij de honigbijen, uit
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onbevruchte eieren slechts mannetjes onistaan. ') Er zijn bij deze

parthenogenetische wespen wel eenige kleine exemplaren , maar over

het algemeen zijn zij toch ongeveer van dezelfde grootte als de manlijke

wilgenwespen die spreker vroeger gekweekt of in den omtrek van

Arnhem gevangen had. Zij werden met suikei'water gevoed en

konden op deze wijze 8 à 12 dagen in het leven gehouden worden.

Uit eene der parthenogenetische larven verscheen 17 Mei eene

sluipwesp: Fauiscus glancopterus L. De larve was tijdens het

ververschen van het voedsel, bij vergissing met een wilgentakje

verwijderd. Bij telling bleek dat er eene larve te weinig was, en

daar spreker verhinderd werd de wilgentakjes terstond na te zien,

werden deze voorloopig geplaatst bij ander versch voedsel dat zich

buiten bevond. Den volgenden morgen circa 8 ure werd de larve

daar ook weder gevonden, maar zij bezat een verdacht zwart plekje

achter den kop. Zij werd afzonderlijk bewaard en hel vermoeden

dat zij aangestoken zou zijn werd bevestigd door de verschijning

van den Paniscus uit den cocon. Spreker heeft in zijn stadstuintje

deze sluipwesp nooit waargenomen. In de vroege morgenuren van

den 13den Juli 1896, moet er toch eene bespeurd hebben dat aldaar

«en slachtoffer te vinden was, waarin zij een ei kon deponeeren!

2^. Uit de 13 cocons van larven welke door kruising van

Cwih. fagi Zadd. $ x Cïmh. lutea L. î ontstaan waren, ver-

schenen van 10 Mei tot 14 Juni, na éénjarige overwintering 11

manlijke wespen. Sommige exemplaren zijn iets grooter dan de

parthenogenetische; de donkere zoom aan spits en achterrand der

vleugels is bij beide duidelijk waar te nemen. Overigens zijn de

vleugels bij deze zoowel ais bij de parthenogenetische wespen kleurloos;

maar bij soinmige exemplaren namen zij na eenige dagen een eenigs-

zins blauw tintje aan. Een dezer wespen onderscheidde zich door

de kleur der monddeelen welke in het oogloopend rooder was; bij

eene andere was de thorax dof, wc4ke bij de overigen glimmend

was. De beharing van thorax en schedel is over het algemeen

1) Von Siebold verkreeg echter in 1880—1884 uit onbevruchte eieren van

Cimhex connata Sehr, uitsluitend wijfjes! (Katter, Entom. Nachr. Heft. VII,

pag. 93.)
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geringer bij deze exemplaren dan bij de parthenogenetische ; een

kenmerkend verschil lusschen beide wespen kon spreker niet

conslateeren. Dat ei' ook uit deze cocons alleen mannetjes

voortkwamen, geett te denken; lioewel hij de copulatie van

Cimh. fagi ^ met Cimh. lutea ? waargenomen heeft (bij eene

lutea zelf tweemaal) rijst de vraag of er wel bevruchting heeft

plaats gehad. Indien dit niet het geval is geweest, kunnen de

vrouwelijke wespen toch eieren gelegd hebben, waaruit larven

te voorschijn komen. De groote gelijkenis tusschen de parthe-

nogenetische en de gekruiste larven, en de gelijkenis welke de

wespen van beuk en wilg buitendien onderling bezitten, maakt

de oplossing van deze vraag nog moeilijker. Spreker schreef hierover

aan den als autoriteit bekende hymenopteroloog Konow te Teschen-

dorf, terwijl hij hem wespen ter bezichtiging zond. De heer Konow

had de welwillendheid hierop te antwoorden : « Die parthenogene-

tischen Exeinplare geboren der lutea an , sind aber auszerordentlich

klein und schwacldich. Sehr interessant sind die Kreuzungs-exemplare,

die mehr die Charaktere der lutea zeigen, aber die füry^^^/i charak-

teristische Mitteltiirche des Rückenschildchens besitzen. Wenn

dieselben in der Natur gefunden worden wären , müszten sie für

AbeiTationen der lutea gelten. Sehr gespannt l)in ich auf das

Resultat der Kreuzung von fagi und coìinata y> .

Spreker laat daarop parthenogenetische en hybridische wespen

ter bezichtiging i;ondgaan. Eenige beschouwers deelen zijne nieening

dat het kenmerkende verschil bij deze exemplaren niet zoo duidelijk

in het oog springt.

3*^. Den 25sten Mei was na eenjarige overwintering eene vrouwe-

lijke wesp van Cimbex fagi Zadd. versclißnen uit eene larve , welke

spreker van den heer D. ter Haar ontvangen had en door dezen

aan de Meerwijk bij Nijmegen gevonden was. Spreker had van deze

vindplaats nog geene larven verkregen, doch vernam van den heer

ter Haar dat zij er vroeger reeds door hem waargenomen waren.

Het fraaie uitgekomen wijfje was hooggeel gekleurd (onderlijf bij

anus : oranje) , bijzonder krachtig ontwikkeld en grooter dan spreker

er ooit eene aanschouwd had — eene waardige wedergade van het

Tijdsclir. V. Eu/om. XL. 4
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kolossale beukenmannetje door Dr. Oudemans gekweekt. Het lag

nu voor de hand te onderzoeken of zij met een wilgenniannetje

paren wilde. Daar spreker er geen bezat
,
ging hij er op uit om

zoo mogelijk een dergelijk exemplaar te vinden. Het geluk diende

hem; reeds den avond van denzelfden dag vond hij in het wilgen-

waardje tegenover het Malburgsche veer een mannetje dat echter

zeer klein was.

De vrouwelijke beukenwesp was intusschen terstond na hare

verschijning van suikerwater voorzien en op wilgentakjes gezet
;

zij wilde niet zagen. Den 27sten Mei werd zij op beuk overgebracht

en den 28sten waren er een vijftal eitjes gelegd , welke later nog

met zes vermeerderd werden. Mr. A.. Brants had de goedheid van

deze parthenogenetische eieren en van de behuizing op het beuken-

blad afbeeldingen te maken. De groene eitjes waren afzonderlijk

verspreid; slechts twee waren naast elkander in een blad gelegd.

Bij de wilgenwesp had spreker in den zomer van '96 waargenomen

dat er in den regel 3—5 op één blad gelegd werden. De beukenwesp

zaagt ook dikwijls zonder eieren in de gemaakte opening te leggen.

Des namiddags werd deze Cimbex fagi 2 te samengebracht met

den gevonden Cimbex lutea $. De kleine man was zeer begeerig

een huwelijk te sluiten, maar hij kon de groote dame niet be-

machtigen. Zij verweerde zich; er ontstond een gevecht. Zij worstel-

den tusschen takjes en bladeren en over den grond — en op eens

had het mannetje in den strijd een voorpoot verloren. Het ongeluk-

kige slachtoffer van de liefde had «een blauwe scheen» gekregen, —
en was een bruine scheen kwijt ! Hij was toen te stumperig om

verdere pogingen met den gewenschten uitslag bekroond te zien;

hij zag hier echter noode van af ;
wanneer het wijtje in zijne

buurt kwam trachtte hij haar nog te grijpen, maar zij onttrok

zich nu gemakkelijk.

Spreker bezat toen vier manlijke hybridische wespen, afkomstig

uit eieren van het wilgenwijfje dat met den beukenman gepaard

was. Zij waren iets grooter dan de verslagen wilgenman en zeer

wierig, zoodat zij zelfs herhaaldelijk door het gaas heenbeten dat

over hun verblijf gespannen was; wat spreker nog niet bij andere
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exemplaren opgemerkt had. Overigens leefden ^) zij in het genot

van suikerwater eendrachtelijk te samen zonder ooit te krakeelen en

koesterden zich op bladeren in den zonneschijn, waarbij zij met

het achterlijf op en neer wippen. Merkwaardig was het te zien
,

hoe plotseling de goede verstandhouding veranderde toen het beuken-

wijfje in het glas gezet werd. Het was eene treffende illustratie

van La Fontaine's: «Deux coqs vivaient en paix : une poule survint

et voila la guerre allumée ! . . . Amour tu perdis Troie ! » Er

ontstond oogenblikkelijk groote beroering onder de vreedzame mannen
;

zij pakten elkaar verwoed aan en vochten. De sterkste hield zijn

medeminnaar « bij de keel » vast terwijl deze achteroverlag en

snorde met de vleugels en hoog opgeheven achterlijf dreigend over

hem heen. Nu en dan trachtte een ander van de gelegenheid

gebruik te maken om aan het wijfje liefdeblijken te betoonen
,

maar zij beet vinnig van zich af.

Afzonderlijk werden daarop de manlijke wespen bij het wijfje

gebracht en ongeveer een half uur in haar gezelschap gelaten.

Twee werden op krachtdadige wijze achtereenvolgens door haar

afgewezen , en vermeden na eenige vergeefsche pogingen de sterke

kaken van het schoone vrouwelijke exemplaar, dat ook zij niet

overweldigen konden. Toen eindelijk een derde mannetje tot haar

toegelaten werd, had zeer spoedig paring plaats; de copulatie duurde

ongeveer een kwartier. Was zij worstelens-moede of had zij eindelijk

den man barer keuze gevonden? . . Den volgenden dag werd dit

mannetje ook afgewezen.

De vrouwelijke wesp werd daarop in een ruim verblijf met

beukentakken gezet. Zij heeft na de paring slechts twee eieren

gelegd en was tot verwondering en groot leedwezen van spreker

den Isten Juli reeds overleden. Zoowel van deze eitjes als uit een

tiental parthenogenetische is niets terecht gekomen ; van deze laatste

begonnen er een paar iets op te zwellen, maar verder is de ont-

wikkeling der larven niet zoo gemakkelijk te volgen als in de op

1) Deze wespen bleven 15 tot 18 dagen in leven, dus langer dan de partbe-

nogenetische.
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wilgenblad gelegde eieren der Cmlex lutea. Het huidje van het

beukenblad is donkerder en ondoorzichtig. De beukenbladeren

hielden zich echter merkwaardig lang frisch; eerst den 12 en 13

Juli begonnen . zij te verdorren en werden toen op vochtig gaas

gelegd. De eitjes zagen er nog steeds normaal uit , en vermoedende

dat de ontwikkelings-periode van deze eieren tot larven langer

zou kunnen duren dan bij de eieren der wilgenwesp (waar zulks

in '96 binnen 12 dagen plaats had) werden zij nog geruimen tijd

met de meeste zorg behandeld, maar het lieeft niet mogen ge-

lukken uit de eieren der beukenwesp larven te verkrijgen. Het

opkweeken uit het ei schijnt dus hier niet zoo gemakkelijk te gaan

als dit bij de wilgenlarve het geval is. Misschien hebben de eitjes

op de beukenbladeren ook in de vrije natuur meer van storende

invloeden te lijden; de beukenlarve toch wordt veel minder aan-

getroffen dan de wilgenlarve Bij een der eitjes was de bladhuid

doorzichtig geworden en kon men met de loupe een draadvormig

wormpje waarnemen dat er zich met kronkelende bewegingen in

voortbewoog en het ei vernielde.

40. In het najaar van '96 had spreker van den heer ter Haar

een cocon van eene Tricliiosoma ontvangen, welke te Warga tegen

een wilgentakje gevonden was. Den 2den April '97 verscheen

hieruit een manlijke wesp. Vermoedende dat het een Tricliiosoma

vUelllnae L. zou zijn trachtte spreker haar te determineeren
,

maar het bleek daarbij dat de wesp in sommige opzichten meer

overeenkomst had met de Trichiosoma lucorum L, der berken. Het

exemplaar werd aan Dr. J. Th, Oudemans ter hand gesteld en om

raad gevraagd, waarop het antwoord luidde dat deze met de

Warga' sehe wesp ook geen raad wist. Intusschen ontving spreker

later het opstel van Konow (Zie : Wiener Enioni. Zeit XVI Jahrg, 1 897

p. 137) waarin deze hymenbpteroloog behalve Tricliiosoma vitelUnae

L. nog twee andere soorten beschrijft Trich. Latreïllei Leach en

Trich. sïlvatica Leach , waarvan de larven ook op wilgen vooi -

komen. Een nader onderzoek zal misschien uit kunnen maken of

deze soorten in Nederland aanwezig zijn. Met dankbetuiging aan

den heer ter Haar houdt spreker zich aanbevolen voor verdere



VERSLAG. 49

toezending van bladwespenlarven — en wordt al terstond weder

vei'blijd door de overliandiging eener TricJdosomaAdiYSQ op wilg te

Warga gevonden !

5". Ten slotte vermeldt spreker dat bij hot zoeken naar ])lad-

wespenlarven eenige minder algemeen voorkomende rupsen door

hem gevonden zijn, namelijk: te Enschede op berk Notodoiiia dlc-

iaeoldes Esper; bij het Uddeler meer op heide 'een gewond exem-

plaar van Vanessa C-album L. ; en te Arnhem in een stadstuin op

kamperfoelie Macroglossa homhyllformïs O. ; onder eikenhakhout

Notodonta velitaris Yiïn. \ op wilg de grijswitte variëteit vd^n Pygaera

curtula L. , benevens de vlinder van Harpyïa furcula L. $.

Ook werd hem eene rups van AcJierontia Atropos L. gebracht

welke volgens geloofwaardige verzekering van den brenger kool

gegeten zou hebben. Er was een blad boerekool bij de rups
,

waaruit werkelijk stukjes gevreten waren ; volgens den brenger

was het geheel gaafr-andig geweest. Spreker heeft het zelf niet

waargenomen ; de rups is terstond in den grond gekropen , en den

30sten Sept. '96 verscheen een flink uitgegroeide fraaie vrouwelijke

vlinder.

De heer Latiers vermeldt de vangst van Lycaena Areas v. Rottb.

bij Pioermond , welke vlinder nieuw voor de Nederlandsche fauna is.

De heer A. C Olldemans vermeldt, dat hij reeds in Juni 1879

een Cheyletus op een Fr'mgilla Moris vond, welke identisch bleek

te zijn met Acarus squamosus de Geer, eene soort, die sedert 1778

niet weder gevonden werd. Eene beschrijving met afbeeldingen

zal daarvan binnen kort in het Tijdschrift verschijnen.

Spreker wijst er op, dat Kramer in het Arehiv für Na,turgeschichte
,

Bd. 4-2, p. 65, 1876, met slechts enkele woorden melding maakt

van een hart, dat hij bij Gamasiden zou gevonden hebben; sedert

1876 heefl echter Kramer niets naders over dat hart gepubliceerd-

In 1885 vond Willibald Winkler dit hart weder; hij beschrijtt

het in zijn a. Anatomie der Gamasiden » (Arbeiten aus dem Zoolo-
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gischen Institute zu Wien, Bd. 7, Heft 3, 1888) als éénkamerig
,

met één paar ostia en met een naar voren loopende aorta. Spreker

meent nu dit hart ook zelf gezien te hebben bij eene nympha van

Gamasus cervns , waar het echter eenen geheel anderen vorm heeft ;

dan door Winkler van Camasiis crassipes wordt afgebeeld. Hij is

voornemens hierop nader in ons Tijdschrift terug te komen.

Verder deelt spreker mede, dat hij uit eenige waarnemingen

moet besluiten, dat bij Acari eene vervelling plaats heeft
, volkomen

eender als bij alle andere Arthropoden, en dat de zg. ei-stadiums

geheel verkeerd begrepen worden.

Eindelijk laat spreker teekeningen circuleeren van eene nieuwe

Sarcoptide, hem door den heer S. A. Poppe, te Vegesack, toege-

zonden , en door dien heer op een vleermuis gevonden. Spreker

vermeldt eenige bizonderheden uit het leven van dezen zonderlingen

vorm , dien hij den naam wenscht te geven van Nycieridoco'ptes

Poppet, en waarvan beschrijvingen en afbeeldingen binnen kort

in ons Tijdschrift zullen verschijnen.

De heer Leeslt)erg deelt het een en ander mede over de lijvige

spaansche brochure van 400 pagina's 4° van Prof. F. Puga Borne

uit Chili, welke brochure door Dr. van Hasselt in zijn stuk a Le

venin des araignées » , in oäs tijdschrift werd besproken. Aan deze

brochure ontbrak juist het meest interessante gedeelte, waarin de

gevolgen van de beet van Lathrodectus form/idahilis bij den mensch

behandeld werden , en was het Dr. van Hasselt tot nu toe niet

gelukt dit gedeelte in handen te krijgen. In den loop van dit jaar

kwam echter in een antiquaar catalogus dit werk weder voor en

thans 40 pagina's grooter met platen van Dr. Borne, doch het

bleek nog niet compleet te zijn. Wel bevatte het thans eene duidelijke

afbeelding van de bedoelde spin en eenige viij wel mislukte Photo-

graphien , die spreker ter bezichtiging laat rondgaan.

Verder bespreekt de heer Leesberg eene kort geleden verschenen

brochure van ons medelid Wasmann
,

getiteld : « Vergleichende

Studien über das Seelenleben der Ameisen und der höhern Thiere »
,

Freiburg 1897. Hij kan de lezing hiervan ten zeerste aanbevelen
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en haalt een gedeelte, waarin een interessant voorbeeld van de

dapperheid der mieren wordt vermeld , aan :

Aus Bengalen berichtet Rothney (Notes on Indian ants. p. 349

,

Transactions of the Entomological Society London 1889) «Eine

mittelgrosze Arbeiterin einer groszen schwarzen Ameisenart {Cam-

ponotus compressus) band allein mit einer ganzen Kolonie einer

kleinen rothen Ameise [Soknopsis geminata) an. Ohne ihren Platz

zu verlassen blieb sie von -41 Uhr nachmittags bis in die Nacht

hinein vor dem Nesteingange der Solenopsis, packte die hervor-

kommenden Ameisen mit ihren Kiefern und biss sie entzwei. Endlich

unterlag sie der Uebermacht und büsste ihre Tollkühnheit mit

dem Leben, nachdem sie 150—200 ihrer Feinde getödtet hatte.

Wir überlassen es den modernen Verehrern der Thierintelligenz

diesem sechsbeinigen Leotiidas ein Denkmal zu setzen».

De heer ter Haar vertoont een onontwikkeld wijfje van Acheroniia

Atropos L. , dat uit eene overwinterde pop verkregen was door den

heer Popta te Leeuwarden van eene rups af komstig van Franeker.

(Spreker heeft dit exemplaar aan Dr. J. Th. Oudemans ter sectie

gezonden en later vernomen , dat de eieren eveneens onontwikkeld

waren en even microscopisch klein als die van de najaarsvlinders).

Tevens laat spreker ter bezichtiging rondgaan een dipteron van

Java , door den broeder van den heer Popta overgezonden. Het dier

was geheel bezet met zwammen , die knodsvormig waren , met

lange steelen.

Spreker wenscht verder zijne waarnemingen betreffende EpJdppigera

vititim Serv. mede te deelen. In de vergadering van 19 Januari

1896 (T. V. Ent. deel IXL, pag. lxxiv) deelt de heer van Rossum

het voorkomen dezer soort tusschen Berg-en-Dal en Groesbeek mede.

In October 1896 vond spreker haar zeer veelvuldig bij Nijmegen

en scheen zij zich uit te breiden naar het Noorden in de richting

van de stad. Vroeger heeft spreker deze soort aldaar nooit aan-

getroffen , hoewel hij vóór 1884 zeer geregeld en na dien tijd tot

1890 vrij veelvuldig bij Nijmegen verzameld heeft. Dit is dus wel

een bewijs voor het zich snel verbreiden van deze soort.
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Naar aanleiding van de mededeeling van den heer ter Haar

over EpUppigera rÀtìum Serv. zegt de lieer van Rossimi, dat liij

inlichtingen heeft trachten te verkrijgen over het voorkomen dezer

Locustide in de duitsche wiinbergen. Uit Traben berichtte men

hem dat de sprinkhaan in de Moezel-streek onbekend was. Hij heeft

zich toen gewend tot Dr. Göthe , directeur van de cc Königlich

Preussische Lehranstalt für Obst-, Wein- und Gartenbau » in Geisen-

heim. Een der leeraren van deze inrichting Dr. Christ antwoordde

hem dat Ephip])iffera vithim Serv. aldaar in de, wijnbergen niet

aangetroffen wordt, maar in sommige jaren in groot aantal inden

Elzas, Boui'gondie en de omstreken van Parijs gevonden is. In-

tusschen blijkt uit eene verhandeling van Dr. Bertkau in Bonn

(Tonapparat von EpJiippigerum vitinm) dat deze sprinkhaan aan

den Rochusberg *) bij Bingen voorkwam; merkwaardig is het dat

het insect daar nog niet overgebracht is naar den rechteroever van

den Rijn.-) In ons land is dit wel het geval; het komt bij Arnhem

op de Veluwe voor, en zal hier vermoedelijk per spoor aangevoerd

zijn. {Tijdsch. v. Ent. Dl. XXXVH p. xxiii). De heer Mährlen,

Weinbaulehrer te Bacharach, die zich in het najaar van '97 ge-

durende zes weken « als Reblaus- Untersucher ständig in den Wein-

bergen aufhalten wird» zal de goedheid hebben zijne bevindingen

aan spreker mede te deelen.

Met een hartelijk woord van dank aan de leden
,
die door hunne

mededeelingen de wetenschap verrijkt hebben
,

sluit de Eere-

Yoorzitter de vergadering.

Op de excursie, die den volgenden dag in de omstreken van

Putten werd gehouden , werden o. a. de volgende soorten waarge-

nomen :

1) Ook de heer ter Haar bezit exemplaren van den Rochusberg^.

2) Tn 1877 werden echter door Bertl^au exemplaren gevonden in het Nieder-

wald bij Rüdesheim.
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Coleoptera:

Acupalpus luteatus Duft.

Hydroporus melanarius St.

llybius aenescens Tlis.

Stenus providus Er.

» picipes Steph.

» geniculatus Grav.

Bledius spectabilis Kr. , langs de Schelde op zeeklei.

Heterocerus flexuosus Steph. langs de Schelde op zeeklei.

» fossor Kiesw. langs de Schelde op zeeklei.

Polydrosus chrysomela 01. , op Statice limonium.

» confluens Steph.

Acalyptus carpini Herbst.

Apion limonii Kiiby , vele exemplaren op Statice limonium.

Strangalia attenuata L.

Gryptocephalus parvulus Müll.

» pini L.

Crepidodera salicariae Payk.
,
gemeen op Lythrum salicariae.

Lepidoptera:

Oeneria monacha L , een ? met geelachtige voorvleugels kwam uit

eene bij Putten gevonden pop.

Prothymia viridaria Clei'ck.

Fidonia clathrata L.

Asopia farinalis L

Endotricha flammealis W. V. zeer gemeen met de variëteiten bij

Putten.

Scoparla frequentella Staint,

Grambus fascelinellus Hbn.

)) contaminellus Hb, Zeer gewoon 's avonds op eene plaats

aan de Schelde.

» perlellus Scop. , met de beide variëteiten en overgangen

daarnaar en één exemplaar dat naar de var. rosfellus

Laharpe uit Zwitserland trekt.
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Nephopleryx abietella W.V.

Tortrix strigana Hbn.

Sciaphila longana Haw. met de var. I, luridalbana HS.

Conchylis vectisana Westw. en Humphr.

Penthina profundana W.V. in alle variëteiten, ook var JH

Grapholitha incarnana Haw.

» adustana Hbn. met var. H.

Dichrorampba quaestionana Mann.

Gelechia luculella Hbn.

» dodecella L,

Ergatis ericinella Dup.

Lainpros procerella W.V.

Coleophora fuscedinella Zeil.
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LIJST VAN DE LEDP]N
DER

»ËDERIAIÜDSCHE EUTOMOlOfilSCHE ÏEREEIICIIIIKJ

op 17 Juli ISOT,

MET OPGAVK VA^ HET JAAR HUNNER TOETREDING, ENZ.

(De leden, die het Tijdschrift; voor Entomologie ontvangen,

zijn met een * aangeduid.)
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De Hollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 1884.

Dr. J. G. M. Mastboom, Westeinde 140, te 's Graven/iage. 1887.

Mevrouw de Wed. Mr. J. Kneppelhout, geb. van Braam, Hemelsclie

Berg, te Oosterbeek. 1887.

Mevrouw M. Neervoort van de Poll, geb. Zubli, te Uijsenburgj

(prov. Utrecht) 1887.

Mr. W. Aiharaa., Bismarrkstrasse 24:, te Canstadt {Württemberg). 1892.

Mevrouw A. Weber, geb. van Bosse, Sarp/iatikade 3, te Amsterdam.

1892.

Mejuffrouw S. C. M. Schober, Huize Scfiovenhorst te Pulten (Veluwe).

1892.

W. P.vanWickevoortCrommelin, Huize Wildhoef te Bloemendaal. 1892.
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M. J. W. 'sGravesande Guicherit, Huygeusstraal 14, te 'sGravenhage.

1892.

Mevrouw M. Ooster, geb. dePerrot, Fondelstraal4:, te Amsterdam. 1893.

A S. van Oldenborgh, Velperplein 9, te Arnhem. 1893.

Mr. F. Ooster, Apeldoorn. 1894.

Mr. L. E. van Petersom Ramring, Wijk bij Duurstede. 1894.

Mevr. de Vries, geb. de Vries, Trompenberg , te Hilversum 1895.

Mevr. de Wed. A. A. Lechner, geb. van Pelt, Velpcrbitmensingel 2a,

te Arnhem. 1897.

Jhr. A. F. Meyer, Parkstraat 79, te Arnhem. 1897.



56 LIJST DER LEDEN ENZ

EERELEDEN.

Jhr. Dr. J. L. C. Pompe van Meerdervoortj te Bnisscl. 1864.

* Dr. Gustav L. Mayr, Professor aan de Hoogere Burgerschool te

Weenen , III Hauptslrasse 75 , te Weeum. 1867.

* R. Mac-Lachlan, F. R. S. ,
WesUncw, Clarcniion Road, Lewisfiani^

S. E., te Londen. 1871.

* Dr. T. Thorell, voormalig Hoogleeraar in de Zoologie aan de Hooge-

scliool te Upsnia in Zweden, thans wonende te Heisiiitiborgy

(Zweden).

* E. Baron de Selys Longchamps ,
liouli'mrd de la Saiivenière 34,

te Lui/;. 1874.

* Mr. J. Herman Albai'da, te Leeuwarden. 1893.

* Frederic Du Cane Godman, F. R. S., 10 Cliandos-slreet, Caveiidisli-

square, London W. 1893.

* üsbert Salvin, M. A., F. R. S., lO Chandos-streel, Caoendish-'iquare,

London W. 1893.

* F. M. van der Wulp, Hugo de (h-oolslraal 79, te 's Gravenhacje. 1894.

CORRESPONDEERENDE LEDEN.

* Frederic Moore, Claremont House , Avenue Road, Penge (Surrey). 1864.

* Jhr. J. W. May, Consul-Generaal der Nederlanden ,
Blenheim House,

Parsons green Lane, Fulliani S. W., te Londen. 1865.

Dr. W. Marshall, Professor aan de Universiteit te Leipzig. 1872.

A. Fauvel, Rue d'Ange 16, te Caen. 1874.

Dr. O. Taschenberg , te Halle, a. S. 1883.

A. W. Putman Cramer, 142 West- 87 streel, te NewYorh. 1883.

Dr. F. Plateau, Professor der Zoologie aan de Hoogeschool te Gend. 1887.

A. Preudhomme de Borre, Villa la Fauvetle, Petit Saeonnex, te Genève.

1887.

S. H. Scudder, te Cambridge (Mass.) in Noord-Amcriha. 1887.

Dr. L. Zehntner, Proefstation Oost-Java, te Kagoh-Tegal (Java). 1897.

BUITENLANDSCHE LEDEN.

Comte Henri de Bonvouloir , Avenue de l'Aima 10, te Parijs.

(1867—68). — Coleoptera.

* René Oberthiir, Faubourg de Paris 44, te Rennes (Hle-et-Y Haine).

Frankrijh. (1882—83). — Coleoptera, vooral Carabiciden.

* The Right Hon. Lord Th. Walsingham, M. A., F. R. S., Eaton

House QQa, Eaton-square, LondonS. W. (1892—931. — Lepidoptera.

* Julius Weiss, te Deidesiteim (Rlieinpfah). (1896—97).
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GE WONE LEDEN.

Vine. Mar. Aghina, Sacr. Ord. Praed., te Iliiis^tcn {Geld.) — Alge-

meene Entomologie. (1875— 76).

Dr. IL J. van Ankum^ lloogleeraar aau 's Rijks Universiteit te

Groningen. — Algemeene Zoologie. (1871—72)

G. Annes, 3de Helmersstraat 0, te Amsterdam, (1893—94).

Dr. J. F. van ßemmelen , Villa Martina , lierjenlesselaan , te 's Graoenliage.

(1894—95).

K. Bisschop van Tuinen Hz., Leeraar aan de Hoogere Burgerschool

en het Gymnasium te Zwolle. — Lepidoptera. (1879—80).

P. A. M. Boele van Hensbroek, Zoutmansstraal lU, te 's Graven-

Itage. — Bibliographie. 1894 -95).

A. M. J. Bolsius, Praktizeerend Geneesheer op BilUhm. (1876—77).

Dr. H. Bos, Leeraar aan 's Rijks Landbouwschool te Wageningen. —
Formiciden. (1881—82).

Dr. J. Bosscha Jz., te Samhas op Borneo. — Coleoptera. (1882—83).

A. van den Brandt, te Venlo. — Inlandsche insecten. (18G6—67).

* Mr. A. Brants, Westervoorlsc/ie dijk 1, te Arnhem. — Lepidoptera.

(1865—66)
* Dr. J. Biittikofer, Directeur van de Diergaarde te Rotterdam.

(1883—84).

Mr. R. Th. Bijleveld, Vooriiout 88, te 's Gravenliage. — Algemeene

Entomologie. (1863 64).

* M. Galand, Ingenieur van den Waterstaat, te Alkmaar. — Le-

pidoptera. (1892—93).

* A. Cankrien, Oudendijk ^ te Bollerdam. — Lepidoptera. 1868—69).

C. J. Dixon, Tandjong Poetoes Estate , Langkal, Sumatra. {1890— 91).

* G. de Vries van Doesburgh, Vuchlerstraal te 's Hertogenhusch. —
Cicindelidae. (1888—89).

* Jhr Dr. Ed. J. G. Everts, Leeraar aan de Hoogere Burgerschoc^l
,

Stationsweg 79, te 's Grarenhage. — Europeesche Coleoptera.

(1870—71).

* Jhr. J. B. Ilumalda van Eysinga, te Wageningen. (1896—97).

* Mr. A. J. F. Fokker, te Zierikzee. — Hemiptera (1876-77).

Tiddo Folmer, Neade 21, te ülrerht. (1896—97).

N. H. la Fontijn, te Leeuwarden. — Hymenoptera aculeata (1894—95).

* Dl'. Henri W. de Graaf, Vreewijk a. d. Flicl, bij Leiden. — Anatomie.

en Physiologie der Insecten. (1878—79).

G. M. de Graaf, Heerengraeht 55, te Leiden. — Lepidoptera

(1847—48).

Mr. H. W. de Graaf, Daendehslraal iil
, te 's Gravenhage. — Ini,

Lepidoptera, bijzonder Microlepidoptera. (1847—48).

* n. W. Groll, Spaarnc 20, te Haarlem. — Coleoptera. (1864—65).
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W. K. Grothe, te ZeisL (1857—58).

* Dirk ter Haar, te Warga. — Lepidoptera en Ortlioptera.

(1879—80).
* H. F, Hartogh Heys, Huize Randsbrock , te Aincrsfoor l. {ISSI --8S).

* Dr. A. W. M. van Hasselt, Amsterdamsciie Veerkade 15, te 's Gra-

veiihage. — Araneïden. (1856—57).

L. W. Havelaar, Wilhcliniiiaslrani 21, te Haarlem. — Lepidoptera.

(1887-88).
* F. J. M. Heylaerts, Haagdijk, B 377, ie Breda. — Lepidoptera enz.

(1866—67).
* Dr. J. van der Hoeven, WiUe-de-WUiislraat 53, te Rollerdam. —

Coleoptera. (1886- 87).

J. van den Honert, Stadhouderskade 126, te Amsterdam. — Lepi-

doptera. (1874—75).

* D. van der Hoop, Scfieepstimmvrmanslaau 7, te Rollerdam. —
Coleoptera. (1882—83).

Dr. R. Horst, Conservator bij 's Rijks Museum van natuurlijke

historie, Nieiiwsteeg, te Leiden. (1882—83).

Dr. M. Imans, te Utreelil. (1851—52).

J. Jaspers Jr. , Plantage Lijnbaan sgradii 1
1 , te Anistei dam. — Inlandsche

Insecten. (1880-81).

Dr. F. A. Jentink , Directeur van 's Rijks Museum van natuurlijke

historie, Rembrandl-straal, te Leiden. (1878-79).

* J. C. J. de Joncheere, Voorstraat, D 368, te Üordrecld. — Lepi-

doptera. (1858—59).

N. A. de Joncheere, te Dordrecht. — Lepidoptera. (1886-87).

D. J. R. Jordens, Sassenpoor1erwa

l

, F 3471, te Zwolle. — Lepidoptera,

(1863-64).
* Dr. F. W. O. Kalienbach,te/?oWm/ftw. — Lepidoptera. (1868 -69).

J. Z. Kannegieter, Assistent bij den heer Neervoort van de Poll.

te Rijsenburg, (prov. Ulrechl). (1889—90).

* K. J. W. Kempers, te iMjkerk. - Coleoptera. (1892—93).

Dr. C. Kerbert, Directeur van het Koninkl. Zoölogisch Genootschap

Natura Artis Magistra, Plantage Middenlaan, linek Badlaan 70,

te Amsterdam. (1877—78).

W. O. Kerkhoven, te Lochern. (1845—46).
* J. Kinker, Keizersgracht CC 580, te Amsterdam. — Lepidoptera en

Coleoptera indigena. (1860—61).

J. D. Kobus, te Pasoeroean, {Java) (1892—93).
* Dr. J. C. Koningsberger, Landbouw Zoöloog aan 's Lands Planten-

tuin, te Ruitenzorg. (1895—96).

H. J. H. Latiers, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te Rolduc

Kerkradc. — Coleoptera en Lepidoptera. (1893—94).
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* A. A. van Pelt Lechner, Burgemeester van Zevenhuizen, bij Gouda. —
Lepidoptera. (1892—93).

* Mr. A. 1^'. A. Leesberg, Jan Hendrikslraal 9, te 's Gravenhage. —
Coleoptera. (1871- -72).

Dr. Th. W. van Lidth de Jeude, Conservator bij 's Rijks Museum van

natuurlijke historie, Bonmmarhl ^ te Leiden. — Anatomie der Insecten.

(1883—84).

Dr. J. C. C. Loman, Leeraar aan het Gymnasium, Vondelkade 79,

te Amsterdam. — Opilionidae. (1886— 87).

P. J. Lukwel Jr.
, p. a. den Heer J. Zaal , te Wageningen. —

Coleoptera. (1894—95).
* Dr. T. Lycklama à Nyeholt , Weslersingel 83 , te Rotterdam. —

Lepidoptera (1888-89).

H. J. Lycklama à Nyeholt, Westersingel 83 , te Bollerdam. (1896— dl).

* Dr. J. G. de Man, te F^rsfAr.— Diptera en Crustacea. (1868—69).

J. ter Meulen Jrz. , Keizersgracht 686, te Amsterdam (1893—94).

Dr. J. C. H. de Meijere, Conservator der entomologische en ethno-

graphische Musea van het Kon. Zool. Genootschap ^-Natura Artis

Magistrat Oosterpark 5, te Anislerdam. — Diptera. (1888-89).

Dr. G. A. F. MolengraafF, Buitengewoon hoogleeraar aan de Univer-

siteit, Oosterpark 60, te Amsterdam. — Lepidoptera (1877— 78).

* H. F. Nierstrasz , Phil. nat. stud., Predikheerenslraal 2, te Utrecht. —
Lepidoptera (1890—91).

Dr. A. C. Oudemans Jsz. , Leeraar aan de Hoogere Burgerschool,

Boulevard, te Arnhem — Acarina (1878—79).
* Dr. J. Th. Oudemans, Conservator der Zoölogische Musea van de

Universiteit, Oosterpark 52, te Amsterdam. — Macrolepidoptera
,

Hymenoptera, Thysanura en Collembola (1880—81).

J. D. Pasteur, Inspecteur der Telegrafie, te Buitenzorg, Java (1894—95 j.

* Dr. E. Piaget^ aux Bayards, Neucliâlel (Zwitserland). — Diptera

en Parasitica (1860—61).
* Mr. M. C. Piepers, Oud-Vicepresident van het Hoog Gerechtshof

van Ned. Indie, Noordeinde 10«, te'sGravenhage. — Lepidoptera

(1870—71).

* J. R. H. Neervoort van de Poll, Huize Beukenstein, te Rijsenburg

(prov. Utrecht). — Coleoptera (1883—84).

* Dr. P. H. J. J. Ras, Velperweg 56a, te Arnhem (1876—77).

Dr. N. W. P. Rauwenhoff, Oud-hoogleeraar aan 's Rijks Universiteit

te Utrecht. — Algemeene Zoologie (1866—67).

H. C. Redeke, Phil. nat. cand., Singel 54, te Amsterdam. — Cecidiën

(1893—94).

Dr. C. L. Reuvens, Conservator bij 's Rijks Museum van natuurlijke

historie te Leiden (1889—90).

L. J, van Rhijn, te Bergen op Zoom. — Macrolepidoptera (1894—95).
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* C. KitsemaCz., Conservator bij 's Rijks Museum van natuurlijke historie,

liaponburg 94, te Leiden. — Algemeene Entomologie (1867— 68).

Dr. J. Ritzema Bos, Buitengewoon lioogleeraar aan de Universiteit,

Roemer Vissc/terslnial 3, te Amslerdarn. — Oeconomische Ento-

mologie (1871—72).

* Mr. E. A. do Roo van Westmaas Huize Daalhiiizoi
, te Velp. —

Lepidoptera (1855—56).

* G. van Roon, Zwnrtjaiislraal 33, te lioUerdam. — Coleoptera

(1895-96).
* Dr. A. J. van Rossum ,

Eiisebius-pleiii 25 , te Arnliein. — Cimbices enz.

(1872—73).

Dr. R. H. Saltet ,
Hoogleeraar aan de Universiteit , Nirnlaas Wilsen-

kade 48, te Amsterdam (1882—83).

M. M. Schepmau , te Rhoon. — Neuroptera (1871—72).

* P. J. M. Schuyt, van Vollen liovenstraal. 60, te Rotterdam. — Lepi-

doptera (1890—91).

G. A. Six, De Riiiterstraat 65, te 's Graveidiage. — Hymenoptera

(1852—53).

* P. C. T. Snellen Wijnliaven (Noordzijde) 45, te Rotterdam. —
Lepidoptera (1851—52).

J. B. van Stolk, villa Jarpa, Hoogeweg te Selieveningen — Lepidoptera.

(1871—72).

* P. T. Sijthoff , Administrateur op de kina-plantage Kerlamanah , in

de afdeeliug Bandoeng^ Preanger regentschappen, Java. — Cole-

optera (1878—79).

H. Uijen, Priemstraat , te Nijmegen. — Lepidoptera (1875-76).

* Mr. D. L. Uyttenbogaart , Keizersgracht 547, te Amsterdam. —
Coleoptera (1894—95).

* Dr. M. C. VerLoren van Themaat, Huize Scholhorst, te Hoogland

bij Amersfoort. — Algemeene Entomologie (1845—46).

J. Versluys Jr. , Assistent aan het Zoölogisch Laboratorium, Plantage

Middenlaan 80, te Amsterdam. — Coleoptera en Macrolepidoptera.

(1892—93).

* Dr H. J. Veth, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool, Stationsweg

20, te Rotterdam. — Algemeene Entomologie, vooral Coleoptera.

(1864-65).

Johan P. Vink, te JSijmegen. — Lepidoptera. (1883—84).

A. A. Vorsterman van Oijen , te Rijswijk. (1892— 93).

* H. A. de Vos tot Nederveen Cappel
, te Apeldoorn. — Lepidoptera.

(1888—89).

* Joh. de Vries, P. C. Hooftstraat 82, te Amsterdam. — Lepidoptera.

(1884—85).

Erich Wasmann, S. J., te Exaeten bij Roermond. — Myrmekophilen

en Termitophilen. (1886—87).
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H. L. Gertli van Wijk, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te

Middelburg. — Hymenoptera aculeata. (1874—75).

Dr. Max C. W. Weber, Hoogleeraar aan de Universiteit, Sarphati-

kade 3, te Amsterdam. (1886 -87).

W. A. F. Zack, te Apeldoorn. — Macrolepidoptera. (1894—95).
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I.

ÜBER DAS HORN
DER

SPHINGIDEN-RAÜPEJSr.
VON

n. C. PIEPERN.

Folgendes ist eine Umarbeitung und Ergänzung eines über diesen

Gegenstand von mir in der am 13. Januar 1889 stattgefundenen

Versammluno: der «Ned. Ent. Vereeniging » gehaltenen Vortrages.

Hatte ich mieli doch während eines Zeitraumes von etwa S'i Jahren
,

die ich in Niederländiscli Ost-Indien wohnhaft war, dort, insoweit

meine ämtlichen Geschäfte es mir gestatteten, mit lepidopterologi-

schen Studien beschäftigt und so u. a. auch viele Raupen von auf

Java lebenden Sphlngiilen kennen gelernt. Als ich nun im J. 1889

mich zeitweilig in meinem Vaterlande befand, fühlte ich mich ver-

anlasst den Mitgliedern jenes Vereins das von mir über obigen

Gegenstand Beobachtete mitzuteilen. Ich hatte aber auf Java nur

wenig Gelegenheit, die entomologische Litteratur, zumal die in

verschiedenen Zeilschriften zerstreute , zu Rathe zu ziehen , und

so war es mir denn damals noch unbekannt , dasz der nämliche

Gegenstand auch bereits von E. B. Poulton in den i(.Trans-

acüons of the Entomological Socicti/ of Loudon d behandelt war,

- was freilich teilweise selbst während ich meinen Vortrag, hielt

noch nicht veröffentlicht war — sowie auch, was darüber schon

im J. 1876 von Prof. Dr. A. Weismann im zweiten Teil seiner

€ SiucUen zur Descendeuz-T/ieorie d (Die Entslelumg der Zeichnung

hei den Schmetterlings-Rau^en) erörtert war.

Das Lesen dieser interessanten Schriften hat seitdem in meine

damals ausgesprochenen Meinungen über diesen Gegenstand zwar

einige Veränderung gebracht. Keine geringeren werden jedoch meine

Tijdschr. v. Enfom. XL. 1
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Beobachtungen und Bemerkungen, meiner Ansicht nach, in die

Scliluszfolgerungen bringen müssen , welche der genannte englische

Gelehrte aus seinen Studien meinte herleiten zu dürfen. Eine neue

Arbeit , die den Besultaten und der darauf basierten Ansicht

beider Rechnung trägt , ist mithin für die Kenntnis dieses Gegen-

standes unerläszlich geworden Ich will mich denn derselben hier

unterziehen, besonders auch, weil die Ergebnisse dieser Untersu-

chungen , wie auch derer über den FarbenWechsel derselben P^aupen

worüber ich nachher sprechen werde, nach meinem Dafürhalten

von grösztem Interesse sind für den richtigen Begriff der weiteren

Studien, welche ich in diesem Werke daran anzuknüpfen gedenke ^).

Das sogenannte Horn oder Schwanzhorn nun der Sphlngiden-

Raupen zeigt sich meistens als ein krummer , spitz zulaufender
,

harter und unbeweglicher Auswuchs, mehr oder weniger hinter-

wärts nach unten gerichtet ; es ist an der Oberfläche granuliert
,

und von sehr verschiedener Länge, Dicke und Farbe, je nach der

Art. Die Biegung ist jedoch auch mitunter eine nach vorne ge-

richtete, oder gar ist das Horn wenig oder nicht gebogen sondern

beinahe oder ganz gerade. Hierin und auch hinsichtlich der Länge,

findet sich auch , hauptsächlich in der Gattung Macroglossa Ochsh.
,

manchmal Unterschied zwischen den Individuen einer und derselben

Art , aber meistens ist die Form bei den erwachsenen Exemplaren

dann dieselbe , dagegen bei den verschiedenen Arten unter einander

sehr unähnlich. In der Gattung Acherontia Ochsh. steht das Horn

nahezu horizontal zu der Verlängerung des Rückens und hat dabei

eine eigentümliche zierliche Krümmung mit stark nach vorn um-

gebogenem Ende. Bei mehreren Chaerocampa- und Pa^iacra-krierx

ist es blosz eine nach hinten gekrümmte Spitze. Mitimter, wie bei

Chaerocampa Elperwr L. ist diese Spitze dann kurz, aber ziemlich

dick; manchmal auch wie bei Chaerovampa Adens Gram. (Taf. I,

flg. 8 und Taf. Ill , fig. 4 , 5) kurz und dünn ;
bei Chaerocampa

1) Diese beiden Abhandlungen sind nämlich die beiden ersten von einigen

Studien über Mimetismus in Zusammenhang mit natürlicher Zuchtwahl ,
welche

der Verfasser später herauszugeben beabsichtigt.



DKR SrilTN'GIDEN'-RAÜPBN. à

Clotho ürury (Taf. I, fig. 11 und Taf. Ill, fig. 8, 9) dagegen

erheblich gröszei' und dicker. Calymnia Fanopus C-ram. von Java

hat selbst ein sehr langes Horn, das fast ein Drittel der Körper-

lange dieser ziemlich groszen Raupe erreicht ;
es wird meistens

aufrecht mit einer kleinen Biegung nach vorn, mitunter jedoch

nach hinten gekrümmt und stark gesenkt getragen (Tat. I , fig. 20).

Auch das Horn von Macroglossa Faro Cram. (Taf, IH, fig. 10)

ist besonders bei einigen sehr lang und stark nach vorne umge-

bogen. Chaerocampa Còlerlo L. hat ein ziemlich dünnes , fast ge-

rades, spitz zulaufendes Horn von mittelmäsziger Länge, das von

der Raupe willkürlich stark nach vorn bewegt werden kann. Diese

Beweglichkeit findet man ebenfalls bei der javanischen Chaerocampa

Oldenlandiae F. (Taf. 1, fig. 2, 26) und Chaerocampa Thyelia L.

(Taf. I , fig. 3) , bei welchen dieser Körperteil jedoch dünn, leder-

artig, biegsam und am Ende an Dicke um ein geringes vermindert

ist, bei letzterer überdies noch sehr verkürzt i). Ebenso bei der

javanischen Chaerocampa Vigil Guér. , deren Horn gerade und

ziemlich kräftig entwickelt ist. Ich finde sie auch erwähnt bei

BoiSDUVAL von den amerikanisciien R.aupen von Sphinx Telrio L.

{llasdriibal Cram.) und von Philampelus Cranior Cram. Letztere

träge ein sehr langes fadenförmiges, erstere ein auch ziemlich

langes, aber stärker gebautes, nach hinten gekrütrnntes Horn; bei

beiden sei dieser Körperteil sehr beweglich. Die erwachsene Raupe

der auf Java gewöhnlichen Cha^crocampa Silheteusis Bsd. (Taf. I,

fig. 4) hal dagegen kein eigentliches Horn; ihr Leib bildet da selbst

ein spitzes hervorragendes Ende, auf dem dann noch eine hor-

nichte kleine Spitze dasselbe vertritt. Blosz eine solche Erhabenheit

an der Stelle des Horns zeigt nach Boisduval auch die Raupe der

amerikanischen Philampeliis Jussieuae Hb. Bei Chaerocampa por-

cellus L. ist ebenfalls nur eine hornichte Spitze vorhanden. Bei

1) Der Behauptung des Hernn Forsayet nach, hätte, nach seinen in 3iÂow

[Central Indien) gemachten Beobachtungen, die Raupe von C. Oldenlandiae F.

ein langes scharfes, und die von C. T/ujelia L. ein kurzes scharfes Horn. Dieses

stimmt ebensowenig mit meinen Wahrnehmungen überein wie mit denen, welche,

wie Moore behauptet auf Ceylon gemacht wurden. Ist denn die Determination

vom obengenannten Herrn wohl volkommen sicher?
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der erwachsenen Piaupe der javaniî^chen Eühia Boìiclins Westw.

(Taf. I, fìf^. 15 und Taf. IV, fig. 3) läszt die Form jenes Teiles

ihres Körpers, wo bei anderen Arten und auch bei ihr in jüngerem

Zustande das Horn eingepflanzt ist, auch noch deutlich erkennen,

dasz sich dort früher ein solcher Auswuchs befunden hat, von dem

jedoch nur noch ein hornichter Knoten übrig ist. Von dem euro-

päischen Pterogon oenotherae Esp. finde ich gleichfalls erwähnt

dasz die Raupe, anstatt eines Hernes eine hornichte erhabene

Fläche, mitten in einem runden, sogenannten Augenflecken ge-

legen, besitzt; einen solchen Flecken an derselben Stelle erwähnt

BoiSDUVAL auch von der amerikanischen Raupe von Thyreus Äbhotii

Swains. Bei der Raupe von DeilepJdla vespertìlio F. ist keine Spur

vom erwähnten Körperteile mehr zu sehen.

Dies ist nämlich der Fall bei den erwachsenen Raupen ;
ihre

jüngeren Zustände stimmen damit jedoch meistens in keinem Teile

überein. Von 34 auf Java vorkommenden Sphingiden-KdMT^en sind

mir die jüngeren Zustände mehr oder weniger bekannt geworden
,

nämlich die von :

Acherontia 8tyx Westw.

» Lachesis F.

Calynmia Panopus Cram.

Smerìntkus Sperchius Ménétr.

Eurypteryx mirabilis Rothschild.

LeucopJtlebia lineata Westw.

Sphinx convolvuU L.

D discisiriga Wlk.

Elibia Bolichus Westw.

Anibulyx subocellata Felder.

Philampelus aegrota Butl.

Chaerocampa Ilypothous Gram.

»
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Von der Sphingiden Ceylon's enthält das Werk von Moore über

die Lepìdopiera dieser Insel die Abbildungen i) von jüngeren Zu-

ständen von 8 Arten , worunter freilich 5 auch von mir auf Java

beobachtete vorkommen , nämlich von :

Sphinx coyivolvidi L.

» discistriga Wlk.

Chaerocanipa nerii L.

» Oldenlandiae F.

Macroglossa Corythrm Bsd. itaxlcolor Moore.)

Ï) prox'wm Butl.

» cata'iiijrrlia Butl. {insìpida Butl.)

» llylas L.

Und von den palaeark tischen SpJùìtgideìi fand ich in verschie-

denen Werken die Abbildungen oder Beschreibungen derjüngeren

Zustände von 13 Arten, nämlich von:

Ächerontia Atropos L. Beilepliila vespertilio Esp.

Smeriìithus populi L. Chaerocanipa eupliorhiae L.

» ocellains L. » Elpenor L.

)) tiliae L. » porcellus L.

Spliinx ligustri L. Fterogon oemtlierae Esp.

» pinastri L. Macroglossa stellatarum L.

DeilepJdla gaìii Rott.

Auch noch die von einigen wenigen amerikanischen wurden

mir bekannt. In Sepps Werk über die Lepidopiera von Surinam,

fand ich die von Sphinx pietà Sepp, von Philampelm faseiatus

Sulz, {vitis Sepp) und von Philanipelus lahruscae L. , wie auch

1) Diese Abbildungen sind leider iu keinem Teile genau. So zeigt, z. B. jene

der Raupe von Ächerontia Sti/x Westw., keine Spur von der eigentümlichen

Krümmung (Taf. I, fig. 18) des Horns, welclie diese Art ebenso gut als alle ^c//i?-

rö»//a-Raupen besitzt; auch fehlt dem Horn der ebenfalls darin abgebildeten,

halberwachsenen Chaerocampa lli/poflions Cram, die sonderbare Form (Taf. I,

fig. 21), welche derselben ebenso wie der verwandten Deilephila Nerii L.

eigentümlich und bei dieser letzten Art denn auch in der Abbildung wieder-

gegeben ist.
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in den « Sui/i's à Bvfon » von Boisduval eine Erwähnung derer

von Sphinx Tetrlo L. (Hasdrubal Gram.), P/iilampelus Jussieuae

Hb. und PJdlamj)elus Crcifitor Gram. Was letzterer Raupe betrifft,

so teilt obendiein auch Wallace in seinem bekannten Werke über

den Darwinismus, auf die Autorität der Abbildungen des Werkes

von Smith und Abbot, Lepldojitßrous Insects of Georgia, welches

mir nicht zugänglich war, mit , dasz sie ein langes Horn hat
,

welches jedoch, wenn sie vor ihrer Verpupping ihre Farbe ge-

ändert hat, also in ihrem letzten Stadium, gänzlich verschwun-

den ist.

Ein Material also , das bei weitem noch nicht vollständig ist
,

trotzdem aber genügt um den betreffenden Körperteil bei den

jungen Raupen kennen zu lernen.

Bei nahezu allen diesen Arten sehen wir es denn nun viel

stärker entwickelt als bei den erwachsenen Raupen. Nicht immer

fällt dies zwar sofort besonders stark auf; wenn man jedoch das

Verhältniss beachtet zwischen der Länge des Horns und der des

ganzen Körpers, wird man dann dennoch finden , dasz dieser Un-

terschied in der Länge auch in diesen Fällen immer weit geringer

ist bei den jungen Piaupen , als bei den Erwachsenen. Bei der kaum

aus dem Ei geschlüpften Sphinx ligustri L. z. B. fand Poulton

die Länge der ganzen Raupe 5,25 mm., jene des Horns 3 mm.,

und mitunter selbst fast so lang als die Raupe. Bei Smerinthus

ocellatus L. hat dann das Horn eine Länge von 2 mm. ,
der

ganze Leib jedoch von 5, 5 mm. Die bekannten ziemlich groszen

erwachsenen Piaupen dieser Arten sind jedoch auch vielmals länger

als ihre Hörner. Sehr auffallend ist dieses bei der javanischen

Cali/mnia Fanopiis Gram., einer Art, von der sowohl die junge

als die erwachsene Raupe ein sehr langes Horn besitzt (Taf. I

,

flg. 20, 25) und das letztere sogar das längere beider ist; aber

wenn man nun die Länge dieser hervoi'ragenden Teile mit der

des ganzen Körpers vergleicht, so erhellt ja sofort, dasz das Horn

durchaus nicht im Verhältnis zum W^achstum des letzteren an

Länue zunimmt, und dasz also dieser Ausv\'achs in den ersten
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Lebensstadien der Raupe merklich stärker entwickelt ist als später.

Oft erleidet dabei denn auch die Form eine Veränderung, und

beobachtet man in diesem Falle manchmal wieder eine gewisse

Vergrösserung , eine Substanzzunahme nach der früheren Abnahme
,

aber von ganz anderer Art, oder aber verschwindet das Horn im

erwachsenen Zustande und bleibt höchstens nur noch durch eine

hornichte Spitze, Fläche oder Platte vertreten. Bei Fterogou

oenotherae Esp. hat sich selbst ein Augenflecken auf der noch

etwas erhabenen Stelle gebildet, wo sonst das Horn eingepflanzt

ist; doch musz auch diese Art früher wohl ein solches Horn be-

sessen haben, da dieses nach Weismann bei einer, ihrer Zeichnung

nach phyletisch älteren , aber sehr verwandten Art, Pt. Gorgoniades

Hb, auch noch vorkommt. Auch die erwachsene Raupe von Tliyreus

Ähbotii Swains, hat nach Boisduval an derselben Stelle einen

solchen Augenflecken; vermutlich wird denn auch für sie wohl

dasselbe gelten. Was Phllampehis Craiitor Gram betrifft scheint

dies festzustehen; Boisduval teilt darüber mit, dasz nach einer von

Herin Lorqüin gemachten schönen Abbildung und genauen Be-

schreibung die junge Raupe dieser Art ein sehr langes und faden-

förmiges Horn besitze, doch dieses bei der letzten Häutung ver-

schwinde und bei der erwachsenen Raupe nur noch durch ein

hornichtes Plättchen vertreten sei (iqid ressemble à uu oeily>. Ich

will hier zur weiteren Erläuterung hinweisen auf einige Abbil-

dungen von Hörnern verschiedener Arten von Sj)//iugifIe/i-'RiiUY>en
,

die, soweit möglich, im eiwachsenen und im jüngeren Zustande

genommen sind. Herr van der Wulp hatte die sehr von mir

geschätzte Freundlichkeit diese für mich anzufertigen nach den

vollständigen, unter meiner Aufsicht auf Java von diesen Raupen

gezeichneten kolorierten Abbildungen, von welchen auch noch einige

hier diesen Abhandlungen beigegeben sind , doch welche alle auf-

zunehmen nic])t anging.

Die Abnahme der Wichtigkeit des betreffenden Körperteils vyährend

der Entwickelung der Raupe, sei es dasz dieses von einer that-

sächlichen Verkleinerung und von einer Verwandlung begleitet ist,

sei es dasz es lediglich in einem Mangel an weiterer Entwickelung



8 (m. C. piepers). UEBEE das HORN

im Verhältnis zu der des übrigen Körpers besteht, darf also wohl

als allgemeine Regel gelten. Schon Weismann nahm dies denn

auch an , und Poulton ist gleichfalls der nämlichen Ansicht.

Diese Abnahme beschränkt sich nun obendrein meistens nicht

nur auf die Form. Bei vielen Arten nämlich ist das Horn im

jungen Zustand sehr beweglich, zwar immei' nur nach vorne,

doch dann auch mitunter so stark , dasz es beinahe den Rücken

berühren kann , während diese Beweglichkeit nur selten und dann

meistens in viel geringerem Masze bei der erwachsenen Raupe

übrig geblieben ist. Von 55 Sp//inffidenSpec\es, die ich auf Java

gefunden habe, konstatierte ich diese Beweglichkeit des Horns im

erwachsenen Zustande nur bei den bereits genannten Raupen von :

Chaerocampa Tiiyelia L. Chaerocampa Oldenlandiae F.

» Celerio L. » vigil Guér.

Von 34- Arten dieser Insel, deren junge Ratipen mir mehr oder

weniger bekannt geworden sind , war dieses Vermogen jedoch noch

bei 41 vorhanden, nämlich bei:

Acherontia Styx Westw. CJiaerocainpa ClotJio Drury.

SpJiinx . convolvuli L. » Acteus Gram.

Chaerocampa Thyelia L. » ISessiis Drui'y.

y> japoiiica Bsd, Panacra elegantula H.-Sch.

» Oldenlandiae F. » Äutomedon Bsd.

» palUcosta Bsd.

Von den europäischen Raupen sehe ich es blosz von Poulton

bei der jungen Spihinx ligustri L. erwähnt. Man musz dabei jedoch

wohl beachten , dasz dergleichen biologischen Besonderheiten noch

nicht viel Aufmerksamkeit geschenkt ist; ferner, dasz ich von den

javanischen Arten, bei denen eine solche Beweglichkeit sich nicht

zeigte, meistens nicht öfters junge Raupen besass ; und schlieszlich ,

dasz viele Raupen von diesem Vermögen nur zuweilen Gebrauch

machen, sodasz es reiner Zufall ist, wenn man sie das Horn be-

wegen sieht. Diesem Umstände schreibe ich es auch zu ,
dasz dies

nicht blosz von der erwachsenen Oiaerocampa Celerio L. ,
die auch
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in Europa nicht selten vorkommt, dort nie wahrgenommen zu sein

scheint, sondern dasz es auch Poulton bei seinem so genauen

Ontogenese-Studium der europäischen SpJiinx convoivuli L. entgangen

ißt, bei welchen beiden Arten ich es doch auf Java beobachtete.

Höchst wahrscheinlich wird dasselbe Vermögen wohl in gröszerem

oder geringerem Masze bei weitaus den meisten *^j/ii/^_;7/^/t?«-Raupen,

die in ihrem ersten Stadium noch ein ziemUch langes Horn besitzen,

alsdann auch noch vorkommen, aber dann gewisz auch meistens,

wie sich dies bei 10 von den 11 oben genannten Arten, welche

in diesem Falle verkehren, zeigt, im erwachsenen Zustande ver-

schwunden sein.

Auch in dieser Hinsicht zeigt der erwähnte Körperteil also einen

Rückschritt und wenn man berücksichtigt dasz die Art und Weise

wie diese Beweglichkeit des Horns vor sich geht, nicht nur jedem
,

der es sieht, die Ueberzeugung beibringt, dasz dabei keineswegs von

einer durch das Runzeln oder Zusammenziehen der Rückenhaut

verursachten Bewegung die Rede sein kann, sondern dasz diese

durch eine eigens dazu bestimmte Muskel verursacht werden musz ^) ,

und dasz denn auch , obgleich diese anatomische Untersuchung

nicht veröffentlicht ist, Dr. I. Tit. Oudemans, dem ich zu diesem

Zwecke einige javanischen Raupen zugeschickt hatte , mir erklärt

hat die dazu dienende Muskel aufgefunden zu haben, dann kann

auch das Aufhören dieser Beweglichkeit keiner andern Ursache

zugeschrieben werden , als der Verkümmerung dieser Muskel. Aber

dann folgt daraus auch unstreitig, dasz die fortgesetzte Formver-

1) Mehrere Eaupeu köuuen solche BeweguDgen willkürlich niacheu. Poulton
erwähnt es von den Dörnern der Aglia tau L. Am stärksten frappierte es

mich bei den denen, der Acronycta alni L. ähnlichen, Rückenanhängseln einer

Eaupe von Java, der von Secusio ebumeigutta Moore. Auch die Raupe von -Dä!?««w

Genuiia Gram, kann einige von ihren Anhängseln willkürlich bewegen ; nach

ScuDDiîR wäre dies mit der von Banals Plexippus L. in starkem Masze der Fall.

Die von Plaiydonia coriaria Sil. und von Bomhijx waringi ïeysm. bewegen gleich-

falls den Auswuchs, den sie auf dem hinteren Teile des Rückens besitzen; aber

dies vollzieht sich lediglich durch das Falten der Rückenhaut; bei den zuerst

genannten Raupen ist es hingegen deutlich, dasz dazu eine bestimmte Muskel

vorhanden sein musz. Die Raupe von Miresa nitens Wlk. kann die Stachelhaare
,

mit welchen die vier groszen Auswüchse der vier Ecken ihrer Rückenfläche be-

waffnet sind wie Bürsten ausdehnen oder wie Pinsel zusammenziehen.
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änderung des Horns nichts anderes ist , als eine Erscheinung
,

die aus einem Proces hervorgeht , dessen Zweck es ist , ein

früher mehr entwickeltes Organ zu beseitigen oder wenigstens

auszer Funktion zu setzen. Auffallend dabei bleibt jedoch,

wie verschieden dieses bei den verschiedenen Arten vorgeht ; wie

nicht blosz zwischen diesen, sowohl was die Form Veränderung,

als was das Fortbewegungsvermögen betrifft ein erheblicher

Unterschied besteht, zumal jedoch der Zeitverlauf, in welchem

eine oder die andere dieser Veränderungen bei diesen Arten zu

Stande kommt
,

ganz bedeutend differiert. Ferner , wie auf einer

gewissen Höhe manchmal ein Stillstand in der weiteren Entwic-

kelung eintritt, mitunter auch eine andere Richtung sich darin

kund giebt. Bei einigen Arten wie bei Calymnla Panopm

Gram, hat auch die erwachsene Raupe noch ein langes gut ent-

wickeltes Horn , aber es scheint dieses , nach meinen Beobach-

tungen , selbst schon im ersten Stadium alle Beweglichkeit ver-

loren zu haben , w^elches Vermögen bei anderen , wie bei Ckaerocampa

vigil Guér. jedoch auch bei der erwachsenen Raupe erhalten

geblieben ist , während sie noch ein ziemlich langes Horn besitzt
;

und sogar bei Chaerocam/pa Oldenland'iae F. (Taf. I, tig. 2, 26),

obgleich bei dieser nur noch ein unbedeutendes lederartiges Ueber-

bleibsel vorhanden ist. Bei Chaerocampa porcellus L. ist dieser

Auswuchs schon im ersten Stadium dei' Raupe auf ein hornichtes

Spitzchen reducierl ; aber es bleibt dieses so verändert auch noch

bei der erwachsenen Raupe bestehen, während es bei Deilephlla

vespertìlio Esp. wenigstens schon in ziemlich jungen Stadien, der

Raupe ganz verschwunden ist , und die Raupe von EUbia DolicJius

Westw. (Tafel I, fig. 5, 10, 15 und Tal. IV, ßg. 1, 2, 3) in

dieser Hinsicht eine fortlaufende Evolution zeigt, llir Horn ist

nämlich in der vorletzten Form merklich dicker und kürzer als

in den vorigen Stadien und bei der erwachsenen Raupe im Gegen-

teil auf einen hornichten Knoten reduciert. Von der ameri-

kanischen Vliilampehis Jussieuae Hb. erwalint BoisnuvAL dasz die

junge Raupe noch ein kurzes Horn , die erwachsene jedoch an

derselben Stelle nur noch eine kleine Erhabenheit zeigt ; von
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der ebenfalls amerikanischen PJiilampelns Grantor Cram. , wie schon

oben erwähnt, dasz dieses Organ bei der junge Raupe sehr lang

und dünn, wie Bindfaden sei, aber bei der letzten Häutung ver-

schwindet und bei der erwachsenen Raupe stets eine hornichte

Fläche zurückläszt. Bei Chaerocamim Hypothous Gram. (Taf. I.

flg. 21, 22 und Taf II fig, 6, 7), wie auch bei der dieser Art

sehr verwandten Beilephila nerii L. , nach der auf Ceylon davon

gemachten Abbildung, ist das Horn auch schon bei der jungen

Raupe sehr verkümmert und von einer eigenartigen Gestall ge-

worden, während das der erwachsenen wieder ganz verandert

ist und dabei an Substanz bedeutend zugenommen hat. Eine

andere ist dagegen diese neue Form bei der erwachsenen Raupe

von Chaerocampa Acteus Gram. (Taf. I fig. 8 , 9 und Taf. Ill

fig. 1—5), eine andei'e zumal bei den Acherouüa-kY{e.n (Taf. I

fig. 18, 19 und Taf. IV fig. 4).

Es wird nun überdies an dem nändichen Körperteil noch eine

andere Rückschrittserscheinung beobachtet. Es ist nämlich immer

mit kleinen Knötchen besetzt d. h. granuliert oder chagrinartig;

Unebenheiten, welche ich in meiner früheren Mitteilung über diesen

Gegenstand, auf Gruntl meiner Beobachtungen hinsichtlich des Ur-

sprungs von dergleichen Knötclien auf gewissen dem erwähnten

Horn sehr ähnlich sehenden hornichten Spitzen auf dem Rücken

der Thoi'ax-'&egmenie einiger Papillonldeu-Raupen , für Ueber-

bleibsel fiüher da bestanden habender Borstenhaare mellite halten zu

müssen. Hatten doch meine Studien über die Entwickelung dieser

Raupen, welche ich im Teile 31 der «Tijdschrift voor Entomo-

logie» veröffentlichte, mich gelelirt, dasz diese Granulation dort

das Ueberbleibsel sei von in solchen Tuberkeln eingepflanzten stache-

lichen Haaren, welche während der Entwickelung dieser Raupen

immer kürzer wurden und endlich ganz verschwanden und an

deren Stelle nur die erwähnten kleinen Erhabenheiten zurück

Hessen, Poulton's Nachforschungen bestätigen diese Ansicht voll-

kommen.

Aus diesen teilweise mit dem Mikroskop angestellten Untersu-

chungen (s. die vorerwähnten a Transactions')') 1885 u. 1888) geht



12 (m. c. piepers), tteber das horn

ja doch in der That hervor, dasz das ziemlich lange Horn , welches

die Raupen von Sphinx ligustri L und S. convolvuli L. in älteren

Stadien besitzen, mit solchen Tuberkeln besetzt ist, aus deren

jeder ein stacheliges Haar hervorkommt. Es scheint jedoch , dasz

dieses erst im zweiten Stadium Statt findet, dasz aber im ersten

sich auf dem erwähnten Organ keine Tuberkeln, sondern nur

dichte kurze Haare befinden und das Ende mehr oder weniger

zweispitzig ist, indem jedes der Spitzen ein einziges, aber be-

sonders dickes Stachelhaar trägt. Da mir dennoch letzteres damals

noch nicht bekannt war, meinte ich zu jener Zeit auf Grund

dieser Stacheln diesen Körperteil als das Ueberbleibsel einer alten

Verteidigungswaffe auffassen zu dürfen , und derselben Ansicht über

den ursprünglichen Zweck dieses Horns waren , wie mir jetzt klar

ist, auch die beiden genannten englischen Gelehrten. Hat doch

wohl jeder, der Gelegenheit hatte die Beweglichkeit desselben gut

zu beobachten, denselben Eindiuck empfangen. Fand ich ja doch

auch in Boisuuyal's Werk eine Bemerkung des Generals Bru-

nei über die Raupe von Sphinx Tetrio L. (Hasckubal Gram.)

welcher erwähnt dasz diese, wenn man sie berührt, nicht nur den

Vorderleib stark hin und her bewegt , sondern auch das sehr beweg-

liche Horn auf und nieder biegt, als wollte es sich mit demselben

verteidigen , obgleich diese Raupe doch sehr stark von Ichneumo-

nideti-Larven geplagt wird. Ferner giebt er eine Beobachtung über

das Horn des Philampelus Grantor Gram. . des Inhaltes , dasz dieses

in Bewegung ist , als wollte die Raupe damit Parasiten vertreiben.

Wie nun aber diese irüliere Watfe vermutlich gestaltet und welche

ihre Wirkung war, darüber stimmt meine Ansicht mit jener der

oben erwähnten englischen Naturforscher jedoch nicht überein.

Weil ja diese steifen , harten
,
jedes aus einer Tuberkel ent-

springenden Haare auf dem Hörne, ebenso wie die, welche ich

früher auf den 77^öm.t; Dörnern einiger Papilioniden-Rdiupen beo-

bachtet hate, je weiter die Entwickelung der Raupe fortschreitet,

immer kleiner werden um endlich ganz zu verschwinden, meinte ich

die Konjektur wagen zu dürfen , dasz sie in einer Periode noch älter als

die Zustände der Raupe , welche sich noch jetzt in ihrer Ontogenese



DEB SPHINÖIDBN-RAUPBN. 13

abspiegeln , vielleicht noch länger gewesen und dasz also damals

das Horn mit langen Stachelhaaren besetzt war. In diesem Falle

könnte doch dieses Tier — um so mehr , als auch die ebenfalls

immer geringer gewordene Beweglichkeit des Horns aus demselben

Grunde damals bedeutend gröszer als gegenwärtig gewesen sein

kann — damit die ganze obere Seite und vielleicht auch die Seiten

ihres Körpers vor Ichneumoniden , Tachmmen und dergleichen In-

sekten schützen.

Zumal wenn mit der Hervorbringung diesen Stacheln zugleich eine

oder andere, solchen Tierchen bei der Berührung schädliche Substanz

ausgespritzt werden könnte, wie man dies auch bei anderen Z^^ir/o-

^^^ra-Raupen findet. So hat z. B. die Raupe der javanischen Miresa

nitens "Wlk. vier solche mehr oder weniger bewegliche Auswüchse,

die, wenn die langen daraus hervorkommenden steifen Haare in

der Ruhe zusammengefaltet sind, Pinseln ähnlich sehen, wenn

die Raupe sie aber sträubt, Borsten, deren Berührung dem Men-

schen ein auszerordentlich heftiges, wirklich schmerzhaftes Jucken

verursacht.

Auch eine Substanz, die so stark riecht, dasz solche Insekten

dadurch verscheucht wurden , könnte durch solche Organe ver-

breitet werden; diese "Wirkung ist es doch vermutlich, die durch

das bekannte ausstülpende Organ der Papilioniden-Kdin^en verrichtet

wird. Ist es ja doch sehr möglich dasz die 2? der genannten

Insekten die Raupen, auf welche sie ihre Eier zu legen beab-

sichtigen , hauptsächlich durch den Geruch zu finden wissen und

deshalb dazu mit äuszerst empfindlichen Geruchsorganen versehen

sind; und wie es dann geschehen kann, dasz sie durch einige

stark riechenden Stoffe abgewehrt werden , wird jeder begreifen
,

der je wahrgenommen hat, welch eine heftige Nervenerschütterung

der gleichfalls sehr fein organisierte Geruchsorgane besitzende Hund

erfährt , wenn man ihn an dem für das gröbere menschliche Organ

so angenehmen Kölnisches Wasser riechen läszt.

PoULTON , und nach diesem auch Meldola, sind dagegen , zumal

auf Grund der zweispitzigen Form, der Meinung, dasz das Horn

ursprünglich eine Waffe gewesen sei in ähnlicher Weise wie das
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sogenannte Flàgellum der Raupe von iiariiyia vìmda L. Nun kann

freilich dieses Flagellmn , nach meinem Dafürhalten, früher auch

wohl auf die vorerwähnte Weise zu dem nämlichen Zwecke ge-

dient haben. Auch jetzt sogar scheinen die Verteidigungsmittel

dieser Art doch noch vorzugsweise gegen feindliche Insekten zu

dienen. Sah doch Weismann solch eine Raupe von einer Eidechse

auffressen. Zwar finde ich nirgendwo erwähnt, dasz gegenwärtig

irgend eine Feuchtigkeit mit demselben ausgestoszen wird und es

kann auch, wie Dr. I. Th. Oudemans mir wohlwollend mitteilte,

aus der Beschreibung des inneren Baues dieses Organs von C.

Claus {Vieler Schüfzwaffen der 'Raupen des Gabelschwanzes, IFürz-

hurger Natimo. Zeitsclinft 18Ü2), unmittelbar hergeleitet werden

dasz keine Drüsenorgane darin vorkommen , aber es würde mich

doch nicht wundern, wenn dies früher wohl der Fall gewesen

wäre.

Aus Poulton's Untersuchungen über diese Raupe in den Jahr-

gängen 4886 und 1889 der genannten a Transactions y^ geht doch

hervor, dasz auch dieses Organ sich in verkümmertem Zustande

befindet; dasz es ja im vorletzten Entwickelungssstadium der Raupe

viel kräftiger ist, während hingegen dann die prothoracale Drüse

aus welcher die erwachsene Raupe jetzt willkürlich eine sehr

scharfe Flüssigkeit — Ameisensäure — auszuspritzen im Stande

ist, noch nicht diese Stufe der Entwickelung erreicht hat. Dasz

dies nun zu ihrem Schutze geschieht , unterliegt wohl keinem Zweifel
,

aber dan folgt daraus auch, dasz diese Raupe bei ihrer letzten

Entwickelung in dieser Drüse eine neue Schutzwaffe bekommen

hat; da nun gleichzeitig hiermit für &^^ Flagelhim eine Periode des

Rückschrittes angebrochen ist, wird es dann auch sehr wahrschein-

lich, dasz dieses Organ die frühere Waffe war, die seitdem unnötig

geworden ist. Und da dieses nun früher um so viel entwickelter

war, erscheint die Vermutung denn auch völlig gerechtfertigt, dasz

es damals ebenfalls in Stande gewesen sein kann irgend eine zum

Schutze dienende Feuchtigkeit abzusondern; um so mehr, da sonst

doch seine Wirkung als W^aflfe ziemlich unbegreiflich bleibt. Viel-

leicht ist diese doch nur eine stark riechende Substanz gewesen
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und als solche weniger kriiflig zum Schutze als die scharfe, welche

die Raupe jetzt aus der prothoracalen Drüse ausspritzen kann und

liegt dann hierin der Vorzug, den die neue Waffe vor der alten

besitzt. Während doch die Ausspritzung entschieden den Zweck zu

haben scheint einen bestimmten Gegenstand zu treffen, was denn

auch, soll sie irgend einen Effekt iiaben, notwendig ist, liiszt die

eigentümliche Bewegbarkeit des Flagellum mehr an eine Vorrichtung

denken, dazu dienende einen starken Geruch zu veibreiten ; findet

man dies doch auch bei dem bekannten , zu demselben Zweck

bestimmten ausstülpbaren Werkzeuge der Pa2]ilioniden-B.a.upen
,

dessen Verwandtsciiaft mit dem erwähnten Peitschorgan höchst

auffallend ist, wie denn auch, nach Poulton, Meldola diese

ebenfalls konstatierte. Während ferner ebenso ausstülpbare Drüseji

auf dem Rücken der von Poulton in den genannten Transactmis

vom Jahre 1887 besprochenen Lipariden-KdLW^en , welche Drüsen

ich auch auf Java bei vielen Liparideu beobachtet habe
,

gleichfalls

eine riechende Flüssigkeit absondern.

Ich erinnere mich deutlich , auf Java einmal bei einer Raupe
,

die mit einem derartigen Geiszelorgan versehen war, bemerkt zu

haben , dasz an dem Ende desselben , als es ausgestülpt wurde
,

ein Tropfen heller Feuchtigkeit sichtbar wurde; ich kann von

dieser Beobachtung jedoch jetzt nichts mehr in meinen Notizen

auffinden und weisz daher nicht, ob es bei der mit der Harpyia

vimda L. nah verwandten Cerusa argentea Felder, oder aber bei

einer der drei dort von mir gezüchteten Raupenarten der Gat-

tung Gargelta vorgekommen ist. Wenn dies, wie ich glaube,

von mir bei einer Gargetta-Wd^xx^Q beobachtet ist , so liegt die

Vermutung nahe, dasz in dieser Gattung das betreffende Organ

noch in voller Funktion und noch nicht durch irgend eine andere

Waffe ersetzt sein soll ; die oben geäuszerte Meinung über seine

frühere Funktion bei Harpyia vlnula L. wird dann gewisz mehr

als wahrscheinlich. Als ich jedoch diese G^ösr^t^^^/a-Raupen züchtete,

war mir die Bedeutung der betreffenden Drüse noch nicht bekannt
,

sodasz die Frage ^ ob sie auch bei diesen Raupen vorkommt, von

mir noch nicht untersucht ist.
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Der Einwurf wurde mir zwar gemacht, dasz die betreffende

prothoracale Drüse bei sehr vielen Raupen vorkomme und also

älter scheine, als das sehr specialisierte Flagellum, weshalb es denn

schwerlich anzunehmen sei , dasz die Drüsenfunktion des letztern

bei I1arpi/ia vinula L. durch die Entwickelung ersterer verloren

gegangen wäre. Obgleich jedoch gewisz die Thalsache, dasz diese

Drüse bei vielen Raupen vorkommt , in der That durch die da-

rüber von PouLTON und Brants veröffentlichten Untersuchungen

vollkommen bestätigt ist, ward jedoch noch bei keiner einzigen

anderen Raupe ,
soweit mir bekannt , konstatiert , dasz sie sich

wie bei der llarpi/ia vinula L. zu einem besonderen kräftigen Ver-

teidigungsmittel entwickelt hat. Und nicht das Vorhandensein der

Drüse an und für sich ist hier von Bedeutung, sondern allein

diese spezielle Entwickelung, um so mehr, da doch nach Poulton's

Untersuchungen ein Rückgang des Flagellum, zugleich damit durch

die Ontogenese der Raupe nachgewiesen wird. Zwar glaubt Herr

A. Brants , der sehr wichtige und ausführliche Beobachtungen über

dieselbe Drüse bei der Raupe von Notodonta ziczac L. im 37ten Th.

der (iTijdscJirift voor Entomologie)) veröffentlichte, das Ausstülpen

dieses Organs, welches dieser Raupe, wie der von Ilarpi/iafurcula

L. — bei der Poulton es beobachtete — eigen is, wirke ab-

schreckend anderen Tieren gegenüber und sei somit ein Schutz-

mittel, aber nach meinem Dafürhalten beruht diese Ansicht

nicht auf genügenden Gründen. Keine einzige Thatsache, kein

einziges Argument ist mir ja doch bekannt , welche dieser

Ansicht einige Wahrscheinlichkeit gibt. Und überdies ist der

Wert der sogenannten Abschreckungsorgane den schlimmsten Fein-

den der Raupen, den Ichieumoniden und Tachinineti
,
gegenüber,

die höchstwahrscheinlich wohl hauptsächlich durch den Geruch

geleitet werden und deren Furcht vor ungewöhnlichen Formen in

der an allerlei sonderbaren Gestalten so reichen Insektenwelt in

jedem Falle mehr als problematisch heiszen darf — etwas, das

freilich auch wohl für alle anderen Feinde unter den Insekten

gelten wird -— vermutlich von keiner Bedeutung. Selbst gegenüber

gröszeren , wie z. B. aus dem oben bereits erwähnten Fall von
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dem Auffressen einer Raupe von llarpyla vintila L. durch eine

Eidechse hervorgeht. , noch selir unsicher. Bei den Papillofiiclen-

Raupen wird die Drüse auch ausgestülpt und hätte dies denn

auch nach Wallace den Zweck Iclmeumonlden und vielleicht gar

kleinen Vögeln Furcht einzujagen ; in diesem Falle aber steht die Ver-

richtung zweifelsohne im Zusammenhang mit der Verbreitung der

dann zugleich von ihr ausgeschiedenen riechenden Feuchtigkeit, und

besteht denn auch , meiner Ansicht nach , keine Ursache noch mehr

daliinter suchen zu wollen, W^ahrscheinlicher kommt es mir daher

vor, dasz dieses Organ bei Notodonta zlczac L. und IJarpj/ia

furcula L. — bei ersterer meinte freilich Brants zu bemerken
,

dasz es auch ein wenig Flüssigkeit ausschied —• noch in einem

unvoUkommnen Zustande oder in einem Uebergangsstadium sich

befindet; auch Poulton sieht darin einen Zustand, der früher auch

der Harpi/ia vlniila L. eigentümlich gewesen sei, bei welcher Art

die Drüse jetzt nicht mehr ausstülpbar ist. Für sehr möglich hält er

es auch , dasz dieselbe Drüse bei anderen Raupen zu ganz anderen

Zwecken diene; sie kann dann allein bei der erwähnten Art neue

Funktionen erlangt haben und bei anderen im Begriffe sein diese

zu bekommen.

Die Thalsachen übrigens, dasz auch jetzt noch, wie auch von

Poulton beobachtet wurde, im Innern des Horns der Sphlngulen-

Raupen eine flüssige Substanz sichtbar ist, und dasz, wie die

mikroskopische Untersuchung ergab , dieser Körperteil gleichzeitig

mit den Zusammenziehungen des dorsalen Gefäszes vertikale Bewe-

gungen macht , dasz es also damit in Verbindung zu stehen scheint
,

wie auch die von demselben gegebene anatomische Abbildung und

Beschreibung von dem hinteren Teile des Körpers der iiarpyia vintila

L. machen die Möglichkeit, dasz darin eine solche zum Schutze

des Tieres bestimmte Substanz früher ausgeschieden wurde, völlig

annehmbar, gleichviel ob diese durch die Stacheln eines borstigen

Organs oder aber durch ein Flagellum ausgestoszen wurde. Denn
,

auch was solche Stacheln betrifft, läszt sich ja dasselbe vermuten;

das durch die von einigen javanischen CocUopodeu-K^in'^Qn verur-

sachte Jucken ist z. B. so heftig , dasz man dieses schwerlich einer

TijdscJir. V. Enfom. XL, 2
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mechanischen Ursache zuschreiben kann, sondern dabei das Be-

stellen von Giftdrüsen vermuten musz, wie diese denn auch

als Ursache des Juckens der Haare mehrerer anderen Raupen-

gattungen bekannt sind. Selbst die bereits erwähnten Tuberkeln
,

aus welchen diese Haare hervorkommen, könnten auch wohl niit

dem Dasein von solchen Drüsen in Zusamnaenhang stehen.

Für diese beiden Ansichten über die frühere Art dieser Schutz-

waffe lassen sich so einige Gründe anführen; gegen beide läszt

sich auch manches einwenden. Gegen die Fla^ellum-lÌYT^oihese

erhob sich bei mir schon gleich das Bedenken , dasz das zwei-

spitzige Ende des Horns in früheren Zeiten , was Poulton und

Meldola auf diese Hypothese brachte, gerade an dem äuszersten

Ende des Körperteils , woraus die Raupe von Harpyia v'inula L.
,

die doppelte Geiszel ausstülpt, sich nicht wiederfindet, und über

dies die beiden besonders kräftig entwickelten , doch nicht gabelför-

migen Stachelhaare , welche in seiner ältesten uns bekannten Form

an der Spitze dieses Horns vorkommen, mit den Vorhandensein eines

ausstülpbaren Organs an der Stelle nicht gut vereinbar sind; es

wäre denn , dasz man diese Haare selbst gerade für die Ueberbleib-

sel des nur ausnahmsweise ausgestülpten Flagellum halten wollte,

was jedoch wohl schwerlich anzunehmen ist. Und seitdem nun

PouLTOTs's in den genannten a Transactions T) im J. 1888 ver-

öffentlichte wichtige Studien über die Ontogenese von Aglia tau

L. bis zur Evidenz nachgewiesen haben , dasz das zweispitzige des

Horns der SpJiingide7i-Y\di\\^en in den ältesten Stadien , ebenso

wie das derartiger Dörner auf dem Körper dieser Raupe, nur die

Andeutung der aus dem Zusammenwachsen zweier Tuberkeln ent-

standenen ursprünglichen Zusammensetzung dieser Auswüchse ist,

musz die Basis der genannten Hypothese wohl ganz wegfallen.

Daiaus folgt denn doch , dasz die sieben dornichten
,

jetzt auch noch

beweglichen Auswüchse derselben Raupe — wie dies in gewissem

Masze auch der Fall ist mit den in meiner oben erwähnten Ab-

handlung über die Pajnlloniden-Ran^^en besprochenen Spitzen auf

dem Thorax einiger dieser Raupen — offenbar von derselben Art

und demselben Ursprung sind wie das Horn der Sjj/dngide?i-'RdiU\)en.
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Ich finde nun wohl einige Schwierigkeit darin anzunehmen , dasz

alle diese Auswüchse denn auch Flagellum-Organe gewesen wären :

was, wenn man sie als eine riechende Substanz ausspritzende

Werkzeuge betrachtet, eine völlig überflüssige Entwickelung re-

präsentieren würde. Jedenfalls geht den aus denselben Studien hervor,

dasz das Horn weiter nichts ist als das allein übriggebliebene und

im Zusammenhange damit stärker entwickelte vieler dornichten

Auswüchse, welche sich ursprünglich auf dem Rücken der Sp/du-

^if/é'w-Raupen befanden und darf es denn auch nicht werden über-

sehen , dasz sie also einen ganz anderen Ursprung haben , als das

aus einer Umwandlung der Hinterfüsze entstandene Hinterteil der

Raupe von Ilarppa vinula L. und dergleichen vierzehnfüszigen

Raupen , woraus das Flagellum ausgestoszen wird.

Aber wird denn so eine frühere RewafTnung des damaligen

langen und stark bewegbaren Sp/iingtirlen-iiorns mit dornigen Sta-

cheln wahrscheinlicher und ist dies denn auch mehr der obener-

wähnten Thatsache entsprechend, dasz dieses Horn nur ein gleich-

sam konzentriertes Ueberbleibsel einer früher allgemeinen Körper-

bekleidung mit kürzeren stacheligen Auswüchsen ist — schon

Weismann nahm übrigens auf Grund der auch noch in den ersten

Stadien
,
der Raupen wahrnehmbaren Stellen kurze, stachelige

Haare an , dasz sie ursprünglich auch noch durch kurze Rorsten

beschützt wurden — auch gegen diese Hypothese haben sich, wie

bereits gesagt, Redenken erhoben.

Die letzten soeben angeführten Untersuchungen Poulton's haben

jetzt nämlich gleichfalls nachgewiesen , dasz die Tuberkeln mit

ziemlich langen Stachelhaaren auf den Hörnern der Sphmgiden-

Raupen erst im zweiten Stadium erscheinen und also nicht den

ältesten, sondern nur einen später erlangten Zustand des Hornes

repräsentieren; allein im ersten Stadium befinden sich zwei be-

sonders stark entwickelte Stacheln auf dem zweispitzigen Ende.

Es kommen nun gerade solche aus Tuberkeln entspringende ziemlich

langen Stachelhaare auch auf dem soeben erwähnten Hinterende

von Harpyia vinula L. vor und können doch diese , da , wo das

Flagellum, wo nötig, als Waffe ausgestoszen wurde , nicht zu einem
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solchen Zwecke gedient haben , wie in dieser Hypothese voraus-

gesetzt wird. Es sei denn dasz man in letzterem wieder das Ueber-

bleibsel eines frïiheren Zustandes sehen wollte, der bestand, bevor

noch das Flagellimi erlangt war, und auf Grund dessen, was nun

das Iste Stadium des Sp/imgukn-Hovns zeigt, annehmen wollte,

dasz dieses Organ erst nur mit zwei besonders starken Stacheln

an dem Ende und später mit mehreren , doch weniger entwickelten

über die ganze Länge verbreiteten, bewaffnet gewesen wäre. Un-

möglich ist freilich keine von den beiden Hypothesen , doch es ist

nicht in Abrede zu stellen, dasz auf diese Weise Hypothese auf

Hypothese gehäuft wird und damit die Argumentation keineswegs

an Kraft gewinnen kann.

- Aber die Frage, wie der frühere Zustand dieses Horns wohl

gewesen sein möge, ist hier nun eigentlich auch von weniger

Bedeutung. Dasz dieses zur Verteidigung der Raupe gedient haben

wird, bleibt doch in jedem Falle sehr wahrscheinlich, wenn auch

jetzt bei den SpÂinffiden-RsiUTpen nicht mehr so leicht wie bei der

Harpyia vinula L. nachzuweisen ist, welche Waffe dafür an die

Stelle getreten ist und so die Atrophie des Horns herbeigeführt

hat. Soviel steht fest , dasz diese Raupen offenbar ein solches Ver-

teidigungsmittel nicht mehr zu bedürfen scheinen. In einem deutschen

Werkchen fand ich mitgetheilt dasz die Raupe der europäischen

Chaerocampa etiphorhlae L. häufig von Larven besetzt ist. Dasselbe

erwähnt, wie oben schon gesagt, der General Brunet von der

südamerikanischen Raupe von Sphinx TetrioL. {Hasdruhal Cr&m.)
;

meine Beobachtung von Java stimmt jedoch damit keineswegs

überein. Etwa 47 Arten von Sji/ùn^ìden-Raupen sind dort von mir

gezüchtet , darunter die gewöhnlicheren sehr oft , und immer hat es

mich gewundert, wie selten im Vergleich zu anderen Raupen sie

Ichneumoniden oder Tach'mineii beherbergten. Dieselbe Erfahrung

scheint Poulton gemacht zu haben (^Trans. Lond. Ent. Soc. 1886).

Auch Dr. Kallenbach in R.otterdam teilte mir mit, er habe das

nämliche bei der Züchtung dieser Raupen bemerkt. Und doch besitzen

sie jetzt keine bekannten Schutzwaffen von Bedeutung ; werden sie

gereizt, so schlagen sie nur mit den Kopf und suchen auch wohl
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ZU beiszen , einige stoszen dann auch durch den Mund eine

durch das Futter gefärbte Flüssigkeit aus. Ich vermute daher,

dasz ihre Haut irgend eine sich unserer Beobachtung entziehende

Eigenschaft erlangt hat, welche diese kleinen Feinde abwehrt

und somit die alte Waffe unnötig gemacht hat. Dasz sie trotzdem

mitunter doch deren noch beherbergen , fände dann seine Erklärung

in der Annahme , dasz doch allmählich einige Arten dieser Insekten

auch das Vermögen wiedererlangt haben nichts desto weniger

diese Raupen anzugreifen , dasz dies jedoch nur noch bei wenigen

der Fall ist.

Eins dürfen wir nun aber gewisz als zur Genüge feststehend

annehmen , dasz das Sjjkhig Ideîi-Uorn früher ein langes , vertical

bewegbares, vermutlich als Schutzwaffe gegen Ichneuwoiiiden , Ta-

chinlnen oder dergleichen für die Raupen sehr gefährliche Insekten

dienendes Organ gewesen ist und dasz dieses sich jetzt in einem

Zustande stets fortschreitender Atrophie beflndet.

Und wenn man nun in Betracht zieht, dasz dieser Rückschritt

bei all den ziemlich zalilreichen Arten von Sphingiden-VyZ.Vi'^QXi
,

welche nun über die ganze Erde verbreitet sind, vorkommt — in-

sofern wenigstens das leidlich erhebliche Material, das uns zur

Verfügung steht, eine derartige Schluszfolgerung gestattet — so

folgt daraus unzweifelhaft, dasz er schon angefangen haben musz

bei der ursprünglichen Stammform dieser Familie; dasz daher, wo

einmal der Drang zur Evolution in dieser Richtung entstanden

war , dieser in der Folge bei allen Nachkommen , trotz der groszen

Spaltung in Gattungen und Arten, welche allmählich stattgefunden

hat , und mithin gewisz während eines langen ZeitVerlaufes, stetig

ist fortgeschritten. Ihre Aüszerung wird jedoch bei jeder ver-

schiedenen Art durch die Eigentümlichkeit derselben beherrscht.

Folglich hat sie sich jetzt bei der einen Art um ein beträcht-

liches weiter entwickelt als bei der anderen; daher bei einigen,

welche höchstens noch eine Spur von dem frühersn Horn zeigen,

nahezu vollzogen , bei manchen ist sie hingegen nur noch sehr

wenig vorgerückt. So hat in dem einen Fall die Beweglichheit

des Horns viel früher aufgehört, ist auch die Abnahme von
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Umfang und Substanz dieses Körperteils bei verschiedenen

Arten sehr ungleich gewesen, so scheint auch wohl einmal

während des Verlaufes dieser Evolution plötzlich ein Stillstand —
die Epistase von Eimer — eingetreten zu sein, wie bei Chaero-

campa porcellus L. , bei welcher Art, bereits im ältesten Zustande

den seine Ontogenese noch zeigt , das Horn auf dasselbe unbe-

deutende Ueberbleibsel reduciert war, welches auch die erwachsene

Raupe jetzt noch besitzt. Und so hat sogar manchmal wie bei den

Adieronüa' % (Taf. I fig. 18, 19 Taf. IV fig. 4) bei Chaerocamjpa

üypoÜous Gram (Taf. I fig. 21 , 22 und Taf. II fig. 6, 7) , Claero-

campa Clotho Drury (Taf. I fig. 11, 12 und Taf. Ill fig. 6,7,

8, 9) und anderen während des Verlaufes das genannte Organ

eine ganz andere Form bekommen , ohne dasz jedoch , wie bei der

Umwandlung der atrophierenden Vogelflügel in den Ruderwerk-

zeugen der Pinguins, auf diese Weise ein neues dem Tiere nütz-

liches Organ gebildet wurde und also dieser Nutzen darin eine Rolle

gespielt hat. So ist es einfach zu einem völlig unnützen Anhängsel

geworden , welches überdies je nach den Gattungen und Arten ver-

schiedene Gestalten angenommen hat , sodasz darin bisweilen sogar

eine ganz neue Richtung in dieser Evolution aufzutreten scheint,

wenn gleich gewisz nur scheinbar , da doch trotzdem das zukünftige

gänzliche Verschwinden dieses Horns bei jenen Arten und mithin

der Fortschritt in der einmal angefangenen Richtung dadurch wohl

nicht wird gehemmt werden. Nimmt man ja doch in dem vorletzten

Stadium der Raupe von Elibia DoÜchus Westw. (Taf. I fig. 10 und

Taf. IV fig. 2) noch eine derartige Verdickung und Umwandlung

des Horns wahr, sodasz auch diese Art früher im erwachsenen

Zustande solch ein verändertes Horn gehabt haben musz, und doch

ist dieses nun bei der erwachsenen Raupe (Taf. I fig. 15 und

Taf. IV fig. 3) so gut als ganz verschwunden.

Soviel Mannigfaltigkeit in Gestalt bei den verschiedenen Arten

ist hiervon die Folge gewesen , dasz daraus , wenn so etwas bei

den Imagines derselben Insekten beobachtet wäre, ohne Zweifel

spezifische Kennzeichen für die Systematik hergeleitet wären.

Aber es besteht durchaus kein Anlasz zu der Vermutung, dasz
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das mehr oder weniger Verschwinden dieses jetzt nicht mehr nötigen

Anhängsels je einen solchen Vor- oder Nachteil für diese Raupen

mit sich geführt haben kann , dasz die Chancen für ihr Fortbestehen

davon abhingen , wie man dies , um die Wirkung der Naturzüch-

tung zu veranschaulichen, anzunehmen pflegt, hvien \y\& Cali/mnia

Panopus Gram. , die noch ein ziemlich langes Horn besitzen
,

stehen an Lebensfähigkeit in nichts zurück hinter solchen, die

dieses Organ schon fast ganz verloren haben; natürliche Zuchtwahl

kann also bei dieser Umwandlung keine Rolle gespielt haben.

Hieraus folgt jedoch noch nicht dasz man dazu die Wirkung

irgend eines mehr oder weniger metaphysischen Prinzips — die

phyletische Lebenskraft von Weismann — zu Hilfe zu rufen

braucht; höchst wahrscheinlich ist hier lauter von einer Korrela-

tionserscheinung die Rede, die mit der Erlangung irgend eines

neuen Verteidigungs- oder Schutzmittels zusammenhängt. Als die

Forderungen des allgemeinen Verbandes des Organismus korrelativ

das Verschwinden des Horns zu erheischen anfingen und somit

die Neigung zur Atrophie dieses Organs entstanden war, wirkte

diese weiter erblich auf die Eigentümlichkeit jeder Art ein und erzeugte

so all den Unterschied in der Form.

Das Studium eines solchen natürlichen Verlaufes eines uralten

erblichen Dranges zur Umwandlung, der sich also bei jeder der

Erblichkeit unterworfenen Art in ihrer Form geltend macht und

auf diese W^eise zu bedeutendem Unterschied in der Gestalt zwi-

schen verwandten Arten führen kann, ist nun meiner Ansicht

nach, zumal auf dem gegenwärtigen Standpunkte der Wissen-

schaft von groszer Wichtigkeit ;
betrifft es ja doch hier wohl

das, was Weismann noch ganz kürzlich (^) äusserte, als er über

die «Erscheinungen der Verkümmerung werthlos gewordener

Teile D redete. Dieser Gelehrte sprach darüber , wie folgt : « Sie

« zeigen deutlich , dasz die gewöhnhche Selektion , die durch Be-

« seitigung ganzer Personen arbeitet , die Personal-Selektion , wie

«ich sie nennen will, nicht alles allein bewirkt, denn in den

(1) Prof. Dr. A. Weismann: Ueber Germinal-Selektion. Compte-rendu des

séances du troisième congrès international de Zoologie. Leyde 1895.
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« wenigsten Fällen von Verkümmerung kann daran gedacht wer-

« den , dasz die kleinen individuellen Schwankungen in der Grösze

«des betreffenden Organs Selektionswerth haben könnten. Wir

«sehen vielmehr solche Rückbildungen îvie einen stetigen, aus

« innern Ursachen hervorßieszenden Entivichelnngsjirocesz seinen

« Ablauf nehmen , bei dem von einer Auswahl der Personen
,

(ï einem überleben der Passendsten, d.h. derjenigen mit dem klei-

« neren Rudiment gar keine Rede sein kann. Das ist ja grade der

«Hauptgrund, der dem Lamarck'sehen Princip so zahlreiche An-

ce bänger in neuester Zeit wieder zugeführt hat , besonders unter den

« Paläontologen. Sie sehen die Aussenzehen der Hufthiere im Laufe

« langer Generationsreihen und Artfolgen stetig mehr und mehr ver-

(( kümmern, gleichzeitig mit der ^'erstärkung der einen oder zwei

(( Mittel zehen, die vorwiegend oder später allein noch zum Auftreten

«benutzt werden, und sie glauben mit Recht, dies nicht der

« Personal-Selektion allein zuschreiben zu können , sie fordern ein

«Princip, welches die Verliümmerung von innen heraus bewirke,

«und glauben es in der funktionellen Anpassung gefunden zu

« haben. » Worauf er dann weiter zu einer Restreitung des Lamarck'-

schen Prinzips übergeht.

Sei es denn auch , um dafür seine Germinal-Selektion an die

Stelle zu setzen , der genannte Gelehrte leugnet nun doch alle

Redeutung dessen , was er Personal-Selektion nennt , während des

Verlaufes solcher Verkümmerungserscheinungen. Nun lassen sich

diese, wie wir sahen, hinsichtlich des Hernes der Sph'mg'ulen-

Raupen bedeutend genauer und ausführlicher wahrnehmen , als

dies mit der obenerwähnten Veränderung der Fuszknochen bei

den Huftieren der Fall ist, und sieht man diese dann Hunderte

von Jahrhunderten hindurch über eine Anzahl von Gattungen und

Arten laufende einen Unterschied in der Form bewirken, welcher,

wenn er bei Imagines beobachtet wäre, ohne Zweifel zu der Annahme

zahlreicher Arten geführt hätte. Nichts schlieszt jedoch in der That

die Möglichkeit aus , dasz bei einer Reihe von Organismen während

eines so langen Zeitverlaufes nicht nur eine einzige derartige Evo-

lution stattfindet, sondern mehrere, einefx'üher, die andere später
,
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neben einander auftretend , und dann werden natürlich die so

entstandenen Formunterschiede allmählich auch so grosz werden
,

dasz sie unzweifelhaft in jedem System als von specifischer und

selbst von generischer Art anerkannt werden. So wird also « Art-

bildung» entstehen, und das — auch nach dem genannten Ge-

lehrten — ohne irgend eine Mitwirkung der Personal-Selection.

Diese ist nun aber nichts anderes als die gewöhnliche altherge-

brachte natürliche Zuchtwahl , wie Darwin , Wallace und andere

Naturforscher vor der Entdeckung der Germinal-Selektion sie ge-

kannt haben und als die Ursache aller ((Artbildung» angenommen.

Weismann beschränkt zwar seinen Ausspruch auf die Erschei-

nungen der Verkümmerung, aber was wird nun die Logik fordern,

wenn nachgewiesen werden kann, dasz auch solche Evolutionen,

bei denen blosz von Umgestaltungen ohne irgend eine Verküm-

merung die Rede ist , in ihrem ganzen Verlauf so volkom-

men denselben Charakter tragen , so durchaus auch « wie e'men

stetigeil aus Innern Ursachen hervorßieszenden Entwicheluvgspro-

cesz ihren Ablauf nehmen » , dasz es vernünftigerweise nicht

angeht die Art dieser und deshalb auch wohl von denen

der entgegengesetzten Umwandlung, die der Vergröszerung eines

Teils — woraus zusammen doch , um nochmals die Worte Weis-

mann's anzuführen « das ganze verwickelte System von Abän-

« derungen , aufsteigenden und absteigenden, besteht, welches die

((meisten Umgestaltungen einer Lebensform ausmacht», — anders

als die der betreffenden Erscheinungen zu beurteilen? Denn wenn

auch für diese die Wirkung der Personal-Selektion einmal aufge-

geben wei'den musz, was soll dann noch von der Artbildung nach

der Darwinistischen Theorie übrigbleiben ?

In der folgenden Abhandlung , welche von dem Verlauf der

Farbenevolution bei denselben Raupen , also von einer ganz gleich-

zeitig mit und neben der vom Verschwinden des Horns bei ihr

vorkommenden Umwandlung handelen wird , hoffe ich dies nun

nachzuweisen. Um dazu zu gelangen , zugleich um also den Poly-
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morphismus erklären zu können, welchen auf diese Weise eine

solche fortschreitende Evolution zur Folge hat, habe ich mit der

Wiederholung dieses Aufsatzes diese Studiën angefangen. Die unge-

nügende Einsicht in das letztere ist doch auch eine der Haupt-

ursachen, welche die Irrtümer des Mimetismus ins Leben gerufen

haben.
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II.

ÜBER DIE FARBE

UND DEN

POlYlOßPHISlMS DER SPHIKCIDEK-RAUPEN

Wie über das Horn dieser Raupen, habe ich während meines

langjährigen Aufenthaltes auf Java, auch über ihre Farbe viele

Studien gemacht ; seitdem sind mir auch jene über denselben

Gegenstand von Prof. Dr. Weismann und Prof. E. B. Poulton

bekannt geworden. Ich wünsche jetzt die Resultate, die mir aus

dem Ganzen dieser Untersuchungen hervorzugehen scheinen, hier

zu erörteren.

An erster Stelle werde ich dazu alles mitteilen, was mir, es

sei durch eigne Beobachtung, es sei aus den Werken anderer,

über die Farbe dieser Raupen bekannt geworden ist. Nämlich über

ihre Grundfarbe, worunter ich die allgemeine Farbe verstehe,

welche, wie sehr sie sich aucli im Laufe ihrer Evolution verändert

haben möge, doch die directe Fortsetzung derjenigen ist, welche

dieser Raupen während der Entstehung der Sp/iinglden-FamWie

erblich eigentümlich war. Die Farbe aber vielen darauf vorkom-

menden Zeichnungen , welche den Genera und Species nach sehr

verschieden sind und deszwegen offenbar später durch den Einflusz

der besonderen Lebensumstände unter welchen eine Jede von ihnen

fortfuhr sich zu entwickeln , enstanden sein müszen , hat indesz

für das, was ich jetzt zu behandeln wünsche, keinen Werth und
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wird deshalb dabei fast ganz unerwähnt gelassen. Um diese Farbe
,

welche ich daher secundäre Farbe nennen will, von der Allge-

meinen zu untei'scheiden , behalte ich denn auch für diese letzte

deutliclikeitshalber die Benennung «Grundfarbe», trotz den dagegen

z. B. von Dr. F. Urech angeführten Bedenken.

Selbst lernte ich auf Java 47 Arten von SjjHtif/ideu-rampen , die

eine mehr, die andere weniger vollständig kennen. Von einigen
,

die auf der Insel Ceylon vorkommen , fand ich Beschreibungen und

Abbildungen in a. T/ie Lepidopiera of Ceylon -f) by F. Moore; für

die palaearktische Fauna konnte ich auszer dem Sammelwerk von

Prot. Dr. E. Hofmann « Die Raupen der GroszscJimetterlinge Europa' sy>

melu'ere andere Werke zu Bate ziehen. Das von Sepp a Beschou-

wing der wonderen Gods enz. », das von Büsel von Bosenhof

Monatliche Inseiden Belusiiguìigen , das von Boisduval, Bambur

und Graslin « Collection iconographi(p(e et historique des chenilles 'S)

^

das von Duponchel und Guénée Iconographie et histoire naturelle des

chenilles y) und noch andere von geringeren Umfang, während auch

die bekannte Studie von Prof. Dr. A. Weismann. I)ie Entstehung

der Zeichmmg bei den Schmetterlingsraupen i> (^Studien zur Descen-

denz-1 heorie II) ^ sowie Prof. Poulton's Beiträge über die Onto-

genese mehrere Arten , die in den « Transactions of the Entomo-

logical Society of Londom> veröffentlicht sind, und das Werk des

nämlichen Schriftstellers « The Colors of Animals etc. », mir dafür

sehr wichtige Beiträge lieferten und endlich die Besichtigung vieler

präparirten Raupen in der schönen Sammlung von Dr. Kallenbach

in Rotterdam mir dabei von groszen Nutzen war. Was die ameri-

kanischen Baupen betrifft , war ich weniger glücklich ; ich fand

jedoch einige Abbildungen in den « Suites a Buffon » von Boisduval

und Guénée. Auch einige afrikanische und australische Baupen

sind in diesem Werke beschrieben; Abbildungen jedoch konnte

ich nicht zu Bathe ziehen. Indem ich so alles, was in meinen

Bereich kam, sammelte und verglich, dabei auch nach Kräften

die nötige Kritik anwendete — in die Abbildungen z. B. von

Moore's Werk über die ceylonesischen Schmetterlinge , und sowohl

in die Abbildungen als in der Text des Werkes von Prof. Hofmann
,



FND DEN- POLTMORPHISMirs DEE SPHINGIDEK-RAUPEN. 29

sind viele Ungenauigkeiten eingeschlichen —
, gelang es mir folgende

Tabellen als Basis fur meine Studie zusammenzustellen. Was die

Systematik betrifft, so bin ich darin vorzugsweise dem bereits

angeführten Werke von Boisduval und Guénée gefolgt »).

1) Man sehe übrigens über die genaue Determination von allen in diesen
Aufsätzen vorkommenden Javanischen Sphingiden die Notiz nach der Erlilärung
der Abbildungen.
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N" Geschlechts- und Artnamen.
Wohnort der

beobacliten Raupen.

1.
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Grundfarbe der ersten Ent-

wickelungsstadien der Raupen.

Grundfaibre der erwachsenen

Raupen.

itadium I unbekannt. Später gelb,

bisweilen grünlich ;
in dem vor-

letzten Stadium werden einige

Raupen braun.

itadium I unbekannt; halb erwach-

senen Raupen gelblich grün (Taf.

IV. flg. 4.)

tadium I nicht sicher bekannt , aber

sehr junge Raupen noch ganz

ohne Zeichnung fand ich blass-

gelb ; sie wurden später hellgelb
;

nachher graulich oder blassgrün.

Jnbekannt.

itadium I dunkelgelb. Später einige

grün, andere gelb.

Jnbekannt.

tadium I unbekannt. Später hoch-

gelb, grün.

'tadium I gelblich oder weiszlich

grün.

Inbekannt.

))

»

l'tadium I grünlich gelb.

unbekannt.

i. gelbgrün, teilweise hell- oder ockergelb.

(Mehr vorkommend als 2.)

2. braun, gelblich braun; die thoracal-

Segmenten teilweise weiszlich oder

fleischfarbig.

Gelblich grün; grün. {Nicht Imireichend

bekanid.)

4. Hochgelb; selten grün. (Mehr vorkom-

mend als 2). ')

2. Hellbraun, die thoracal-Segmenten teil-

weise weiszlich oder fleischfarbig.

Grün. {Nicht hinreichend bekannt).

4 . Goldgelb , blassorange.

2. Grün
,
graugrün.

Grün. {Nicht hinreichend bekannt),

Blassgrün.

Grün in verschiedenen Schattirungen
;

bisweilen sehr blassgraulich ; bisweilen

{Jankowiski) vielleicht rotbräunlich.

Grün in verschiedenen Schattirungen
;

gelblich, bläulich, dunkelgrau
;
bisweilen

sehr weiszlich.

Grün. {Nicht hinreichend bekannt).

Grün in verschiedenen Schattirungen.

Grün in verschiedenen Schattirungen,

gelblich und bläulich. Bisweilen mit

braunen Flecken. {Proc. Ent. Soc.

Lond. 4 Oct. 4879.)

Grün in verschiedenen Schattirungen.

{Nicht hinreichend bekannt^

Grün. »

l) Nach Weismann's Behauptung wäre die gelbe und grüne Form hauptsächlich von Ä.
^opos L. in Mitten-Europa viel häufiger als die dunkele, soll jedoch infolge Mittheilungen
'ü Dr. StaudinCiER in Süd- Afrika das entgegengesetzte der Fall sein, und die gelbe sogar
fizlich nicht vorkommen. Mansel Weale meint aber dass auch die grüne dort nicht selten ist.

li kann bestimmt erklären dass sich dieses mit A. Lachesis F. auf Java völlig ebenso verhält
^î mit Ä. Atropos L. in Europa. Von A, Styx Westw. habe ich sogar auf Java niemals dunkle
)emplare gesehen.
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1

Grundfarbe der ersten Ent-
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NO. Geschlechts- und Artnainen.

36. Sphinx convolvuU. L.

{Frotoparce orientaüs. Buil.)

37.

38.

39.

40.

41.

42.

43.

» cingulata. F.

» ligustri. L.

» dnipiferanim. Sm. Abb.

» hjlaeus. Drury.

» pleheia. F.

)) cupressi. Bsd.

» catalpae. Bsd.

Wohnort der

beobachten Baupen.

Europa , Java , Ceylon.

Amerika.

Europa.

Amerika.
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Grundfarbe der ersten Ent-

wickelungsstadien der Raupen.

Grundfarbe der erwachsenen

Raupen.

Stadium I blassgelb; manchmal mit t|

etwas grün; nachher kommt früher

oder später je nachdem des Indi-

viduums bei vielen Exemplaren

braun oder ockergelb zum Vor-

schein , dasz sich mehr oder

weniger und auf verschiedene

Weise ausbreitet.

Unbekannt.

Stadium I sehr hell gelbgrûn, spä-

ter grün.

' Unbekannt.

1. Riassgrün, scheint ziemlich selten zu sein.

2. Braun , oft sehr dunkel.

Zwischen diesen Beiden bestehen zahl-

reiche Uebergänge von Grün mit

braunen Streifen oder Flecken mit

fahlgelb gemischt, auch rot ockerfar-

bige Raupen. Die unter meinem Auf-

sehen in Java gemachten Abbildungen,

so wie die in Moore's Werk über die

Raupen von Ceylon , die von Poulton
und WiasMANN mitgeteilten

,
gleich

wie die bei Hofmann, und noch

mehrere von mir in andern Werken
angetroffenen, zeigen dasz die Einzel-

zelnen sehr aus einander laufen
,
jedoch

immer zwischen ganz grün und sehr

dunkelbraun. Manchmal findet man
erwachsene Exemplare bei denen die

Entwickelung der braunen Farbe über-

einstimmt mit der in einem früheren

Stadium bei andern Subjecten. Dann
wieder , wie aus der von Poulton be-

schriebenen Ontogenese hervor geht,

scheinen alle Raupen aus von dem-
selben $ Schmetterling gelegten Eiern

hervorgekommen , früher oder später

braun zu werden.

1. Grün.

2. Braun.

Grün.

Grün. i^Nichf, hinrel&hend lehannt.)

Grün in verscheidenen Schattirungen.

[NicJit limreichencl bekannt.)

Teilweise gelblich, teilweise dunkelgrün.

{Nicht JilnreicJiend hekannt.)

Gelbgrün, die obenseite rosenrot, [NicJit

h'mreichend hekann t. )

Gelb die Obenseite sepiaschwarz. {Nicht

hinreichend lekmmt.)



36 (m. C. piepers). UEBER dik FARBE

W.
Wohnort der

beobacliten R.aupen.

45.

47.

48.

49.

50.

54.

52.

53.

54.

55

56.

57.

58.

44. Sphinx 'pinastri. L.

» coniferarum. Sm. Abi).

Harrisii. Grote,

p'mae. Lintner.

discistriga. Wlk,
{abietina. Bsd.)

» jasmineamni. Bsd.

» Brontes. Drury.

Aiiceryx Elio. Gram.

» Älope. Gram,

» Scyron. Gram.

Pacliijlia jicns. Glerck.

Zonilia hespera. F.

{Morpheus. Gram.)

T) Ardenia. Lewin.

Deilephila tlippophaes. Esp.

» euphorUae. L.

Europa.

Amerika.

Geylon , Java.

Amerika.

Geylon , Bengalen , Mada-

gaskar.

Australien.

Süd-Europa.

Europa.
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Grundfarbe der ersten Ent-

wickelungsstadien der Raupen.

Grundfarbe der erwachsenen

Raupen.

Stadium I einförmig gelb , später

entwickeln sich grüne und rote

oder rotbraune Län^sstreifen.

Unbekannt,

Stadium I nicht sicher bekannt
;

[

junge Raupen gelbgrün, später }

grün. Auf Ceylon scheint auch
j

Unterschied in Schattirungen zu

bestehen.

Unbekannt,

1 Stadium I unbekannt. Die junge Raupe \

ist nach Moore's Beschreibung oli- /

vengrün, nach der Abbildung gräu-

lich grün mit lehmfarbig braun.

» Unbekannt.

' Allein Stadium IV ist bekannt; blass-

grüne Raupen.

Nach Weismann ist die eben aus

dem Ei ausgeschlüpfte Raupe
grünlich schwarz , später grün

;

nachher wird dies dunkler, und
dann wieder hellgrün. Nach andern

ist die junge Raupe gelblichgrün.

Dr. Kallenbach zu Rotterdam be-

1. Grün mit einer schmalen roten oder

rotbraunen dorsal - Streife, welche

jedoch oft etwas breiter ist und manch-

mal über den ganzen Körper hin so

viel breiter wird dasz sie demnach die

2. rotbraune Varietät bildet.

1, Grün.

2. Grau.

Grün. (Nic/it Ainreic/iend bekannt.)

Grün. »

4 . Blassgrün mit sehr viel W^eisz gemischt.

(Java)
,

(Taf. II. fig. 4); grün in ver-

schiedenen Schattirungen. (Ceylon.)

2. Scheckig. Grosze gelbe, grüne und
dunkelbraune Flecken (,Tava.) (Taf. II.

fig. 5).

Blassgelb. {Nicht hinreichend bekamit.)

Grün in verschiedenen Schattirungen.

[Nicht hinreichend heJcaHnt.)

Braun mit Schwarz. [Nicht hinreichend

hehannt
)

Bräunlich grau mit Schwarz. {Nicht hin-

reichend bekannt.)

Braun. (?) Nicht hinreichend bekannt.)

Grün. »

1. Grün.

2. Braun. »

Obenseite grün. Unterseite rostfarbig.

{Nicht hinreichend bekannt.)

1. Grün in verschiedenen Schattirungen.

2. Blassgrau , bisweilen rötlich braun.

[iSicht hinreichend bekannt.)

\. Schwärzlichgrün oder schwarz mit

vielen kleinen gelben oder weiszen

körnerähnlichen Wärzchen.
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Wohnort der

beobachten Raupen.

59.

60.

61.

62.

63.

64.

65.

66.

67.

68.

DeilepJiila nicaea. Prun.

» Bahlii. H.-G.

» Tithyinali. Bsd.

» Zygopliylli. Ochs.

» Bienerti. Stdgr.

» galii. Rott.

)) Livornica. Esp.

)) Daiicus. Gram, {lineata F.)

)•> vespertilio. Esp.

Elibia Doliclms. Westw.

Süd-Europa.

69. Amhdyx substrigilis. Westw.

Kanarische Inseln.

Russland.

»

Europa.

Süd-Europa.

Nord-Amerika.

Süd-Europa.

Java.
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Grundfarbe der ersten Ent-

wickelungssladien der Raupen.

Grundfarbe der erwachsenen

Raupen.

sitzt ein Exemplar , vermuthlich in

Stadium I, das grünlichgelb ist, und

ein anderes von einem spätem
,

vielleicht dem Il^n Stadium
,
ganz

schwarz.

Nach DupoNCHEL bis zur letzten Häu-
tung immer grün.

Stadium I nach Weismann nach

einem aufgeblasenen Exemplare

der Staudinger'schen Sammlung,
schwärzlich.

Unbekannt.

Stadium I nicht sicher bekannt.

Später grün mit gelben Sti-eifen.

Unbekannt.

Stadium I und II nach Duponciiel

grün , was später gräulich und

I
,
bräunlich wird

;
bisweilen mit ei-

l ner rötlichen Tönung oder roten

] Streifen.

iStadium I unbekannt. Junge Raupen -

hübsch schwarz mit hell roter und i

;j

gelber secundären Zeichnung. \

\

(Taf. IV flg. i).
'

f

Ein Exemplar in den vorletzten Sta-
' dium blassgrün. (Taf. IV fig. 2).

Unbekannt.

1. Grün.

2. Blassgrau oder lehmfarbig ^ oder wie

BoiSDUVAL behauptet mehr oder weniger

dunkelrosenrot.

Schwarz, oder dunkelbraun mit vielen

gelbweiszen Wärzchen. {Nicht Jim-

reichend hekatint.)

Gelb oder grün mit dunkelgrau.

1. Grün.

2. Aschgrau oder schwarz mit vielen

gelben Wärzchen.

Dunkelgrünlichgelb, {Nicht hinreichend

hekauvt.)

Sehr variabel; weiszgelb, lehmfarbig,

gelb, hellgrün, dunkelergrün, schwarz-

grün , bisweilen tiefschwarz.

4. Hellgrün, olivengrün mit gelb oder

weisz gemischt.

2. (am meisten vorkommend) braun
,

Nach BoiSDUVAL auch fast schwarz mit

vielen gelben Wärzchen.
Grün. {Nicht hinreichend bekannt.)

Rötlich oder gräulichbraun. {Nicht hin-

reichend hekaiint.)

\. Grün.

2. Graubraun m verschiedenen Schatti-

ruiigen , oft mit etwas grün gemischt.

(Taf- IV fig. 3.)

Grün. {Nicht hinreichend bekannt.)
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NO. Geschlechts- und Artnamen.
Wohnort der

beobachten Raupen.

70.

71.

72.

73.

74.

75.

76.

77.

78.

79.

80.

81.

82.

83.

Ai)ibulyx subocellaia. Felder.

» auri]iennis. Moore.

» Tkivaitesi. Moore.

Philampelus labruscae. L.

» Crautor. Gram.

)) fasciatus. Sulzer.

{vitis Sepp. Bsd.

Jussieuae. Hb.)

J!) aegrota. Butl.

Everyx Myron. Gram.

» Choerilus. Gram.

Acosmeryx Aiiceus. Gram.

» Shervillü. Bsd.

{cinerea. Butl.)

Chaerocampa ?ierii. L.

» Hypof/ious. Gram.

» protrudens. Felder.

Java.

Ceylon.

Amerika.

Java.

Amerika.

Java.

Java, Ceylon.

Europa, Ceylon.

Java, Ceylon.

Java.
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Grundfarbe der ersten Ent-

wickelungsstadien der Raupen.

Grundfarbe der erwachsenen

Raupen.

Stadium I unbekannt. Eine junge

Raupe war hellgrün.

Unbekannt.

»

Stadium I unbekannt. Später grün.

Die junge

Die junge

Stadium I unbekannt.

Raupe ist grün.

Stadium I unbekannt.

Raupe ist grün.

1. Grasgrün.

2. Grün mit groszen rotbraunen dorsal-

Flecken.

Grün. (^^icJit hinreichend bekannt.)

Grün, teilweise gelblich, teilweise bläu-

lich. [Nicht hinreichend bekannt.)

Braun in verschiedenen Schattirungen.

{^Nicht hinreichend bekamit.)

Braun in verschiedenen Schattirungen.

[Nicht hioireichend bekannt.)

Gelbgrün, grün, rötlich oder braunlich

olivengrün. (^Nicht hinreichendbekannt.)

Stadium I unbekannt. Später sind i 1. Grün.

die Raupen grün , wovon Einige i 2. Blassbraun mit einigen grünen Flecken,

rotbraun und nachher blassbraun

werden.

Unbekannt.

Stadium I unbekannt. Junge Raupen
grün oder blassrot.

Stadium I unbekannt. Junge Raupe
sind grün und ändern sich später

nur in Schattirungen. Einige aber

werden dunkel rosenrot oder

scheckig , mit gr'öszeren und klei-

neren braunen Flecken.

Unbekannt.

Grün in verschiedenen Schattirungen.

{Nicht hinreichend bekannt.)

1. Grün (Bsd.) »

' 2. Blassrot. (Sm. Abb.) [Nicht hinreichend

bekannt.)

Grün mit braunen dorsal-Flecken. {Nicht

hinreichend bekannt^

Blassgrün. {Nicht hinreichend bekannt.)

Grün, bisweilen mit gelb gemischt; zu-

weilen ocker-mit braungelb, oder mit

rosenrot, auch dunkel- oder ockergelb

mit sepiaschwarz.

1. Hellgrün. (Taf. II. fig. 6.)

2. Rotbraun mit gelb und grün mar-

morirt. (Taf. II. fig. 7.)

Die einzige Raupe dieser Art, von mir

gesehen , war goldgelb , aber auf ein

Teil vom Rücken und auf den Seiten

grünlich violet.
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N" Geschlechts- und Artnamen.
Wohnort der

beobachten Raupen.

84.



UNB DER POLTMORPHISMUS DEE SPHINGIDEN-RAUPEN. 43

Grundfarbe der ersten Ent-

wickeln ngsstadien der Raupen,

Grundfai'be der erwachsenen

Raupen.

adium I unbekannt. Junge Raupen
sind erst gelb , und werden später

grün , einige werden rötlich oder

braun.

adium I unbekannt Junge Raupen
sind grün

,
jedoch werden einige

bald braun.

adium I unbekannt. Junge Raupen
sind gelblich grün

,
(Taf. IV fig. 7.)

adium I unbekannt. Junge Raupen
sind grün, und werden teilweise

später braun,

adium I unbekannt. Junge Raupen \

sind grün
;
einige werden orange- )

farbig, oder erhalten braune

Flecken ; sie werden später ganz

braun.

idium I unbekannt. Junge Raupen,

wahrscheinlich in dem Ilen Sta-

dium fand ich auf Java immer sehr

dunkel schwarz mit einer Reihe

stark entwickelten Augenflecken.

'Auch in den weiteren Stadien

von Entwickelung ist diese Art

auf Java stets schwarz , bisweilen

nur etwas gräulich.

adium I unbekannt. F.ine junge

Raupe war grün.

1. Grün.

2. Rraun oder rötlichgrau.

1. Grün, dunkelgrün, graugrün.

2. Braun, oft sehr dunkel , fast schwarz.

4. Grün.
'2. Braun. Nach Boisduvai- auf Mauritius

sehr dunkel rot , fast schwarz , mit

rotgelb.

1. Grün, (In Europa selten).

2. Braun, blass^-oder dunkel- fast ganz

schwarz.

4. Grün.

2. Blass-oder dunkelbraun.

Viele Raupen , welche ich auf Java

fand oder züchtete waren immer schwarz

(Taf. I fig. 26) , bisweilen etwas gräu-

lich. Von Ceylon sind sie bräunlich

schwarz und auch blassbraun abgebil-

det. Nach R. VV. Forsayeth. (Trans-

act. Lond. Ent. Soc. 4884) soll die

Grundfarbe dieser Raupe in Central-

Indien bisweilen dunkelrot, auch grün

sein. Auch auf Celebes fand ich ein

sehr dunkel grünes Exemplar.

Grün. i^Nichf hmreichend heJcaìint.)



44



UND DER POLYMORPHISMUS DER SPHIJSGIDEN-RAUPKN. 45

Grundfarbe der ersten Ent-

wickelungsstadien der Raupen.

Grundfarbe der erwachsenen

Raupen.

;adium I unbekannt. Junge Raupe
'

ist grün.

.adium I unbekannt. Junge Raupen
\

fand ich blassrot , bisweilen mit (

etwas grün gemischt ; sie wurden
später ganz blassgrün , nachher

wieder rötlich und schlieszlich

braun.

;adium I unbekannt. Die jungen

Raupen sind grün ;
einige wurden

später rot. (Taf. Ill fig. 6,. 7.)

:adium I unbekannt. Die jungen

Raupen sind grün; einige werden
später braun.

nbekannt.

:adium I unbekannt. Die jungen

Raupen sind gelblichgrün.

;adium I unbekannt. Junge Raupen
sind grün ; einige werden später '

gelblich oder blassrosenrot in Tö-

nungen; nicht allein diese aber

auch grüne Raupen ändern sich

in der 2en Varietät (Taf. Ill fig.

1, 2, 3).

ladium I unbekannt. Ein junges

Exemplar fand ich , welches rinde-

farbig grün war.

tadium I unbekannt. Die jungen

Raupen sind grün und werden
i teilweise später rötlich und schwarz

! lichbraun.

jnbekannt.

tadium I gelblichweisz , später grün, t

Einige Raupen werden braun,
j

jedoch nur in dem Ve» Stadium. 1

tadium I hellgrün. Einige werden
in dem IVen Stadium braun.

Rötlich braun oder schwarz. (Nicke liin-

reichend bekamit.)

1. Grün.

2. Braun, rotbraun.

1. Grün. (Taf. Ill fig. 9.)

2. Braun , rötlich-
,
gräulich- , oder grün-

lich braun. (Taf. Ill fig. 8.)

1. Grün.

2. Blass- oder dunkelbraun.

Grün. {Nicht hinreichend bekannt.)

1. Grün.

2. Braun.

1. Grün. (Taf. Ill fig. 5.)

2. Rotbraun
,

gräulichbraun ; sehr va-

riabel. (Taf. Ill fig. 4.)

Braun. {Nicht hinreichend bekannt.)

1. Grün, gräulich- oder gelblich grün.

2. Rotbraun, oder orange und teilweise

lehmfarbig, mehr oder weniger mit

schwarz gemischt.

4. Grün oder ockergelb.

2. Braun oder dunkel violet.

Grün in verschiedenen ' Schattirungen.

{Nicht hinreichend bekannt.)

1. Grün, gelbgrün.

2. Braun
,
gräulich schwarz.

1. Grün, (am mindesten vorkommend.).
2. Dunkelbraun.
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Grundfarbe der ersten Ent-

wickelungsstadien der Raupen.

Grundfarbe der erwachsenen

Raupen.

Itadium I unbekannt. Eine' junge

Raupe aus der Sammlung Kal-

LENBACH ist grün,

tadium I unbekannt. Die jungen

Raupen sind blassgrün ; einige

werden später braun, (Taf. IV
flg. 5).

tadium I unbekannt. Die jungen

Raupen sind grün ; einige werden

später braun,

tadium I unbekannt. Die jungen

Raupen sind grün; einige werden
später braun,

nbekannt.

tadium I unbekannt. Junge Raupen
sind grün,

nbekannt.

tadium I unbekannt. Die jungen

Raupen sind grün,

nbekannt.

iadium I gelb , später grün.

1. Grün.

2. Rosenrot. (^NicJd h'mreicheudlekannt.)

4. Grün.

2. Rotbraun
,

flg. 6.)

dunkelbraun. (Taf. IV

1. Grün mit ein bi.gchen braun gemischt.

2. Rraun in blässen und dunkelen Schat-

tirungen.

1. Grün mit ein bischen blassbraun ge-

mischt.

2. Braun mit ein bischen grün gemischt.

Grün, weiszlichgrün, mit gelb und braun.

{Nicht Janreichend bekannt.)

Blassgrau mit schwarzer Zeichnung.

[Nicht hinreichend bekannt.)

4. Grün, (weniger vorkommend.)

2. Braun, dunkel- und blassgrau.

4. Grün. [Nicht hinreichend bekannt^

2. Blassrotbraun.

Grün in verschiedenen Schattirungen.

{Nicht hinreichend bekannt.)

Geibgrün. »

Braun. »

Blassrot, rot, (Taf. IV fig. 8) dunkel-

violet. [Nicht hinreichetid bekannt.)

4. Grün.

2. Rötlichgrau blassbraun. {Nicht hinrei-

chend bekannt^

4. Blass- oder dunkelgrün.

2. Schwarzbraun ,
bräunlichviolet. Diese

Raupe besteht in vielen Schattirungen

und in grosser Verschiedenheit von

Zeichnung. Weismann bildet viele ver-

schieden farbige Raupen . auch (fig. 9)

ein grün- und braun-scheckiges Exem-
plar ab.
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NJ Geschlechts- und Artnamen.
Wohnort der

beobachten Raupen.

118.

119.

Macroglossa corythrus. Bsd.

{taxicolor. Moore.)

» Beüs. Gram.

120.

121.

122.

123.

124.

125.

126.

127.

128.

129.

130.

Faro. Gram.

» dlvergens. Wlk.

» croatïca. Esp.

» hemichrotna. Butl.

» proxima. Butl.

» fusciformis L.

» (liffi?iis. Bsd.

» homhyliformis. Ochs.

» Thysle, F.

» Etolus. I Lecomte M.

» Rylas. L.

Java, Geylon.

Java.

Süd-Europa.

Java.

Geylon.

Europa.

Amerika.

Europa.

Amerika.

»

Java , Geylon.
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Grundfarbe der ei'sten Ent-

vvickelungsstadien der Raupen.

Grundfarbre der erwachsenen

Raupen,

Stadium I unbekannt. Junge Raupen
sindgrün; bisweilen werden einige

später blassrot , olivengrün ,
gelb-

braun , oder rotbraun ; dieseändern

sich in der dunkelen Varietät der

erwachsenen Raupe.

Stadium I unbekannt. Die jungen

Raupen sind gelblichgrün nachher

I dunkelgrün. Einige werden an-

fangs braun auf dein Rücken
,

später ganz braun oder dunkel-

braun ; Einige werden Isabelfar-

big, ockergelb oder rotgelb.

Stadium I unbekannt. Im vorletzten Stadium
dunkelrot, der Kopf aber, das le und die zwei
oder drei letzten Segmente , bisweilen auch
der mittlere Teil des Rückens

,
grün.

Stadium I unbekannt. Die jungen

Raupen sind grün ; einige werden
später rotbraun.

Unbekannt.

Stadium I unbekannt, halberwach-

sene Raupen mehr oder weniger

dunkelbraun.

Jnbekannl.

"Stadium I nicht sicher bekannt. Die

sehr junge Raupe ist gelblichgrün.

Jnbekannt.

jbtadium I unbekannt. Junge Raupen
blassgrün , einige werden später

rotbraun.

Grün in verschiedenen Schattirungen.

Dunkelrot; braun in verschiedenen

Schattirungen

1. Grün, ockergelb, rotgelb, Isabel farbig

(Taf. IV flg. 9^,
10).'

2. Dunkelbraun.

Rötlich schwarz. (Taf. Ill fig. lü).

1. Grün.

2. Pvotbraun, dunkelrot.

1. Grün, übergehend in

2. R.ot. {Nicht Imireichend hekmmt.)

Grün. ))

Gelb mit braun gemischt. {Nicht hinrei-

chend Ijekaiifd.)

Grün in verschiedenen Schattirungen

blaugrün. [Nicht hinreichend bekannt.)

Grün in verschiedenen Schattirungen die

Unterseite rostfarbig. (Nicht hinrei-

chend bekannt.)

Riassgrün , ockergelb. {Nicht hinreichend

bekannt.)

Grün mit roten Flecken und Streifen.

{Nicht hinreichend bekannt^

Grün in verschiedenen Schattirungen.

4. Grün.

2. Rotbraun, dunkelbraun.

Tijdschr. V. Kiifotn. XL.
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Von diesen 130 Arten ist nun freilich ein groszer Teil nur noch

sehr unvollständig studiert. Von nicht weniger als 66 ist nichts

bekannt , als eine erwachsene Form ; diese können einstweilen bis

auf einzelne Ausnahmen nur dazu dienen , mit den besser bekannten

zusam.men durch ihre grosze Anzahl die Grenzen kennenzulernen,

innerhalb welcher der Farbenunterschied in dieser Hinsicht beschränkt

ist. Im übrigen ist jedoch die Ontogenese von 61 Arten schon mehr

oder weniger genau bekannt, und steht es von 55 Arten schon fest,

dasz die erwachsenen Raupen in mehreren Farben vorkommen
;

von etwa fünf hingegen nur, dasz bei ihnen Polymorphismus nie

auftretet. Ich glaube daher, dasz ein solches Material wohl als

hinreichend betrachtet werden darf, um daraus wissenschaftliche

Schluszfolgerungen ziehen zu können.

Die Grundfarben nun , welche unter diesen Raupen am meisten

vorkommen, lassen sich in zwei Gruppen verteilen, als: 1" gelb

und grün in allerlei Nuancen, von gelblich weisz an bis zu hellgelb
,

rot gelb, ockergelb, und orangerot oder als grasgrün, weiszlich

griin
,
graugrün oder blaugrün , olivengrün, dunkelgrün; 2' braun,

gleichfalls in allerlei Nuancen , hellbraun, bräunlichgrau, rotbraun,

dunkelbraun bis zu schwarz. Zwischen gelblich weisz und schwarz

ist der Farbenunterschied bei allen diesen Raupen beschränkt
;

zwischen den beiden Gruppen bestehen jedoch zahlreiche Ueber-

gänge , als bräunlich grün, grün mit etwas braun oder braun mit

etwas gelb oder grün gemischt, und auch als eine Marmorirung,

in welcher grosze Flecken von grün und braun neben einander

bestehen (Nrs. 48, 82, 117 und 120 Taf. 11 flg. 5,7.) Und dann

auch noch ockergelb.^ lehmgelb, isabellfarbig (Taf. IV fig. 9),

helleres und dunkleres Rosenrot (Taf. Ill fig. 2, 3 und Taf. IV

fig. 8) und grau, welche Farben, sowie das Studium der Ontogenese

von vielen dieser Raupen zeigt, auch nur Uebergänge zwischen

den beiden genannten Kategorien sind, auszer dem grau, welches

einer Entfärbung zuzuschreiben ist von schwarz oder braun durch

ein secundär auftretendes weisz, welches die Grundfarbe fast ganz

zu bedecken anlängt oder sicli damit vermischt. Dabei ist es nun
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sehr auffallend , dasz es unter allen diesen Raupen , insoweit sie

hinreichend bekannt sind , blosz eine giebt , die der javanischen

Chaerocampa Oldenlandiae F. (Taf. I fig 26) , deren Grundfarbe

auf genügende Gründe hin — vielleicht is dasselbe auch mit Del-

lepJiila Dalilii H.-G. und mit Sphinx solani Bsd. der Fall , wähi'end,

M'as Deilephila Euphorhiae L. betrifft , Unterschied in den Beob-

achtigungen besteht — angenommen werden darf immer vom Ei

an zu der letzten der beiden obenerwähnten Farbenkategorien zu

gehören, denn zwar ist das Iste Stadium dieser Raupe eigentlicli

noch nicht bekannt, doch da die noch sehr jungen Raupen dieser

Art, welche ich fand, nicht nui' schon ebenso dunkel, nahezu

schwarz waren als die ausgewachsenen , aber zugleich schon eine

gut entwickelte secundäre Zeichnung , nämlich eine vollkomnme

Reihe Augenflecken zeigten, ist aller Grund zur Annahme vor-

handen , dasz sie in diesem Zustande schon ein weit fortgeschrittenes

Stadium der jetzt von mir besprochenen Farbenevolution repräsen-

tieren und deshalb auch, wenn sie kaum das Ei verlassen, schon

dunkelgefärbt sein werden. Ebenso ist die Anzahl der Arten, welche

vom Ei an ausschlieszlich gelb oder grün sind, wenn man dabei

berücksichtigt, dasz dies beinahe nur bei einer einzigen Gattung

{Smerinthus)
,

also bei einer bestimmten Gruppe von einander sehr

verwandten Raupen vorkommt, auch von geringer Bedeutung. Zwar

sind im beigegebenen Verzeichnis sehr viele Arten von Spliingiden-

Raupen erwähnt, von denen allein grüne Individuen bekannt sind,

aber beiweitem der gröszte Teil derselben ist noch keineswegs

hinreichend studirt , und es wird sich daher muthmaszlich später

herausstellen , dasz sie überdies in einer der Stufen der 2ten Far

benkategorie vorkommen. Ist es doch mit der groszen Mehrzahl der

nicht unerheblichen Anzahl Arten, zumal aus Europa und Java,

mit denen wir jetzt schon hinlänglich bekannt sind , ebenfalls der Fall.

Auch von etwa zehn noch wenig studirten Arten , von denen nur

braune oder dunkle Raupen beobachtet wurden, ist es sehr möglich
,

dasz später noch gelb oder grün gefärbte angetroffen werden, edenfalls

musz man es nach Analogie für höchst wahrscheinlich halten , dasz

solche sich in den ersten Entwicklungsphasen finden werden.
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Von der Mehrzahl der hesser hekannten Raupen und darunter,

wie wir soehen hemerkten , von der gröszten Anzahl dieser Arien,

welche, sei es in Euro])a , oder aher von mir auf Java sehr genau

untersucht sind, findet man ausgewachsene Individuen beider Far-

benkategorien ; mitunter jedoch auch von so in einander über-

gehenden Farbentönungen , dasz sie eigentlich mehr zwischen beiden

Gruppen mitten inne stehen. In den frühesten Stadien ihrer

Ontogenese, die uns bekannt sind, besteht also bei keinen von

diesen allen jedoch schon der Di- oder Polymorphismus ; immer

sind die Raupen dann allein grün oder gelb , oft im ersten Stadium,

zumal wenn sie eben aus dem Ei gescldüpft sind , blass- , mitunter

weiszlichgelb , was später dunkler oder grünlich gelb, selbst gar

grün wird. In den weiteren Stadien erst ändert ein Teil der

Raupen ihre Farbe und geht in die zweite Kategorie über, während

ein anderer Teil sich nicht verändert und auch im erwachsenen

Zustande gelb oder grün bleibt, obgleich während des weiteren

Verlaufes ihrer ontogenetischen Entwicklung die Schattirung dieser

I'arben sehr verschieden wird. Und dies geschieht so bei Individuen

ein und derselben Rrut ; wenn man solche züchtet, sieht man

unter ihnen diesen Unteischied an Farbe sich , sei es allmählich
,

sei es plötzlich offenbaren, und das, während sie stets ganz unter

denselben Lebensbedingungen standen, sodasz die Ursache desselben

sich keineswegs sofort begreifen läszt Die Weise jedoch, wie die

grüne oder gelbe Farbe in die braune übeigeht, ist sehr verschieden.

An erster Stelle, was den Standpunkt der Entwickelung angeht,

auf dem sich dies vollzieht; hierauf werde ich später zurückkommen.

Doch vor allem auch, was die Weise betrifft, wie der Farben-

wechsel zu Stande kommt Auf zweierlei Weise scheint dieses vor

sich zu gehen.

1. Das Gelb oder gelblich Grün wird dunkler und rötlicher,

woraus orange, bisweilen aucii lehmgelb entsteht; das Rot nimmt

dann manchmal noch zu, sodasz die Fai'be dunkel rosenrot wird;

es wird sodann mehr gesättigt und dunkler , also in Braunrot iiber-

gehend, woiaus es dann wieder verschwindet, indem es ein Dunkel-

braun zui ückläszt
, (las sich zuweilen nocli bis zu schwarz abschaltet.
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2. Das Grün wird dunkler und bräunlich und geht dann erst

in Braun über, welches sich noch mitunter als grünlichbraun

zeigt, später dunkelbraun wird und zuweilen sich bis zu Schwarz

abschattet, das heiszt , auszer wenn die gelblichgrüne Farbe neben

der rötlichbraunen oder braunen
,
jede auf einigen Teilen des Körpers

bestehen bleibt und so die bereits erwähnten Fälle von Marmorirung

entstehen ^). •

1) Ursprünglich neigte icli auch zu der Ansicht, dasz die zahlreichen gelbeu

Pünclitchen , die sich bei mehreren Deilep/iila-Avten auf der dunlileu oder grauen

Grundfarbe zeigen , wolil dieselbe Ursache hätten und also die ursprüugliche

gelbe durch die spätere netzförmig bedeckte und nur durch die Maschen dieses

Netzes noch sichtbare Farbe zeigten, was dann als eine andere Weise der Mar-

morirung zu betrachten wäre. Die von Weismann mitgeteilte Ontogenese der

Raupe von D. EuphorUae L. läszt jedoch diese Auffassung nicht zu. Dieser

Gelehrte sieht darin eine secundäre Zeichnung; ich musz jedoch dabei bemerken,

dasz das chagrinartige, welches diesen gelben oder weiszen Pilucktchen nach

ihm eigentümlich ist, sich hiermit nicht gut verträgt, denn solche chagrinartige

llautflecken scheinen bei den Raupen wühl nur (Jeberbleibsel einer frühereu

Hautbedeckung mit Stacheln oder harten Borsten und folglich immer sehr alt

zu sein. Poulton's Unlersuchungen über die Ontogenese einiger Sphmfjiden-ràu\)&n

haben dies deutlich dargethan.

Scheckig sagt Sokolowsky (Ueber die Beziehung zwischen Lebensweise

und Zeichnung bei Säugetieren, Zürich 1890) können bloss die von Menschen

gezogenen Haustiere sein, ausgenommen der Hyänenhuud, welcher durch seine

besondere Lebensweise vor Gefahr geschützt ist. Indesz auch bei den Sphingiden-

Raupen gibt es manchmal scheckige; könnte dieses denn nicht auch bei den

Säugetieren vorkommen'?

Die Betrachtungen des obenerwähnten Schriftstellers dasz die Langstreifen

zuerst bei den uferbewohuenden Säugetieren entstanden seien in Nachahmung

der dort wachsenden Farrenkräutern und Schilfrohrarten, welche Streifen späterhin

in Flecken übergingen als jene Säugetiere in den Wald gezogen und sich dort

ansiedelten, und dasz die Q.uerstreifeu denn wieder aus den Flecken entstanden

bei denjenigen die ihre Lebensart wiederum geändert, sind nämlich ganz dieselben

welche auch schon von Weismann und Andern zur Erklärung der Streifen und

Flecken bei den Raupen gegeben, jedoch zum gröszten Teil wohl als Phantasie

zu betrachten sind.

Höchstwahrscheinlich entstehen sie denn auch nicht immer in derselben Weise.

Ueber das Entstehen der bei den Raupen so vielfach vorkommende Dor.sallinie
,

bei einer i/ycae»<rf^«-Raupe, vcrmuthlich Li/c. Cnejus F., beobachtete ich, zum

Beispiel, folgendes:

Bei mehreren jener Raupen welche oberflächlich betrachtet eine dunkle Dor-

sallinie zeigten, ward es mir bei genauerem Ansehen deutlich dasz die Rückenhaut

eine solche Zeichnung nicht besass, doch fast durchsichtig, das Fas dorsa/is wie

eine dunkle Linie durchschimmern liess.

Bei andern Exemplaren deren Rückenhaut von geringerer Durchsichtigkeit,

war es wohl noch täuschender.
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Stets inusz jedoch hierbei wohl beachtet werden , dasz hier allein

von der Grundfarbe die Rede ist , dasz jedoch darauf manchmal

die secundären Farben eine grosze Ausdehnung erlangen oder stark

influenzieren können. Letzteres ist namentlich der Fall mit dem

Weisz, das sich mitunter lauter in Strichen oder Flecken zeigt,

aber sich auch wohl ganz über die Grundfläche verbreitet oder

mit dieser vermischt und so fast weisze Pvanpen entstehen läszt,

wobei nur noch eine grüne oder gelbliche Tönung die Grundfarbe

erkennen läszt (nrs. 8,9, 48), oder aber das Braun in allei'lei

hellen , weiszlichen oder gräulichen Schattirungen
,

ja sogar wohl

ganz in hellgraue übergehen läszt. Fi-eilich nur scheinbar, denn

in Wirklichkeit wird das Weisz wohl durch ein Verschwinden des

Pigments entstehen; allein die Erscheinung selbst, nicht die Weise

wie sie entsteht, thut hier jedoch zur Sache. Ebenso, dasz die

erwähnten Farbenübergänge durchaus nicht immer vorhanden sind
,

dasz es dagegen z. B. auch vorkommt , dasz eine grüne Raupe

beim Uebergang in ein späteres Stadium plötzlich dunkelbraun

Doch wieder Andere fand ich bei denen diese Haut absolut nicht durchsichtig

war, und die dennoch an derselben Stelle auf der Haut eine ganz deutliche

dunkle Dorsallinie zeigten. Könnte es deun nicht sein dasz man in diesem

Umstand die Entwickelungsstufen jener Streifen zu sehen hätte ? Wäre denn die

Voraussetzung zu gewagt dasz anfangs , an der Stelle wo das Vas dorsalis wie eine

dunkle Linie durch die Haut h'n sichtbar war I , und da also die Lichtstrahlen

stärker als auf den daneben liegenden helleren Teilen der Haut, absorbirt wurden,

eben dadurch eine Pigmentsanhäufung entstehen könnte welche die dunkle Streife

gerade da auf der Haut verursachte, indem vielleicht zu gleicher Zeit auch auf

der ganzen Riickenbaut eine ähnliche Wirkung obgleich in geringerem Masse

Statt iand , welche die Haut bloss undurchsichtig machte ? Diese Eaupen leben

ja im Innern von Erbsenschoten, und also vom Licht, d. h. vom starken Licht,

abgeschlossen, was die Durchsichtigkeit der Haut als normaler Zustand begreiflich

macht; doch es könnte ja auch vorkommen dasz Manche, die zum Beispiel in

einer andern Erbsenvarietät zu leben gezwungen wären , dadurch auch für das

Licht zugänglicher wurden , und die Pigmentformirung in der Haut und ihre

Anhäufung längs der dunkeln Linie vom dorsalen Gefäsz angegeben, die Folge

davon wäre. Aber diese nämliche Erklärug kann doch für die bei den Raupen

so häufig vorkommende Seiteulinie, z. B. die welche bei den Sphiwjiden-'Si&w^Qn

gewöhnlich subdorsal vom Kopf bis an das Horn läuft
,
gewisz nicht gelten. Ebenso

entsteht auch der sogenannte Augenfleck , bei Pterogon Oenotherae Esp. au der

Stelle wo früher, wie die Ontogenese anzeigt, die Einpflanzung des Horns wart

nicht aus einer Laugstreife, sondern in derselben Weise wie sich auch bei vielen

Papi/ioniden-'Rau\ien ähnliche runde Flecken um den Basis des Dorns auf dem

Sten thoracal-Segment formiren.
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wird. In diesem Falle tritt nämlich das Zusamraendringen der

Ontogenesestadien 5 infolge des Wegfalls einiger phylogenetischen

Entwickelungsstufen auf, von Weismann in seiner vorerwähnten

Studie erkannt, eine Erscheinung, dessen Bestehen mit sich bringt,

dasz, obgleich die Ontogenese als die verkürzte Wiederholung der

Phylogenese betrachtet werden musz , diese letztere doch erst aus

der Vergleichung der Ontogenesen mehrerer Arten in genügender

Weise erkannt werden kann.

Wenn man nun also, nachdem man die Enlwickelung der

Individuen von so viel Arten studirt hat, hernach das Bild der

Gesammtenlwickelung der Phylogenese von dem Raupen der ganzen

Sp/iin(/iden-¥àmì\ie konstruiren will, und man sich dabei dessen

erinnert, was die in der vorigen Abhandlung enthaltene Arbeit

über das Schwinden des Schwanzhorns dargethan hat, so fällt es

unzweifelhaft ins Auge, dasz auch hier bei diesen Raupen sich

eine derartige Evolution offenbart. Eine Evolution nämlich in der

Farbe, von hellgelb nach schwarz hin, die vollkommen auf die-

selbe Weise langsam fortschreitet und bei jeder Art von ihrem

eigentümlichen Entwickelungsgang abhängig ist; daher, sowohl

was die Weise betrifft, wie, als was die gröszere oder geringere

Geschwindigkeit und Continuität , ?w;aÌ(^ dies sich vollzieht , äuszerst

verschieden.

Das Blassgelb, das noch bei einzelnen Arten, deren Ontogenese

in dieser Hinsicht gut bekannt ist , beim Verlassen des Eies ,
und

bei den sehr verwandten , noch ziemlich uniform gefärbten Sesiiden-

Raupen die gewöhnliche Farbe ist , dasz daher den ältesten ,
noch

für Beobachtung empfänglichen Farbenzustand zu repräsentiren

scheint, finden wir nicht mehr bei irgend einer Sphingide)i-K^\i^Q

in den späteren Stadien erhalten, es wird dann mitunter höheres

oder dunkleres Gelb, meistens sehen wir es jedoch schon sehr

bald in Hellgrün und dann oft noch in Dunkelgrün übergehen.

Denn allein bei sehr wenigen Arten bleibt das Gelb noch im

ausgewachsenen Zustand als Grundfarbe bestehen. Bei Calynmia

Vanopas Gram, nämlich, . deren ausgewachsene Raupen alle noch
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grün oder hochgelb sind ; von letzterer jedoch geht die Farbe oft

schon in Orange über ; es hat also auch schon ein Uebergang

nach Rot einen Anfang genommen , das sich in verschiedenen

Schattirungen , z. B. bei den Raupen von Chaerocampa Acteus

Crani. (Taf. Ill, fig. 1, 2, 3) und Ili/jwthoiis Cram, auch als ein

späteres Stadium von erst grünen Raupen zeigt. Und ferner auch

bei Ächeronüa Atropos L. und Ächerontia LacJiesis F., die auch

noch gelbe wie grüne ausgewachsene Raupen haben , bei welchen

übrigens auch schon braune Individuen vorkommen. Weiter wird

ausschlieszlich oder wenigstens dominirend Gelb bei ausgewachse-

nen Raupen nicht mehr angetroffen; die vorhin genannten Fälle

sind mithin offenbar nur nog einige wenige aus sehr verzögerter

Evolution entstandene Ueberreste eines Zustandes, der früher

allgemein gewesen sein musz.

Grün ist dagegen bei den meisten Raupen auch in ausgewachse-

nem Zustande noch da, bisw^eilen sogai' noch als einheilgelbliches

Grün , wie bei Ächerontia Styx Westw. , Smerintlius tiliae L.
,

SpJdnx disclstriga Wlk., Acosmeri/x Shervillii Bsd. und Chaero-

campa Hypothous Gram. (Taf. II , fig. 6). Doch gibt es , wie schon

oben erwähnt , von den meisten Arten , bei denen noch in aus-

gewachsenem Zustande grüne Individuen vorkommen , denn auch

zugleich solche , die zur 2ten Farbenkategorie gehören. Ausschliesz-

lich Grün findet man, auszer bei der soeben genannten ^c/^^^ro^^iüc«

Htyx Westw. ^), und vielleicht bei einigen anderen noch nicht

zur Geniige bekannten Arten, allein bei Sphinx ligustri L. , und

weiter als Regel bei allen Arten der Galtung Srnerinthus; doch

beobachtete Poulton auch bei einer Art der Gattung Smerinthus

[Ocellatiis L.) mitunter braune Fleckchen, während ferner der

dunkelgelbe Balg einer Raupe von Smerinthus Sperchius Ménéfr.
,

die der noi'dasiatischen Rasse Jaukowski Cli. Oberthür angehört.

1) Dem Hernn Forsayeth nach {Trans. Land. Eni. Soc. 1894) sollte von der

Kaupe von Ächerontia Sti/x Westw. zu Mhow in Central Indien eine grüne gelb-

ge.streifte, und eine braune und Weisse Varietät vorkommen. Ich bin aber der

richtigen Determination des Hernn F. keineswegs sicher (sehe Seite 3). Nach

MoORE ist diese Kaupe auch auf Ceylon hellgrün.
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und ill der Sammlung des Herrn Dr. Kallenbacii sich befindet,

bräunlich ist. Letzterem jedoch wage ich bei dem Ungewissen der

Farbe solcher Bälge, zumal was die dev gvünen SpAin(/ideti dLU^ehi
,

nicht viel Wert beizulegen

Von dem Uebergang von Gelb und Grün in der 2ten Farben-

kategorie findet man in der 4ten Kolumne des obigen Verzeich-

nisses eine Menge von Beispielen. Darunter tiifît man alle oben-

genannten Zwischen färben an , aber die eine bei der einen
, die

andere bei einer anderen Art , und in allerlei Mischungen. Aeuszerst

verschieden ist doch auch das Masz , in welchem bei den verschiedenen

Arten diese Evolution foitgeschritten ist. Schwarz haben nur noch

sehr wenige Arten (n°. 27, 34, 51, 58, 60, 62 und 04) erreicht

und von diesen scheint es allein C/iaerocampa Oldenlaìulìae F. (Taf.

I, fig. 20) auf Java — denn nach in obiges Verzeichnis aufge-

nommenen Angaben wäre auf Ceylon und in Britisch-Indien die

Farbe dieser An aucli nicht so constant und auf Celebes habe

ich selber eine sehr dunkelgrüne Raupe gefunden — zu sein^

welche ausschlieszlich schwarze oder schwarzgraue Individuen

besitzt und deshalb — wie denn dies freilich auch mit ihrer

obenerwähnten Ontogenese übereinstimmt — in dieser Hinsicht

den am meisten fortgeschrittenen Typus repräsentiert. Bei Dei-

lephila DaJdii H.-G. könnte dasselbe vorkommen
; die jüngeren

Zustände dieser Raupe sind wenig bekannt. Von DeilephUa

eupJiorhlae L. jedoch sind die jungen Raupen noch grün ; von

Dt'ilephila zi/gopJdlU Ochs, besteht dagegen eine schwarze, aber

auch noch eine grüne Raupe und von DeilephUa galli Rott. nicht

allein eine schwarze, sondern es giebt auch nocli gelbe, lehm-

fai'bige und grüne in zahlreichen Schattirungen. Bei diesen Arten

ist daher der Farbenwechsel wohl schon bei einem Teile der

Individuen zu Stande gekommen, aber es bestehen daneben gleich-

zeitig auch noch gar nicht und noch nicht ganz veränderte; und

hiervon ist also die Folge, dasz bei solchen Arten ein Di- oder

Polyphormismus hinsichtlich der Farbe entsteht.

Ueberdies scheinen audi die einzelnen Raupen einer nämlichen

Art in verschiedenen Gegenden nicht immer gleich weit in dieser
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Evolution geföixlei't zu sein. Daraufliin zeigt ja der so eben mit-

geteilte Unterschied zwischen den Raupen von Chaerocampa 01-

denlandiae F. auf Java und denen von Celebes und Vorderindien,

sov^'ie auch die von Weismann erwähnte Thatsache, dasz die

Raupe von Bellephlla euphorblae L. an manchen Orten zwar sehr

constant an Andern aber sehr variabel ist. Im Betriffe dieses

fehlen aber noch genügende Beobachtungen.

Braun haben im ausgewachsenem Zustande weit mehr Arten

erreicht , manchmal weiter fortgeschritten und somit dunkler,

manchmal weniger weit und dann heller von Schattirung. Daneben

aber bestehen dann auch noch meistens grüne Individuen und

überdies noch oder auch mitunter aliein solche, die noch die

Uebergangsfarben zeigen; es zeigt sich mithin der nämliche

Polymorphismus.

So findet man \on Macroglossa Belts C\am. , deren junge Raupe

sein- hell gelblichgrün ist und später dunkler grün (Taf. IV. flg. 10),

ockergelb, rotgelb, isabellfarbig (Taf IV. fig. 9) oder aber sehr

'dunkel bi'aun , fast schwarz wird , auch noch ausgewachsene Raupen

von all diesen Farben. So bestehen von Macroglossa Corj/fJ/rus Bsd.

noch verschiedene ausgewachsenen Formen: hellgrüne, olivengrüne*,

dunkelrote und braune; offenbar ist also die Evolution der ersteren

Art schon nahezu bis zu schwarz fortgeschritten, aber von der

zweiten noch nicht weiter als bis zu braun. Von Macroglossa

siellatarnm L. sind allerlei Schattirungen von grün und braun in

dem mehrerwähnten Werke von Weismann abgebildet, dai'unter

auch ein scheckiges Exemplar von grün und graubraun gemischt.

Auch bei den beiden bereits genannten Ackero/ifia-Xrien , Ä.

Äiropos L. und Ä. Lachesis F. ist diese Evolution schon bis zu

braun, welches noch hellbraun ist, vorgerückt, aber trotzdem

sind daneben auch die grünen und gelben Formen geblieben
,

ja

selbst noch vorherrschend. Bei C/iacrocampa Äcteus Cram, und

Ch. Alecto L. ist das Rot , das mitunter in der Entwickelung

ihrer Raupen auftritt, noch nicht weiter als bis zu rotbraun ab-

geschattet, (Tal. Ill, fig. 'i , 3, 4) als d(în weitesten StandpuidU,

der noch von ausgewachsenen Raupen dieser Arten erreicht wurde.
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Ob bei solchen Raupen von Ch. lli]i)otliou& Gram. , wobei Rosenrot

das Gelb oder Grüngelb der ersten Stadien ersetzt hat '), dieses

Rot auch bei der ausgewachsenen Raupe bleibt oder aber in Rot-

braun oder Rraun übergeht, ist noch nicht bekannt; das einzige

rosenrote Exemplar, das ich besessen habe, ist noch unausgewachsen

gestorben und rot- oder dunkelbi'aune ausgewachsene R.aupen dieser

Art sind mir nie voigekommen. Die obenerwähnten' scheckigen

Raupen (Taf. II, fig. 7) habe ich stets sich direct aus grünen

entwickeln sehen
; auf diesen bildet also das Rosenrot keinen

Uebergang. Von C'haerocamjm Syrlaca Lederer scheinen neben den

grünen auch nodi ausgewachsene Raupen zu bestehen , die rosenrot

sind.
'

Kurz , von solchen Arten , wo die Evolution am weitesten vor-

gerückt ist , trifft man im ausgewachsenen Zustande nur schwarze

Raupen an; von solchen, wo sie etwas weniger fortgeschritten

ist, neben den schwarzen auch noch andei^e, welche die Uebergangs-

farben Rraun, Rot, Isabellfarbe oder sogar noch das altere Grün

oder Gelb zeigen ; bei denen , wobei sie noch etwas verzögei't ist
,

bestehen noch keine schwarzen, sondern es trägt in ausgewachse-

nenm Zustande ein Teil der Raupen eine oder andere von diesen

Uebergangsfarben , während die übrigen noch grün oder gelb sind
;

die am weitesten zurückgebliebenen Raupen endlich sind noch allein

grün oder gelb. Wenn einmal in ausgewachsenem Zustande ein

weiter fortgeschrittener Standpunkt erreicht ist , wird dieses all-

mählig vorherrschend und bleibt schlieszlich allein bestehen ; ferner

gehen durch die Wirkung der von Würtemberger zuerst beob-

achteten p]rsclieinung, dei'en Restehen Weismann auch hier sehr

genau nachgewiesen hat, nämlich durch das Zurückdj'ingen der

1) Auf Tafel 83 von „ Tlie Lepuloptera of Veijlun'''' by F. MoORE ist uebeu

eiiiigeu grüneu und mannorirteii auch solcli eiu rosenrotes Exemplar — doch

mit unrichtig gezeichnetem Schwauzhorn — abgebildet ; ausgewachsene ganz

braune Exemplare kommen darauf auch nicht vor. Die Beschreibung, die freilich

auch die scheclcige ganz unrichtiger Weise für kurz vor der Verpuppung ver-

färbte Individuen hält, Ihut übrigens allein grüner ausgewachsener Kaupen Er-

wähnung.
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früheren Formen in der Ontogenese — auch vielleiclit wohl weil das

Bild ihrer früheren Entwickelung, welches uns die ersten Stadien

einer Raupenarl noch erkennen laszl , nui' bis zu einem gewissen

Zeitpunkte aufsteigt — schlieszlich die Stadien ihrer Ontogenese auch

allein nur noch den Zustand zeigen in dem Schwarz schon prae-

döminirte, wie dies jetst bei Ckaerocampa Oldenlaudlae F, (Taf.

I , flg. 26) sich höchst wahrscheinlich schon zeigt. So lange diese

Evolution noch nicht so weit vorgerückt ist , werden jedoch die

Stadien der Ontogenese diese auch noch ganz oder teilweise ei'kennen

lassen ; von all den Sphingiden-K^n^en , welche in dem ausgewachse-

nen Zustande nun noch nicht ausschlieszlich schwarze oder beinahe

schwarze Individuen zeigen, darf man daher ruhig annehmen,

dasz, wenn ihre Ontogenese besser bekannt sein wird, darin die

früheren Uebergangstarben und das ältere Grün oder selbst Gelb

noch zu Tage treten werden, ebenso wie dies bei allen jenen Arien,

deren Ontogenese schon in giöszerem oder geringerem Masze be-

obachtet ist, sich herausgestellt hat. Einmal jedoch wird der Zeit-

punkt heranbrechen, wo die Evolution ganz geendigt sein wird;

Schwarz wird dann allein nur noch die Grundfarbe aller Splnngiden-

Raupen sein und später noch wird auch keines der Stadien ihrer

Entwickelung andere als schwarze Raupen zeigen. Ersteres nämlich
,

insoweit die erwähnte Evolution in der That, wie sie sich uns

darstellt mit einem Uebergange ins Schwarze , abgelaufen sein

wii-d; das Gegenteil ist jedoch audi sehr möglich; nur können

wir nicht ermitteln, welche Farbe dann noch weiter das Schwarz

als Grundtarbe ersetzen wird.

Die Art und Weise, wie diese Evolution sich stufenweise voll-

zieht , kann übiigens wohl am besten aus den von Poulton in

den « Trausacfdoiis of the London Entomological SocletijD veröflent-

lichlen Studien über die Ontogenese einiger europäischen Sph'mgldeu-

Raupen erkannt werden. Nur musz dabei bemerkt werden, dasz

diese Studien unglücklicherweise gerade keine Arten betreffen,

deren Faibenwechsel wälirend der Ontogenese besonders merk-

würdig ist, doch nur einer solchen, bei der das Grün lediglich

sich in Braun verändert, und das noch wohl, sei es durch das
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bereits erwähnte Zusaminendringen der Stadien, plötzlich, oder,

wie bei Sphinx convolvidi L , fast allein durch die Entstehung,

Vermehrung und Ausdehnung brauner Flecken und Streifen auf

die grüne Grundfarbe. Ingleichen, dasz, wähi'end alle von Poulton

gezüchtete Raupen dieser letzteren Art von gelb und grün braun

werden , dies in der Regel nur mit einem Teil der gezüchteten

Raupen der Fall sein kann , denn auch von ihr bestehen noch in

ausgewachenem Zustande grüne Raupen. In dieser Hinsicht sind

daher die von VVeismann mitgeteilten Züchtungen , wobei jedoch
,

um der von diesem Gelehrten eigentlich erstrebten Entwickelung

der secundären Zeichnung willen, auf die Grundfarbe zu wenig

geachtet ist, und diejenigen, die von mir auf Java verrichtet sind
,

von denen viele Resultate, kurz zusammengefaszt , in die beiden

letzten Kolumnen des mehrerwähnten Verzeichnisses aufgenommen

sind , von gröszerer Redeutung. Doch sind die von Poulton mit-

geteilten ihrer Genauigkeit wegen immerhin sehr wichtig* aus seiner

Entwicklungsgeschichte von Sphinx convolvuli L kann z. R. sehr

deutlich ersehen werden , wie verschieden bisweilen der Verlauf dieser

Umwandlung bei den Individuen ist; wie sich bei dem einen erst

in einem späteren Stadium dieselbe Farbe und Zeichnung zeigen,

welche ein anderes schon in einem früheren Stadium erlangt hat.

Offenbart sich doch der nämliche Unterschied ebenfalls zwischen

den verschiedenen Arten. Von Chaerocavipa Elpenor L. werden

nach Pour-TON erst im Sten Stadium einige von den grünen Raupen

braun , doch bei Chaerocainpa porcellus L. findet dasselbe schon

im 4ten Stadium statt.. Was Elihia Doüchus Westw. betrifft,

fand ich neben einigen grünen Raupen die meisten jungen schon

schwarz (Taf. IV, fig. 1); höchst wahrscheinlich musz also da

die Veränderung schon im 2ten Stadium sich vollziehen ; auch das

Rot oder Rotgelb werden eines Teiles der Raupen von Chaerocanipa

Actetis Gi-am. (Taf, III, fig. 2, 3) vollzieht sich bereits in einem

der ersten Stadien.

Und , wie wir schon früher sahen , wird wahrscheinlich bei der

Javanischen Chaerocanipa Oldenlandlae F. die Veränderung selbst

schon in einem so weit entlegenen Zeitpunkte stattgefunden haben
,
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dasz auch das Iste Stadium ihrer Ontogenese keine Spur mehr

davon zeigen kann.

SchUeszhch musz noch darauf hingewiesen werden , wie auch

diese Evolution wieder ganz dieselbe Erscheinung zeigt, auf die

ich hei meiner Studie üher das Schwanzhorn dieser Raupen die

Aufmerksamkeit lenkte, dasz sie nämlich hei einigen Arten einen

viel schnelleren Verlauf zeigt als bei anderen und selbst bei einigen

in einem Zeiträume des Stillstandes zu bleiben scheint. Ist dies

doch der Fall bei der ganzen Gattung Smer'milms ; denn obgleich

die hlassgrünlichgelbe Farbe . welche Sm.eriniJms ocellatus L. und

Sm. populi L. im Isten Stadium zeigen zu Grün in allerlei Schat-

tirungen, worunter auch dunkle, fortgeschritten ist, sind jedoch

noch nichts als sehr geringe Ansätze zu irgend einem Farben-

wechsel in der Richtung der 2ten Farbenkategorie nachzuweisen.

Sehr auffallend ist dies auch bei der immei', auch in ausgewachsenem

/.ustande noch fast ausschlieszlich grünen Spïimx ligustri L. ; wenn

gleich auch diese Art doch früher nicht stillgestanden hat, sondern

schon in der Piichtung dieser Evolution ihre Farbe etwas geändert

hat, da sie ja, selbst wenn sie eben das Ei verlassen , schon wirklich

grüner 'ist, als die eben genannten Smerinthus-kvien und auch

kleine braune Fleckchen schon bei ihr erschienen sind. Welch ein

groszer Unterschied offenbart sich so zwischen diesen Aj'ten und

Chaerocainpa Oklenlandiae F. !

Wenn man nach den jetzt bestehenden Zwi.schenformen , hei

welchen sie noch stets fortschreitet, sich eine Idee zu bilden sucht

von der Dauei', die für den weiteren Verlauf dieser Evolution

nötig sein musz, für wie weit entfernt musz man dann nicht die

Zeit halten, in der sie anfing; wahrend sie nun bei der zuletzt

genannten Art in diesem Zeitverlauf so gut als ganz ablief, scheint

sie doch diese ganze Zeit bei SpJiiinv, Vujiistri L. und den Smerinthns-

Arten nahezu stillgestanden zu haben. Auch bei vielen anderen

ist ihr Fortgang, sei es auch etwas gröszer , doch nur noch sehr

gering gewesen ; und dabei besteht zwar, was die des Smennilms

betrin't, viel Uebereinstinmiung, aber zwischen denen der anderen

Gattungen unloreinandor ein sehr gi'oszer Unterschied. Die Evolution
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wirkt bei allen , aber bei jeder Species anders , schneller oder

langsanier je nach deren Eigentümlichkeit in ihrer besonderen

Entwicklung.

Das Sonderbare übrigens, welches in einem solchen Farbenwechsel,

zumal in der Erscheinung so vieler Zwischenfarben und verschie-

dener (lebei'gangsweisen beim ersten Anblick zu liegen scheint
,

vermindert sich stark, wenn man damit die von anderen über

den Farbenwechsel des gemeinen grünen Wasserfrosches {liana

^5«^/<?;^?!« L. veröffentlichten Beobachtungen vergleicht. A.Dutartre

machte darüber sehr wichtige Mitteilungen in der amjl Oct. 1890

abgehaltenen Sitzung der « Académie des Sciences » zu Paris. ^

)

Er wies dabei hin auf die Ergebnisse der Untersuchungen von

Foultet, aus welchen hervorgeht, dasz die grüne und die Bronze-

farbe der Bairachier verursacht wird durch gelbe Choromoblasten

und blaue Iridocysten , deren Vermischung den Eindruck des Grün

hervorruft, während schwarze Chromatophoren in den Derma und

Epidemia dadurch, dasz sie sich netzförmig ausdehnen, die anderen

Chromoblasten mehr oder weniger bedecken können und dann alle

Schaltirungen zwischen Dunkelbraun und Gelblichgrün oder Hellblau

verursachen. Und er teilte sodann weiter mit, dasz nach seinen

eignen Beobachtungen die Bewegungen dieser Chromatophoren bei

dem grünen Frosche sowohl einer bestimmten Einwirkung des

Lichtes aut die Haut , als einen durch den Anblick erregten Re-

llexwirkung unterworfen sind, und dasz der Farbenwechsel dieses

Tieres die Folge einer Wii'kung der Pigment zeilen unter dem Ein-

flüsse des sympathischen Nervensystems ist. Denn , ist auch nun

bei den Sfliingiden-Vy.'wx^QXi nicht die Rede von solchem schnellen,

fast plötzlichem FarbenWechsel , als der, welcher bei dem genannten

Frosch und einigen Reptilien vorkommen und mögen specielle

Untersuchungen hinsichtlich dieser Raupen nun noch keineswegs

überflüssig heiszen, aus diesen erhellt trotzdem als eine Thatsache

1) Comptes rendus hehdomaäaires des séances de VAcadémie des Sciences^

Tome CXI 1890 pag. 610. Sur les cliangemenis de couleur chez la grenouille

rommnne [Rana esculenta L.) par IVI. Abri, Dutartui:.
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von allgemeiner Tendenz, wie lauter rliirch eine Zunahme oder

Ausbreitung schwarzen Pigments alle solche Farbenveränderungen

ganz innerhalb der Grenzen, binnen welchen sie auch bei diesen

Raupen beschrankt sind, entstehen können, und damit kommt,

glaube ich , welcher auch der Unterschied zwischen den Weisen
,

wie die Pigmentwirkung ins lieben gerufen wiid, sein möge, das

Befremdende solcher Farbenübergänge, auch bei diesen Raupen in

Wegfall.

Der Verlauf und die wahre Art dieses Farbenwechsels , wie auch

das Allgemeine dieses Polymorphismus der SpMnffide}i-Rau\)en ,
wie

ich dieses alles hier erörtert habe, sind übrigens, wenngleich die

Veränderung einiger dieser Raupen von Grün in Braun oft con-

sfatiert ist, und Weismann selbst schon vor vielen Jahren das

Entstehen des Polymorphismus als üebergangserscheinung richtig

eingesehen hat, doch nur noch sehr wenig bekannt. Und je un-

vollständiger die Kenntnis irgend einer Erscheinung ist , desto

freieres Spiel hat die Phantasie in der Erklärung derselben. Auch

hierbei hat sich dies wieder in ausgiebigster Weise gezeigt. Keines-

wegs für unwichtig erachte ich es denn auch, hier nun nochmals,

obgleich dies teilweise auch anderswo von mir bereits geschehen

ist '), zu eiörtern, was in dieser Hinsicht, zumal unter dem

Einflüsse der herrschenden ci idées fixes y> über die Weltmacht der

Naturzüchtung und den Mimétismus zu Tage gefördert ist.

Am 2. Nov. 4874 wurde von Charles Darwin in einer Sitzung

der (.(.Entomological Societys) in London mitgeteilt, dasz Frau Barber

in Süd Afrika beobachtet habe, wie eine grüne, auf Blättern

lebende Sphingiden-V\2i\\T^e um die Zeit ihrer Metamorphose die

Farbe wechselt und braun wird ; dies wird von ihm als ein

merkwürdiges Beispiel des Mimétismus erwähnt. Die grüne Farbe

macht ja doch die Raupe weniger sichtbar , so lange sie auf

Blättern lebt und gereicht ihr daher zum Schutze , doch würde

sie im Gegenteil sehr sichtbar machen, wenn sie. um einen

1) Mimétisme, in dem Compte rendm des séances dn 'òième congres international

de zoologie. Ley de 189G pag. 467.
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für ihre Verpuppiing geeigneten Ort zu suchen , nachdem sie das

Laub verlassen musz, über die Erde hinkriecht, während alsdann

eine braune, erdfahle Farbe sie weniger sichtbar macht und also

sich als nützlich erweist. Daher ergebe sieh aus dem erwähnten

Falle , dasz diese Raupe in jeder dieser zwei Perioden ihres Lebens

auch jedesmal die Farbe bekomme, welche sie am besten schützt,

mithin für ihre Existenz am meisten nützlich ist.

In dem in 1876 erschienenen 2ten Teile der a. Studien zw

Bescendeuz-Theorle D von Prof. Dr. A. We-ismann, behandelte sodann

dieser deutsche Gelehrte diese Farbendifferenz bei den Sph'mgiäen-

Piaupen ausführlich. Nicht so sehr jedoch die von Frau Barber

beobachtete Verfärbung vor der Verpuppung hatte er dabei haupt-

sächlich im Auge , sondern vielmehr den auch auszer dieser Periode

bei diesen Raupen bestehenden Farbenpolymorphismus. Auch er

sah darin eine Mimetismus-Erscheinung, die dazu dient , die Raupen

zu beschützen und daher zu diesem Zwecke entsteht,

Li einer am 6. Febr. 1878 abgehaltenen Sitzung der vorerwähnten

Gesellschaft brachte Mansel Weale nach Anlass einer Diskussion

betreffs des Mimétismus sodann die von Darwin mitgeteilte That-

sache wieder in Erinnerung.

In einei' ebenfalls in der nämlichen Gesellschaft am 7. Nov.

1883 von Prof. E. Bagnall Poui/roN vorgelesenen Abhandlung

findet man, dieselbe hernach noch einmal erwähnt; sie ist dann

jedoch in Verband mit Weismann's Studie zu einer wissenscliaft-

lich gut constatierten Thatsache des Mimétismus geworden ; so

kommt derselbe Gelehrte auch in seinem später erschienen Werke

liber die Farben der Tiere wieder darauf zurück ; er bemerkt dann

zugleich, dasz eigentlich Prof. Meldola der erste gewesen sei, der

den wissenschaft li'^hen Wert der Thatsache gut eingesehen iind

erörtert hat.

In dem bekannten Werke von A. Rüssel Wallace über den

Darwinismus kommt es schlieszlich auch als eine wissenschaftlieh(\

nicht mehr zu leugnende Thatsache vor. Und so findet man es

weitei'hin stets in allerlei SciiriftiMi IxMiachtot ; so z. B, von Lub-

bock , von Butler , u. s. w.

Tijdschr. v. Eniom, XL. 5
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In dem 1894 erschienen Werke von C.Schröder nEntwichhing

der Raupenzeichnung %ind, Abhängigkeit der letzleren von der Farle

der Umgehung » sagt der Verfasser denn auch auf S. 34 : « Es

war nun seit einer Reihe von Jahren durch oft wiederholte Unter-

suchungen die Abhängigkeit der Grundfarbe der Raupe von der-

jenigen der. Umgebung nachgewiesen worden» und geht denn von

diesem Axiom bei seinem eigenen Untersuchungen aus , stützt

daiauf all seine Retrachtungen.

Weismann war es, wie gesagt, der diese Theorie eigentlich

entwickelte und von diesem merkwürdigen Factum die ausführliche

Erklärung gab , die seitdem als ihre wissenschaftliche Bestätigung

gegolten hat.

Sowohl auf Grund der Reobachtungen anderer, als seiner eignen

Untersuchungen , hielt er es doch für einen nicht mehr zu be-

zweifelnden Umstand , dasz viele von diesen Raupen während ihrer

Entwicklung von grün, braun werden und dasz deswegen beiden

erwachsenen ein Farbendimorphismus besteht. Sehr richtig erklärte

er dies nun als die Folge des allmähligen Verlaufes dieser Farben-

wechslung hervorgehend aus deni Unterschied in Entwickelungs-

schnelligkeit bei den einzelnen Raupen. Werden ja doch demzufolge,

wenn die mehr entwickelten schon den neuen Farbentypus zeigen,

die anderen noch stets das alte Gewand tragen , woraus dann na-

türlicherweise ein solcher Dimorphismus entstehen musz und so lange

währen, l)is die Evolution so weit fortgeschritten ist
, dasz lediglich

nur noch die neue Farbe vorkommt; oder auch wold ein zeit-

weiliger Polymorphismus, indem nämlich während dieses Ueber-

ganges auch noch Zwischentypen der Farben auftreten , die ebenso

allmählig verschwinden werden. Ziemlich unbegreiflich erklärte er

jedoch zugleich, dasz solche Zwischenformen durch Kreuzung ent-

ständen; teilte er ja doch selbst mit, dasz alle die 140 Individuen

der Raupen von Macroglossa stellatarum L. , bei denen er den

Polymorphismus beobachtete, aus Eiern hervorgegangen seien, die

von demselben Mutterschmetterling gelegt waren.

Das Wesen dieser Umwandlung besteht min nach ihm in dem

Uebergange einer bestehenden schützenden Färbung in eine andere
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die mehr Schulz gewährt, mithin in einer näheren Anpassung an

die Umgebung, welche an die Stelle tritt einer solchen , die bisher

vorhanden war. Die ältere dieser beiden nämlich , welche auch

noch bei last allen jungen Raupen vorkommt , wäre die grüne
,

eine beschützende Färbung, da sie iibereinstimme mit der allgemeinen

der Blätter und folglich solche auf Blättern lebenden Haupen wenig

sichtbar mache ; bei vielen Raupen ginge nun aber diese über in

braun oder grau , weil so der äussere Anblick des Bodens und

der Baumrinde sei, und eine Uebereinstimmung in der Farbe mit

diesen für sie von gröszerer Wichtigkeit geworden als die Aehn-

lichkeit derselben mit der der Blätter, woraus eine Anpassung an

die nun mehr Nutzen bringende Färbung entstanden sei und sich

stets weiter verbreite.

Könnte ja doch d^s Grün alle solche Raupen , welche nicht auf

Pflanzen mit groszen Blättern oder in dichtem Laube leben , sondern

auf niedrigen Kräutern und auf solchen Gewächsen , die nur wenige

oder wenigstens kleine Blätter ti-agen , allein genügend beschützen

so lange sie noch klein sind, doch nicht mehr, sobald sie durch

ihre Grösze auf einem Blatte doch ins Auge fallen. Deshalb

hätten nun diese Arten, welche wie SpJiinx convolvuU L., CJiae-

rocainpa Elpenor L. , Chaerocampa porcelliis L. und andere die

Gewohnheit haben am Tage zu schlafen , dann einen Schlupfwinkel

aufgesucht, unten an dem Stamme der Bäume oder Gewächse

auf denen sie leben , zwischen den dort wachsenden kleinen Pflanzen

und auf oder gar in der Erde, und wäre auf solche Weise für diese

U(;bereinstimmang in der Farbe mit denen des Bodens und der

Stämme nützlich geworden. Aber noch nicht bei allen Raupen

solcher Arten sei diese Umwandlung jetzt schon zu Stande gekommen

oder wenigstens ganz vollzogen, und in dem Falle würde dann auch

nur noch ein Teil derselben in der neuen und ein anderer Teil

noch in der alten Färbung vorkommen, während einige dieser

Arten selbst nur noch allein aus grünen Individuen bestehen. Und

solche Raupen , welche zu Arten gehören , die , da sie auf groszen

Blättern oder in dichtem Laube leben, eines derartigen Schutzes

nicht bedürfen, hätten dann auch nicht an dieser Umwandlung
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teilgenommen und niüszten noch ausschlieszlicli grün sein. Uebrigens

würde ferner Üiese Anpassung an das Aussehen des Bodens in wai'men

Klimaten sich schneller vollziehen können als in gemäszigten
,

mithin die Raupe der Ächerontia Afropos L. , die in Europa gelb oder

grün und nur selten braun ist, in Südafrika nie gelb, selten grün,

sondern meist braun sein ; auch müszte diese Auffassung eine

grosze Stütze finden in der Weismann von einem vielerfahrenen

Raupensammler mitgeteilten Thatsache, dasz die Raupe von Pfe-

rogoH Oenotherae Esp. , so lange sie noch grün ist , auch nur auf

grünen Blättern, aber, sobald sie braun geworden ist, blosz. auf

den dürren Stengeln ihrer Niihrungpllanzen sich findet ; wie auch

in dem Umstände, dasz ein ähnlicher Farbendimorphismus, wie er

bei den Sp// mf/irle??-ViRupen sich zeigt, auch bei einigen Arten der

Safp'uk')/-T{-Aupen vorkommt, und zwar ebenso sehr bei Arten , die

am Tage schlafen, und allein bei den gröszeren , nicht bei denen ,

welche immer wenig sichtbar bleiben; woraus ja folgen würde,

dasz der betreffende Dimorphismus auch bei diesen Ranpen ganz

unter denselben Umständen vorkäme, wie bei den SphÌ7igiden-

Raupen , und dasz dies also bei ])eiden wohl als eine Anpassung

an die Farbe des Bodens anzufassen sei. Da es nun gleichwol

feststeht, dasz die Neigung zum Uebergange zu dem dunkeln

Farbentypus allen SpIimr/iden-KüMpen eigentümlich ist, mithin

auch solchen, denen den obigen Gründen gemäsz eine Adoption an

die Färbung des Bodens nicht nützlich sein kann, und die also,

wie dort gesagt ist, ausschlieszlicli grün sein müszten
,

sucht

Weismann dies wieder auf ein andere Weise zu erkläi'en indem

er anninmit, dasz in diesem Falle ein anderer Grund für diese.

Umwandlung vorhanden sei, dasz nämlich eine dunkle Färl)ung

mehr dazu angethan sei, um darauf eine bestimmte Zeichnung

sehr sichtl)ar hervortreten zu lassen, welche als sogenannte War-

nung- oder Schreckfarbe die Raupen schützen könne, und dasz

diese ursprüngliche Farbe also in solchen Fällen um des damit

verbundenen Nutzens willen, im Zusammenfrage mit dem Entstehen

dieser Warnungzeichnung, verändert sein könne.

Aus einer dieser beiden Gründe, sagt er schlieszlich müszten ja
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diese Veränderungen einen Anfang genommen haben, und dann

liesze sich diese Weiterentwicklung niclit anders erklären , als durcli

Nalurzüclitung, soilasz die Thatsache , dasz diese Raupen nicht

allein Schutzfarbe tragen, sondern dasz ihre Farbe unter dem

Einflüsse der Umgebungsverhältnisse, selbst während des Bestehens

derselben Art eine Umwandlung erleiden könne, wohl eine hohe

Meinung von der Macht geben müsse, welche die Naturzüchtung

auf sie ausübe.

Llo\'d Morgan ^) sieht in dem Farbendiniorphismus solcher

Raupen ebenfalls eine doppelte Anpassung, von einigen an das

Grün der sie umgebenden Vegetation, von anderen au die Farbe

des Erdbodens.

Auch in seinen in Ì896 erschienenen Bamlbtwâ der palc/'arkiisc/ii;ii

Gross-Scàmelicrliuf/e sagt also Dr. M. Standfuss dasz der bei Raupen

und Puppen häufig vorkommende Farbenwechsel zwischen Grün

und Braun wol dem Unterschiede entspricht zwisschen der dürren

und lebenden Vegetation.

Wallace glaubt noch stets, das die Verfärbung der grünen

Raupe vor ihrer Verpuppung derselben zum Schutze gereiche, während

der Zeit wo sie aus dem Laube nach dem Boden heruntersteigen

müszo; während er ferner, was das Vorkommen grüner und brauner

Raupen derselben Art anbetrilTt , sich der Ansicht Weismann's

anschlieszt und annimmt, dasz solche Raupen auch angefangen hätten

braun zu werden , weil seit einiger Zeit infolge einer oder der

anderen Ernährungsänderung oder Lebensgewohnheit das Bi'aun für

sie eine Farbe geworden sei, die mehr Schutz gewähre, als das

Grün.

RouLTON geht selbst noch weiter, sieht er ja doch in Allem Schutz

in dem Kampf um das Dasein. Das Bi'aunwerden der grünen Raupe

kurz vor der Verpuppung, so erklärt er, kommt häufig vor bei

den Raupen von Smerìnthus t'dlae L. und Sphinx ligustri L.
,

aber in geringem Masze bei dei' von Sinerlafhus ocellatus L. und

1) Animal Life and Intelligence. London 1891, pag. 101,
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Sm. populi L. , und der Grund davon ist , dasz von beiden ersteren

Raupen die Nalirungspflanzen meistens auf einem nicht bewachsenen

Boden vorkommen, wo die Erde also unbedeckt ist, doch die der

beiden letzteren da, wo der Untergrund mit Gras oder niedrigem

Gesträuch bedeckt ist, sodasz für diese Raupen der Schutz,

welcher durch eine Aenlichkeit mit dem Boden entsteht , nicht

nötig ist. Und was den Farbendimorphismus dieser Raupen be-

trift't, so sagt er, dasz die beiden Farben dimorpher Raupen, —
die doch auch fast immer die Hauptfarben der Natur sind, grün

und braun — ohne Ausnahme zum Schutz dienen, und ferner?

dasz er glaube, dasz es mitunter einen groszeren Nutzen für irgend

eine Art mit sich bringen könne , wenn einige ihrer Raupen grünen

und andere braunen Früchten gleichen , als wenn sie alle braun

oder grün seien , weil dann ihre Feinde sich noch mehr in der

Aehnlichkeit dieser Raupen irren könnten und das Sammeln der-

selben sie mehr Zeit kosten würde, als das anderer dimorphen

Arten ; während Farbenwechsel auch noch zur Folge haben könne,

dasz solche Feinde, die nur Raupen von e'mer Farbe kennen, die

von anderer Färbung übersehen würden. Dasz der Dimorphismus

überdies den Nutzen gewähren kann , eine Art besser vor ver-

schiedenen Eventualitäten zu schützen , .als eine einzelne Form,

z. B. wenn eine Art in weit von einander entfernten Gegenden

vorkommt und dann an dem einen Orte eines anderen Schutzes

bedarf als anderswo. So werde die erwachsene Raupe der Sphinx

convolviili L. in Europa meist braun aber auf den Ganarischen

Inseln meistens grün , weil sie in Europa auf Convolvulus arvensis h.

lebe, welche auf dem Boden kriechende Pflanze so kleine Blätter

hat dasz es dort für eine grosze Raupe sicherer ist der Erde unter

diesen Blättern als diesen zu gleichen , aber sich auf den genannten

Inseln auf groszblätterigen Arten von Convolvitlus aufhält , die

also als Hintergrund einer grünen Raupe mehr Schutz darbieten.

Dies wäre ja doch zu Stande gekommen unter der gewöhnlichen

Wirkung der Naturzüchtung, durch welche die weniger gut be-

schützte Varietät entfernt wäie. Aber diese Folgerung ist Lloyd

Morgan dann doch etwas zu stark. Ich kann jedoch keinen
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Auirenblick glauben, sagt er, ') dasz ein so exactor und tüchtiger

Naturforscher, wie Herr Poulton , annehmen werde, dasz irgend

eine Eigenschaft durch Naturzüchtung entwickelt werden könne

im irlinbUck auf einige zukünftigen EventuaUtäten,

Solche Erörterungen sieht man jetzt jedoch auf diesem Gebiete

von übrigens wirklicli exacten und kundigen Naturforschern jedes-

mal niedergeschrieben. Es ist eine allgemeine Krankheit. Nirgends

als bei dem Studium und der Kritik der Darwinistischen Theorie

kann man vielleicht besser bemerken wie, gleich wie sehr vor-

siclitige und menschenscheue Tiere in der Begattungsperiode , durch

Leidenschaft hingerissen, ihre Vorsicht und Scheuheit so sehr

vergessen dasz sie den ihnen nachstellenden Feinden leicht zur

Beute werden , auch gelelu'te und gewissenhafte Naturforscher

einmal durch ihre Theorien benebelt das Vermögen der ruhigen

Erklärung und sorgfältigen Kritik verlieren und nur all zu oft,

wie man in Holland zü sagen pflegt, « drauf los schlagen wie

blinde Finken. )i Der Darwinismus ist bei vielen Jüngern des

groszen Meisters zu einem wirklichen Glauben , zu einer Art

wissenschaftlichem Glaubensbekenntnis geworden ;
Thesen , welche

er selber für nichts mein- als Hypothesen gelten lassen wollte,

sind jetzt heilige, unumstöszliche Wahrheiten ;
die Gründe des

Glaubens, in welchem alle weiteren biologischen Betrachtungen

notwendigerweise begründet sein müssen. Erscheinungen nicht

allein von schroffer Orthodoxie, sondern sogar von einer gewissen

Schwärmerei, sind dabei deutlich wahrnehmbar.

Alles, was wii' ja doch so eben als die Ansicht so vieler Natur-

forscher über den Gegenstand, der uns bescliäftigt , kennengelernt

haben, ist lauter Phantasie, die ja zum gröszten Teile auf unge-

nauer oder unvollständiger Beobachtung beruht.

Was den angeblichen Schulz in dem FarbenWechsel kurz vor

der Verpuppung betrifft , so habe ich auch am angeführten Orte

1) Ibid. pag. 187.
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äclion meine Meinung gesagt. Es sei mir vergönnt diese hier an

erster Steile in Kürze zu wiederholen.

Die von diesen Raupen bewohnten Bäume, Stauden oder niethi-

gen Pflanzen, werden von der Natur nicht in gut unterlialtenen

Gürten oder Parkanlagen gezogen, wo der Gärtner jeden Morgen

reinigt , indem er sorgfältig alle verdorrten Blätter , alle toten

Zweiglein und jedes als Unkraut aufsprossende Pflänzchen hinweg-

räumt. Da, wo sie allein diese Gewächse- zieht . zumal in den

Tropen , wo die grosze Mehrzahl dieser Raupen lebt , ist der Boden

fast immer bedeckt mit einer Menge Gestrüpp
,

grasartigen, oder

anderen niedrig wachsenden Pflanzen ,
Baumwurzeln , Blattresten

,

dürren Zweigen und allerliand anderen Pflanzenabfälle, alles

entweder ausgetrocknet oder feucht, zum Teil oft im Zustande der

Verwesung und häufig so durch einander gemischt , dasz dadurch

eine dichte, verworrene und dunkle Masse gebildet wird. Eiiie

darunter und dazwischen kriechende Raupe wird gewisz nicht, es

sei denn zufälligerweise, von kleinen Säugetieren, Vögeln oiler

eidechsenartigen Tieren , welche obendrein alle in solchen Gegenden

meistens auf Bäumen leben, bemerkt werden. Ferner währt die

Zeit, während' welcher die Raupen sich, um einen für ihre Ver-

wandlung geeigneten Oi't zu finden, auf dem Boden aufhalten

müssen , nicht eben lange , zumal für solche Sphiu<jlden-ï\.d.\\\Mdn
,

welche zu diesem Zwecke in den Boden kriechen. In seinen so

wichtigen Untersuchungen über die Farbe einiger lihopalocera-

Puppen schätzt Poulton diese Zeit auf höchstens drei Stunden.

Nach meiner Erfahrung — ich habe Hunderte von Sphingiden-

Raupen gezüchtet— wäre diese Zeit noch eine bedeutend kürzere.

Schon sehr bald nachdem sie aufgehört hatten Futter zu sich zu

nehmen , sah ich die Raupen von Cliaerocampa und von allen

solchen Arten , die sich zwischen Blättern verpuppen , schon damit

beschäftigt, diese aneinander zu spinnen; was die von .S/j/^wa' oder

Ätropos betriflt, wenn ich solche in den Kasten oder Flaschen,

worin sie gezüchtet wurden, bemerkte, die schon verfärbt waren
,

und ich stellte sie dann auf Erde, so brauchten sie gewöhnlich

nur einige Minuten, um sich darein zu verkriechen. P'ür einen so
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kurzen Zeitraum ihres Lebens sollten sie dann einen so besonderen

Schutz bekommen haben , und das noch wohl unter Umstanden
,

in welchen dieser ihnen kaum nötig war !

Ueberdies würde der erwähnte Farbenwechsel ihnen dann nie

auf der Weise, wie dies vorausgesetzt wird, zum Schutze dienen

krmnen. Denn in erster Stelle sieht das durcli Vei'fiirbung ent-

standene Grau oder Braun ihrer Hautfarbe keineswegs immer der

Farbe des Bodens ähnlich , der sehr verschieden sein kann , oder

der dürren Blätter oder anderer Pflanzenüberbleibsel, auf denen

sie dann zu laufen haben. Aber es besteht dazu auch noch ein

anderer Grund. Schutz, der hervorgeht aus der Aehnlichkeit

irgend eines Tieres mit seiner Umgebung kann allein bestehen
,

solange ein solches Tier unbeweglich bleibt wie die Umgebung.

Alle Tiere, vom Hirsch im Gesträuch des Waldes und dem Vogel

im Laube bis zum Insekt, wissen dies sehr gut, und insofern sie

nicht ihr Heil in der P'lucht suchen, i-ichtet sich ihr Sti'eben denn

auch immer dahin, dasz sie durcli sich möglichst unbeweglich zu

verhalten , der Gefahr, die ihnen von einem Feinde droht, zu entgehen

suchen. Die geringste Bewegung lenkt sofort die Aufmerksamkeil

auf sie; sobald nun jedoch ein derartiger Feind zu zweifeln anfängt

und näher hinzutritt, um sich Gewiszheit zu verschaffen, ist das

Tier meistens verloren. Was würde dann solch eine Farben ül)er-

einstimmung diesen Raupen helfen, gerade während der Periode

ihres Lebens , wo sie gezwungen sind sich zu bewegen und fort-

während weiter zu kriechen, um einen Schutzort für ihre

Verpuppung zu suchen '? Unter diesen Umständen würden sie dann

doch den Blicken ihrer Feinde nicht entgehen.

Auch besteht diese Verfärbung nicht blosz bei den grünen

S]j/ii//,f/ i'/e/i-Rauipen , sondern in gleichem Masze , wenn auch weniger

auflallcnd bei denen, welche doch schon braun oder grau sind,

und bei welchen sie also zum Schutze ganz überflüssig sein würde.

In der That ist diese Behauptung denn auch niclits als Phantasie.

Alle Lejjl'hpteren-liaupen , wenigstens die von den mii- bekannten
,

nichtbehaarten Macroptera, verfärben sich vor der Verpuppung und

meistens wird dadurch ihre Farbe matter und dunkler, zumeist
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bräunlicli oder griiulicli; mitunler ist jedoch auch wolil das Um-

gekehrte der Fall; die Raupen der Capha ErynianthU Di'ury und

von Atella S'mha Koll. , die braun mit grün gemischt sind , werden

dinn gerade sehr hellgrün. Schon vor 160 Jahren hat de Reaumur

diese Verfärbung der Raupen in diesem Zeitpunkte ihres Lebens

beobaclitet ; vermutlich hängt sie zusammen mit einer teilweisen

Austrocknung der Haut, die bald abgestreift werden soll; Poulton

selber neigt sich zai dieser Meinung *) und kennt denn auch

diese Erscheinung sehr gut; doch kann er nicht uiidiin, darin

eine Thatsache des Schutzes zu erkennen. Die Sphinijì(ìtu-V\.i\\\^en
,

die durch ihre grüne Farbe, welche jener der Rlätter, geschützt

waren, verfärbten sich dann nach seiner Meinung in Braun oder

Grau , um so den Schutz zu erlangen , der in der Aehnlichkeit

mit der Erde oder der Baumrinde beruhe; aber die der Ënnomos

angularïa W.V. , die braunen Zweigen ähnliche Spannerraupen

sind, verfärben sich in grün, um so den grünen Blättern ahnlich

zu seilen , zwischen denen sie sich verpuppen. Aber wie erklärt sicii

denn die Thatsache, dasz die Puppen der letzteren Art gleichfalls hell-

giün oder dunkel bräunlich grün sind, aber in beiden Fällen doch

dieselbe Umgebung haben? Keine Sorge; in diesem Falle, sagt

er, ist zwar keine Rede von einem solchen Schutze, aber höchst

wahrscheinhcli ist der Dimorphismus dann aus direkten physiolo-

gischen Gründen nützlich für die Art. ^) Man sieht, auf diese

Weise schneidet das Messer immer. Nützlicli soll es sein, um des

Nutzens dieser Tiere willen soll es bestehen und entstanden sein,

nicht weil die wissenschaftliche Untersuchung es nachweist, sondern

weil sonst die Darwinistische Nützlichkeitstheorie hinfällig würde,

Schutz gewährt übrigens ihre Farbe den meisten Sphinffidett-

Raupen allerdings. Aber sowohl die grünen und gelben^ als "die

braunen und grauen Schattirungen thun tlies und es kann ihnen

gewisz geringen Vorteil bringen, wenn sie von der ersten in die

letzte Farbenkateaorie überiieljen. Und wahrlich ebensowenig

1) Transaciiuns London. Ent, Society. 1887.

2) Ibid. 1885.
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Naclileil. Am leichtesten wird dies der Jieldnatiirallst einsehen,

zumal der tropische jleldiudn.rallst ^ der den wilden Pllanzenwuchs

und die allgemeinen Gesichtseindrücke, welche dieser hervorruft,

sowie das Aussehen dazwischen der beireffenden Raupen gut kennen

gelernt hat. Meistenteils werden sie selbst in geringer Entfernung

nicht ins Auge fallen, weil sie sich so gut als immer an der

Unterseite der Blälter aufhalten. Dies thun sie jedoch nicht um

Schutz zu suchen, sondern durch ihren Körperbau gezwungen. So

gut auch die ^j/<m_^eV/é;«-Raupen auf einer ziemlich glatten Fläche

sich lortbewegen können , sind ihre Füsze nicht dazu geeignet

daran zu haften, was sie allein thun können, wenn Unebenheiten

da sind, welche sie zwischen iln-en Fleischfüszen umklammern

können. An der oberen Seite eines mehr oder weniger nieder-

hangendes oder durch ihre Schwere sich hinüberbiegenden Blattes,

können sie sich deshalb nicht halten; allein bei sehr jungen, und

also noch sehr geringe Schwere besitzenden Raupen auf recht

groszen Blattern ist dies möglich , und so findet man denn auf

.Java auch wohl junge Raupen van Chaerocam.pa Adens Gram, und

von einigen anderen Arten ,
an der oberen Seite dei' groszen

Blätter der wilden Ca^^a^/iwy/z-pllanzen , wovon sie sich nähieji.

Einige junge Raupen, die auf nicht so groszen Blättern leben,

scheinen dann durch das Spinnen einzelner Fäden sich dort anzu-

klammern ; so beobachtete es Poulton bei denen von Sphlux

ligustri L. und Smerinthus ocellaius L. in ihi-em Isten Stadium.

Uebrigens sind sie auf die untere Seite der Blätter angewiesen ,

wo die Nerven hervorragen, welche sie mit ihren Fü.'izen fest

greifen können. Üa lindet man sie denn auch , und zwar die

kleineren auch auf den dünnen Seitennerven ,
— mitunter auch

noch wohl längs den Rändern der Blätter wo sie diese denn, auch

zwischen den Füszen fassen können - die halberwachsenen längs

dem Mittelnerv ; die noch gröszern haben den Stengel zwischen

den Hinterfüszen und den zwei oder diei hintersten Paaren der

Bauchfüsze umfaszt, und zwar so fest, dasz man sie meistens ohne

Verletzung nicht davon abnehmen kann. Auf diese Weise an der

' unteren Seite der Blälter im dichten Laube sitzend, werden sie,
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es sei denn durch Zufall, von einem Feinde — auszer etwa wenn

dieser vorzugsweise auf den Geruch jagt, was nach nioineni Dafòr-

iialten z.B. bei Vögeln gewiihulich nicht , J)ei einigen Baumeidechsen

jedoch wol der Fall ist — nicht bemerkt werden; besieht er jedoch

ein solches Blatt von der unteren Seite, so werden sie auch, un-

geachtet ihrer Farbe doch wol meistens entdeckt werden. So teilt

G. Lewis in den Tran-mctioiis of the London, Entomological Sociclij

'1882 mit, dasz auf Ceylon kleine Vögel jeden Morgen die jungen

Raupen von Deilephila neril L. von den Kinabäumen wegpickten
,

ohne dasz weder die Farbe der Raupen sie beschützte, noch ihre

Gewohnheit an der unteren Seite der Blätter zu sitzen. Allein einige

SmerlntJms-^^n^en , deren Farbe besonders der unteren Seite der

Blätter ähnelt und deren nach vorne dünn zulaufender Körper,

dessen vorderen Teil sie überdies
,

gleich einigen Geome(ra-V\.\x.\\^Qï\
,

steif vorausstrecken, in einem eigentümlichen spitzen Kopf endet,

können dann vielleicht der Aufmerksamkeit entgehen; alle übrigen,

die grünen ebenso gut als die braunen, sind jedoch sehr leicht zu

erkennen. Befindet man sich jedoch in etwas gröszerer Entfernung,

so werden diese Raupen, hängt auch das Blatt so, dasz die untere

Seite gut sichtbar ist, oder befinden sie sich auch auf Zweigen oder

Stengeln, immer sehr wenig ins Auge fallen , und das schon wieder

ebensowenig die braunen als die grünen. Denn wo sich auch die

dichte Vegetation der tropisciien Wildnis zeigt, sei es auf den

Bäumen oder Stauden odei' darunter auf dem Boden , nur aus-

nahmsweise sieht man darin eine ganz uniform gefärbte Stelle von

einiger Ausdehnung ; fast immer wird Gelb -und Grün von allerlei

Schattirungen der zahllosen durch einander wachsenden Pflanzen,

ebenso braun von allerlei Nuancen von Zweigen, Rinde, Blattresten,

Knospen , Früchten u. s. w. , selbst mit Rot und Weisz von BUnnen,

Früchten, mitunter auch wohl von Blättern, und mit nocli ver-

schiedenen anderen Farben dort so durcheinander gemischt, dasz

selbst viel gröszere Tiere als Raupen, zumal wenn sie grün oder

braun sind , dazwischen nicht unterschieden werden können. Es

ist also kein einziger Grund vorhanden, warum diese Raupen,

sobald sie eine gewisze Grösze erreicht haben , die Blätter verlassen
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sollten, um auf den Boden Schutz zu suchen, denn erstlich suchen

sie diesen auf den Blättern auch nicht, sondern finden ihn da

allein; und ferner hleiben sie da auch, wen p sie gröszer sind, noch

wohl geschützt Man findet dort denn auch ebenso sehr ausge-

wachsene Raupen als unerwachsene.

Sehr unglückhch fällt denn auch das hier von Wetsmann aus

dem Dimorphismus der *&/ynV/6'Ä-Raupen gezogene Beispiel aus.

Tn der That kommt dies bei diesen Ranpen auf eine Weise vor,

die so sehr derselben Ei'scheinung bei den Spkin(/ideii-Y{au\:)en

analog ist , dasz es als sehr möglich betrachtet werden mnsz , dasz

der Ursprung bei l)eiden Raupenarten derselbe sein wird, — abei'

keineswegs findet man allein von den gröszeren Sa///rid("}/-li\a\i\)en

braune Exemplare ; ich besitze ausgezeichnete , unter- meiner Aufsicht

auf Java gemachte Abbildungen von sehr kleinen Safi/ritlt'n-I{au\wn,

wie von Mycalesis Minens L. , Yphtima Baldris F. , und Yplil'iwn

Pandocus Moore, welche ebenso braune, rötHche, leluufarbene wie

grüne Tiere vorstellen. Und von den beiden zuerst erwähnten

Arten habe ich auch beobachtet, dasz die dunkelgefärbten in einem

früheren Stadium ihrer Ontogenese grün sind und erst später in

die andere Farbenkategorie übergehen. Aus der Thatsache, dasz

Raupen, welche bei Tage schlafen, dann etwas dunkle Orlo auf-

suchen, folgt ja durchaus nicht notwendig, dasz dies des Schutzes

oder der Sicherheit halber geschieht; eine weit einfiichere und

natürlichere Erklärung, ganz dem gemäsz, was bei allen Nachttieren

beobachtet wird, ist gewisz, dasz sie auf diese Weise das starke

Tageslicht zu meiden suchen. Und da nach obigem Verzeichnis

angenommen werden darf dasz • bis auf einzelne Ausnahmen von

allen 'S/;///;/ï/w/«(;-Raupen immer dunkle Formen bestehen werden,

musz dies wohl ebenso sehr der Fall sein mit solchen , die in

diclitem Laube oder zwischen groszen Blättern leben, als mit den

anderen, und deshalb auch von denen, welche nicht gewohnt

sind sich am Tage auf oder in der Erde zu verbergen, nichls-

destoweniger die Farbe verändert sein. Keineswegs ist dies also

nur der Fall gewesen bei solchen , für welche eine dunkle Farbe
,

wie es bei Weismann — nicht wenie teleoloG;i.sch — heiszt.
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nützlich sein würde, weil darauf eine Warnungszeichnung um so

viel deutlicher hervoitreten würde; die Anzahl der Sphlngiden-

Raupen , die eine solche, auffallende Zeichnung zeigen, ist ja nur

sehr gering.

Auch die Färbung der Nahrungspflanze spielt bei dieser Ver-

änderung keine bedeutende Rolle. Dasz einige Raupen , wie

mehrere andere Insekten die Farbe der Pflanzen bekommen, auf

denen sie sich aufhalten , scheint wol angenommen werden zu

müssen. Dasz dies jedoch keineswegs bei allen Raupen vorkommt,

ist gewisz, während über das Masz, in dem sich dies bei den

Arten , die dafür empfänglich sind , offenbart , noch grosze Unsicher-

keit besteht. Man hat behauptet, dasz der Einflusz der Nahrung

der Grund davon wäre; diese Meinung jedoch stöszt auf viel

Widerspruch *); sicher ist es jedenfalls, dasz dies nicht der einzige

Grund jener Anpassung sein kann. Was die Sphiugiden-K^xx^^en

betrifft , sagt Weismai-jn über Chaerocampa FAfeiior L. , dasz sie

gleich nach dem Verlassen des Eies gelblich weisz ist , aber sobald

sie angefangen hat grüne Blätter zu essen, anfängt grün zu

werden , infolge des Durchschimmerns der Nahrung und dasz denn-

auch allmählig die Haut stark grün gefärbt wird; d. h. also, dasz

ihre spätere grüne Farbe dem Ghlorophyl dieser Blätter zuzu-

schreiben ist. PouLTüN erklärt mit Prof. Meldola , dasz er an-

fänglich auch der Meinung gewesen sei , dasz die Farbe einiger

<S/)/m/f^zc/gw-Raupen , zumal der Svierinthufi occellatiis L. , welche

offenbar im Zusammenhange steht mit dei'jenigen der Blätter von der

Pflanze, auf der sie lebt, dem Einflüsse der Nahrung zuzuschreiben

sei, dasz jedoch nachherige genauere Untersuchungen ihm das

Unrichtige dieser Ansicht gelehrt hätten. In der That erhellt dann

auch aus diesen Untersuchungen , dasz die Nahrung als solche

diese Wirkung nicht hervorbringt. Auch von mehreren früheren

Meinungen auf diesem Gebiete, z.B. die von Hofmann mitgeteilten

1) Man sehe hierüber H. J. Koi,BK : y^FAnführung in die Kenntnis der

Insecten''^ (Berlin 1898), allwo die verschiedenen diese Frage betreffenden An-

sichten und Untersuchungen mitgeteilt sind.
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Thatsachen , dasz die braune Varietät der Raupe von Acherontìa

Atropos L. dem Leben auf Lycium harbarum L. und die oliven-

grüne Varietät der Raupe von Deilephila galii Roth, dem Leben

txwi EupJiorhia L. zuzaj seh reiben seien, ist die Unrichtigkeit ja später

erwiesen. Docii nimmt Poulton tiotzdem und alledem an, dasz

die grüne Farbe des Rlutes der Raupen von dem Chlorophyl der

von ihr verzehrten Blätter herrührt, welches, wenngleich sehr

modifiziert, ins Blut aufgenommen werde und somit auch in die

Zellen der Hautoberfläche durchdringe. Ich habe auch mehrmals

junge, blassgelblich weisze SpJdng iden-J^diW^en , während sie grüne

Blätter fraszen , allmählig grün werden sehen. Erst sieht man dann

in dem einigermaszen durchsichtigen Leibe den Nahrungsstoff sich

in dem dazu bestimmten Kanäle wie ein grüner Streifen anhäufen

und sodann allmählig auch der übrige Teil des Körpers eine

grüne Farbe annehmen; letzteres zeigt sich dann, wie Weismann

es denn auch auffaszt, als eine langsame Verbreitung des ersteren.

Aber wie erklärt man auf diese Weise dusz viele dieser Raupen
,

schon sogleich wenn sie das Ei verlassen , bevor sie noch iigend

welches Futter genossen haben, schon mehr oder weniger eine grüne

Farbe zeigen ; dasz welche darunter sind , die später nicht grün
,

sondern gelb werden {Calymnia Panopus Gram.), sowie wie ein

Teil von diesen und noch andere {^Acherontìa Atropos L. und AcJi.

LacJiesis F.) mitunter selbst stets gelb bleiben? Stärker noch

frappirte mich dies hinsichtlich der braunen Farbe. Wenn man

junge grüne Raupen von der javanischen C,^ße'röw?«/Jd! ^tf^i?w* Gram.,

die auf Vltis rliscolor B\. leben, rotbraun werden sieht, ganz genau

an Farbe mit der unteren Seite der Blätter dieser Pflanze in

Uebereinstimmung, ist man geneigt zu denken, dasz zwischen

beiden ein Zusammenhang bestehe; aber auf den stets dunkel-

grünen Blättern von Colocasla antlqvoriiui Schott., auf denen diese

Raupen dort viel leben, und noch auf vielen anderen Pflanzen,

werden sie auch häufig braun, während hingegen einige immer

grün bleiben.

Eine ursprünglich grüne Raupe von Chaerocampa Alccto L. , die

ich auf Java mit rötlichen i?/^owmblättern ernährte, wurde immer
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mehr rotbraun ; bestimmt schien der Farbstoff der Nahrung die

Ursache davon zu sein, denn auch die noch feuchten Excremente

der Pvaupe waren dermaszen damit getränkt , dasz sie auf weiszem

Holz und Flieszpapier röthche Flecke zuriicklieszen. Aber auch

auf anderen, nicht-roten Blättern lebende Raupen dieser Art wer-

den doch rotbraun. Und die grosze Menge der Sp/iingi(leu-R3iU\)en

lebt allein auf grünen Blättern und wird trotzdem zum Teile

braun. Gröszerer Wert wird denn auch von Poulton und anderen

Forschern gelegt auf den EinOusz der Farbe der Lichtstrahlen,

welche aus ihrer unmittelbaren Umgebung auf die Raupen ein-

wirken; eine Wirkung, welche hinsichtlich der Puppen einiger

Schmetterlinge durch viele Proben vollkommen constatirt ist. In

der Thal hat er eine solche Wirkung der Farbe der Blätter der

Nahrungspflanze auf die Raupen von Smeriufans ocelhdas L. nach-

gewiesen und es erzielte auch Prof. Meldola dergleichen Resultate

bei den Raupen von Smerlnthis üllae L. und Sphinx ligustri L.

Aber obgleich durcli diese Proben die Thatsache jener Einwiikung

auf einige Raupen auszer Zweifel gesetzt wird, erhellt daraus

jedoch zugleich, dasz diese, wenigstens was die 'S/;^w^_^?'r/(?;^-Raupen

])eLrifl't , keineswegs so stark ist als die, welche die Versuche an

einigen Puppen nachwiesen. Bei diesen Raupen hat sie keinen

stärkeren Effekt als den, die Schattirung mehr oder weniger zu

modifizieren ; die Grundfarbe selbst wird durch sie durchaus nicht

verändert; ihre Wirkung ist daher ganz von untergeordneter Art.

Viel stärkere Resultate behauptet Poulton nun zwar bei einigen

Noctuae und Geometrae erzielt zu haben , bei denen eine Züchtung

in einer der Farbe der Zweige oder Baumrinde entsprechenden

Umgebung auch braune oder dunkle Raupen , und die zwischen

Blättern grüne ins Dasein gerufen haben — ich getraue mir jedoch

nicht den Proben
,
genommen wie sie sind ganz unter dem Eindruck

der bis jetzt noch in dieser Hinsicht herrschenden Darwinistischen

Ideen und ohne Kenntnis des für mich jetzt feststehenden Factums,

dasz wenigstens bei einigen Raupen, bei denen der Splùnguìen

z. B. , diesel' FarbenWechsel unabhängig von aller Anpassung sich

vollziehe, einstweilen einen "Toszen W^ert beizulegen. Dasselbe
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ist der Fall , was die von anderen , die in demselben Geleisen sich

bewegen
,
gemachten Beobachtungen betrifft , insbesondere mit denen

von Dr. C.Schröder. ') Dieser Naturforscher, der die Thatsache,

dasz die Grundfarbe der Raupen durch Anpassung entstehe ,
wie

schon gesagt, als ein Axiom annimmt (Seite 66), hat denn

auch ferner seine Aufmerksamkeit allein der Entstehung und

Veränderung der secundären Zeichnung gewidmet. Sehr auf-

fallend kommt nun aber das vor, was er über die Grundfarbe

von 20 Arten von Geometrae wahrend ihrer Ontogenese ver-

zeichnet hat. Ich lasse dies daher nach seinen Angaben folgen :

1) Entwtckelnng Her Raupenzeiciimmg inid Abfiiinyigkeit der tefzieren von def

tarbe der Umgebung. Berlin 1894.

Tijdschr. V. Entom. XL. 6
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Namen der Raupen. le Stadium.

Fjupithecia ìnnotaia. Hfn, var. fraxmaia. Grew.

Abraxas m.argìnata L.

EupitJiecia ahiefara. Goeze.

» pnsillaia. F.

Cabera pusarla. L.

» exantheinata. Scop.

Abraxas grossidariaia. L.

E/nahtrga atomaria. L.

EiipiiJiecla euphraslata. H.-Sch.

)) succenturlata. L.

Cidarla ferriigafa. Glerck.

Acidalia trìgemìnaia. Haw.
» aversaia. L.

Enpithecia satyrata. Hb.

abs'mtltïaia. Glerck.

innoiata. Hfn.

alhipunetata. Haw.
castigata. Hb.

obìongata. Thunb.
Timanära amata. L.

gelblichgrün.

gelblichgrün.

gelblichgrün.

gelblichbraun.

gelblichgrün.

gelblichgrün.

weiszlich-gelbgrün.

hells;elb=

gelblichgrün,

grünoelb.

gelblich,

gelblichgrün,

gelblichgrün,

gelblichgrün,

gelblichgrün,

gelblichgrün.

7

gelblichgrün.

gelblichgrün,

weiszlichgelb.
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2e Stadium.
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Eine Vergleichung dieser Angaben zeigt doch deutlich , dasz diese

vollkommen dasselbe darthun , was auch bei den Sp/du//iden-R•àn[^en

vorgeht, dasz nämhch auch bei diesen Geometrae-Rsiniien offenbar

dieselbe Farbenevolution von Gelb und Grün nach Braun stalt-

findet , die sich bei jeder Art etwas anders offenbart und mehrmals

stark durch secundär auftretendes Weisz influenzirt ist ; allein

mit dem Unterschiede, dasz jene Evolution bei diesen Raupen

offenbar noch viel weniger weit fortgeschritten ist als bei denen

der Spliingiden , und deshalb das Gelb und Grün noch weit mehr

in dem 4ten Stadium vorkommt. Ich kann es mir nicht verhehlen
,

dasz hierdurch für mich die Richtigkeit der Meinung, dasz bei

diesen Raupen der Farbenwechsel die Folge der Anpassung wäre,

auch sehr zweifelhaft wird. Die Raupe der Eupithecia ohlongafa

Thunb. wird auf einer Abbildung, einem anderen Aufsatz desselben

Beobachters beigegeben ^), in 5 verschiedenen Farbenvarietäten

dargestellt, im Allgemeinen ziemlich gut entsprechend den Farben

der Blumen oder Blätter, auf welchen jede abgebildet ist; steht

es jedoch auch fest , dasz jede dieser Varietäten in der Natur

gerade so gut als ausschlieszlich auf diesen ihrer Farbe ent-

sprechenden Blumen oder Blättern sich findet? Es scheint mir,

diese Varietäten könnten auch blosz verschiedene Perioden der

betreffenden Evolution sein , vielleicht dabei secundär einigermaszen

influenzirt durch die Farbe der Umgebung, gleichwie wir sahen,

dasz dies auch bei einigen Sphingiden-Kdin^Gn vorkommt. Es

bestehen übrigens gute, in diesen Studien wohl einmal näher

zu besprechen Thaten , die mich zu der Annahme geneigt machen,

das mehrere Tnsekten sehr gut von den ihrer eignen Farbe

entsprechenden Pflanzen oder anderen Gegenständen Gebrauch zu

machen wissen, um sich darauf zu setzen und sich so wenig

sichtbar zu machen ; und dies nun könnte auch bei diesen

Raupen der Fall sein. Aus der Thatsache, dasz eins oder das

andere für ein Tier nützlich sein kann und dasz es diesen Vorteil

1) Dr. C. ScHRönER: ^^Expenmental-UntersiicJmngen hei den Schmetterlingen

und deren Entwickehmgsxustünden. " lu der „ Illustr. Wochenschrift für Ejitoino'

logie". I Jahrg. N°. 12.
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ZU verwerten weisz, folgt aber noch nicht, dasz eine solche

Sache um dieses Nutzens willen entstanden ist. Macht ein Pferd

im Kampfe auch von seinen Zahnen Gebrauch, seine Hauptwaffen

sind doch unzweifelhaft Beine und Hufe ;
diese Körperteile sind

dem Tiere also dazu sehr nützlich und es weisz sie auch

ausgezeichnet in dieser Hinsicht zu verwenden, jedoch unterliegt

es keinem Zweifel, dasz sie sich durchaus nicht mit Bezug

darauf, sondern lauter als Fortbewegungswerkzeuge entwickelt

haben. Der Mangel an philosophischer Entwickelung, welcher in

dieser Zeit der Specialisirung vielen Naturforschern eigentümlich

ist und sie leicht zu dem so gewöhnlichen Fehler verleitet, das

apost» mit dem (ijnvjj/cr y) zu verwirren, macht, dasz dies in

den Darwinistischen Betrachtungen nur all zu oft übersehen wird.

Insofern es die Spkingldeu-Riwi^en betrifl't, meine ich wenigstens

mitliin als sicher annehmen zu dürfen, dasz wohl mitunter die in

Rede stehende Einwiikung der Farbe der Umgebung auf die ihrige

in gewissem Masze stattfinden kann und auf diese Weise darin

Nuancen zuweggebracht werden können
;

dasz vielleicht auch in

einzelnen Fällen ein bestimmter Farbstofl' in dem Futter eine

solche Wirkung haben kann; dasz jedoch weder in dem einen,

noch in dem anderen je mehr als ein zufälliger und secundärer

Factor ihrer Färbung liegen kann; dasz dadurch die allgemeine

Erscheinung der Veränderung ihrer Grundfarbe nicht aufgeklärt

werden kann , w^elche offenbar von ihrer secundäi'en Zeichnung
,

auch wenn die sogar in einer Farbenänderung bestehe , unabhängig

verläuft und deshalb auch anderen Ursachen ihr Entstehen ver-

danken niusz.

Nahezu alles, was bisher über den in Rede stehenden Dimor-

phismus und Polymorphismus der Sp/iinffiden-Raupen vorgebracht

ist , musz also verworfen werden. A.us einer noch sehr ungenü-

genden thatsächlichen Kenntnis sind auf diesem Gebiete eine

Anzahl von sehr oberflächlichen Schlüssen gezogen, so ganz

unter dem Einflüsse der herrschenden Darwinistischen Theorien,
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dasz sie mehi' die Tendenz bekunden, wenn auch unbewuszt, die

vermeintliclien Thatsacheii als Stütze dieser Auilassung ins Feld

zu führen , als um vorurteilsfrei daraus die Wahrheit kennen zu

lernen; dasz ihr unstreitig ein stark aprioristischer , inductiver

Charakter eigentümlich ist, durchaus in Widerspruch mit den

ersten Erfordernissen alles wahren Naturstudiunis. Bei einer bessern
,

vollständigeren Kenntnis dieser Tliatsachen, bei einem daraul ba-

sierten deductiven Raisonnement bleibt von dem allen nur sehr

wenig übrig.

Allerdings setzt dieses uns dann noch wohl nicht in den Stand
,

ebensowenig wie die angeführten Schriftsteller , die Ursache zu

erörtern, der diese Evolution ihr Dasein verdankt. Für diejenige,

welche ich in meiner ersten Studie behandelte, laszt sich auf gute

Gründe hin vermuten, dasz sie einer Correlation zuzuschreiben

sei ; für diese kann dies freilich auch wohl der Fall sein , doch

läszt sich dies allein vermöge allgemeiner Evolutionsbegritïe vor-

aussetzen , nicht auf Grund des Bestehens bestimmter Thatsachen
,

welche eine Correlation ins Leliën haben rufen müssen
;

kein

Compensationsvorgang ist jedoch hier anzuweisen. Nach meinem

Dafürhalten verdient es mehr den Vorzug, einstweilen unsere

Unwissenheit zu erkennen , als nicht motivirte Erklärungen dafür

zu ersinnen. Da diese Evolution , seit so langer Zeit und über die

ganze Welt verbreitet, unter allerlei atmosphärischen Verhältnissen

vorkommt , darf man dies allein nun wohl als wahrscheinlich

annehmen , dasz diese keinen Einflusz darauf ausüben. Und ferner

ist völlig erwiesen dasz die Erklärung , welche dem Farbenwechsel

die Tendenz giebt den Raupen einen bessern Schutz gegen ihre

Feinde zu verleihen als den bisherigen, nicht richtig sein kann?

denn ein solcher wird durch sie nicht zu Stande gebracht.

Wenn man den Gang dieser Evolution in der ganzen Familie

der Sphingiden zu übersehen weisz, wie wir sie oben erörtert

haben, kann ja von einer solchen Auffassung wohl keine Rede

mehr sein. Alle Veränderungen, sagte Weismann, geschehen nur

durch kleine Modificationen , so dasz grosze Unterschiede für ihr
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Entstehen einen langen Zeilraiini notig haben, und kann nun

auch dieser Aussprucli wohl nicht mehr als vollkoninien wahr

gelten , was die hier behandelte Modiücation der Farbe betrilït

musz sie wohl richtig sein. Dasz hierbei jedoch nicht von plötz-

lichen groszen Veränderungen die Rede ist, ergiebt sich unwider-

leglich aus der Ontogenese dieser Raupen. Und wie langsam eine

solche Evolution dann wohl verläuft, lehrte* uns das Studium von

dem Verschwinden des Schwanzhorns von denselben Raupen, die

doch schon bei der gemeinsamen Stammart aller gegenwärtig

bestehenden SpJiiagldeu-GeneY^ angefangen haben musz
;

nichts-

destoweniger ist diese Umwandlung von Wat-lace in seinem

Werke über den Darwinismus hinsichtlich einer Raupe wenigstens

{Fhllampelus Orantor Cram.) auch schon als um des Schutzes

willen sich vollzieliend erklärt. Eine Vergleichung nun dieser

Evolution , wie sie sich in der Entwickelung einer Raupe ab-

spiegelt, mit dem Fortschritt der Farbenänderung und dem, was

ihre Ontogenese darüber lehrt, setzt es auszer allen Zweifel, dasz

beide in dieser Hinsicht ein und denselben Charakter zeigen , dasz

auch der Verlauf letzterer ebenso langsam sich vollzieht und

ebenfalls mit allerlei Störungen zu kämpfen hat , bisweilen für

längere Zeit selbst zum Stillstand gebracht zu werden scheint.

« Wer schnell hilft , hilft doppelt » , sagt nun ein holländisches

SpricliM'ort, eine solclie zum Schutz bestimmte Umwandlung, die

Zehnlausende von Jahren brauchte , um einigermaszen ihr Ziel zu

erreichen , würde gewisz nicht verhindern , dasz Raupen , die sie

bedurften — und aus dieser Notwendigkeit soll sie denn doch

entstanden sein — lange vor dieser Zeit zu Grunde gegangen

wären.

Im d. Biologisches CeidmlhlaUi) vom 15 Jan. 1896 erschien eine

Abhandlung von Prof. Dr. Simroth Ueher die einfachen Farben

im Tierreich. Der Verfasser setzt darin seine Meinung auseinander,

dasz Licht und Wärme in der organischen Welt eine Farbenwir-

kung hervorrufen, die in naher Verwandtschaft steht zu der

Aufeinanderfolge der einfachen Farben im Spectrum , sodasz nach
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einander die Farben mit den längsten Wellen bis zu denen mil

den kürzesten durchlaufen werden. Piot ist nach ihm die ursprüng-

liche Farbe gewesen in den Organismen und geht allmählig nach

der Reihe der Spectralfarben in Schwarz über. Rot ist denn auch

noch sehr allgemein bei Tieren, von sehr altem Bau, und in

Körperteilen, die dem Lichte wenig zugänglich sind, so z. B. bei

verborgen lebenden Wüi'mern und Larven. Bei den Pflanzen und

niederen Organismen herrscht daher 1". Rot. 2^. Gelb, 3*^. Grün
;

die mehr zusammengesetzten secundären Farben: Schwarz, Brauu,

kommen dahingegen mehr bei den psychisch und mechanisch höher

stehenden Tieren vor. Das wandelnde Blatt {P/njUlnm sicclfoüuiii)

ist rot , wenn es aus dem Ei kriecht , wird dann gelb , und endlich

grün , und dies giebt die Aufeinanderfolge an.

Vielleicht, sagt er weiter, liesz in alten geologischen Zeiten eine

dichte wasserreiche Atmosphäre allein die roten Strahlen des Sonnen-

lichtes durch und entsprach diesem die Farbe der Organismen
,

oder ist wohl das Protoplasma erst allmählig geeignet geworden
,

nicht allein mehr auf die längsten Lichtwellen , sondern auch auf

die kürzeren zu reagiren.

Mit dieser Theorie stimmt jedoch das was uns die Farben-

evolution der Splimgide7i-V\:A.\x^G,Vi lehrt, nicht überein. Zwar zeigt

sich in derselben deutlich ein Verlauf von Gelb in Grün , welches

denn wieder in Schwarz übergeht , doch öfters findet diese letzte

Aenderung statt durch Vermittlung der braunen Farbe. Auch trillt

man da gewöhnlich das Rot an als Uebergang von Gelb in Braun
,

aber nicht als die Vorgängerin der gelben Farbe ; nur von einer

einzigen Chaerocampa-kvi habe ich einmal eine junge Raupe ge-

funden, die rot war und nachher grün wurde; sie ist aber

späterhin gestorben und daher konnte nicht mit Bestimmtheit aus-

gemacht werden zu welcher Art sie gehörte. Eine Thatsache ist

es jedoch dasz auch bei den Raupen der Lepiclopteren , die im

Dunkeln leben , die rote Farbe vielfach vorkommt , manchmal

auch in Braun übergehend und mit Weisz gemischt. Die von

Trypanus Cossus L. ist das bekannteste Beispiel davon , doch auch

die von Zeuzera coffeae Nietn. , Deudoryx Epijarhas Moore und die
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eines von Herrn Snellen vorläulig d\& Leocnma bateoldes Sn. in litt,

determinierten Nacbtlalters (Taf. IV, lig. 11,), alle aus Java, zeigen

dasselbe vor. Diese beiden letzten Javanischen Raupen sind , ebenso

wie die schon erwähnten , fast uni)ehaart und stimmen auch ferner

in Fai'be , Gestalt , und Lebensweise so sehr überein , dasz ich

sie , obgleich die erste im Kerne der Frucht von NepheÜitm lap-

paceuin L. und die andere in dem der Frucht von Burlo Zlhe-

thluns L. lebt , anfangs verwechselte. Eine gewisz sehr auffallende

Uebereinstimmung , desto mehr, da hierbei wohl nicht von einer

ursprünglichen Farbe die Rede sein kann , da ja weder die Farbe

noch die Gestalt die normale der Lycaenulen-^^\x^^çxï ist ,
welche

denn auch, einige wenige Arten ausgenommen, so wie der erst-

genannten sehr nahe verwandte Deudoryx Isocraks F. aus Gonti-

nental-lndien und einige der Gattung Li/caena F., nicht innerhalb

Früchten leben. Es musz also wohl diese, so sehr von der ihrer

Verwandten abweichende Lebensweise sein , welche ihre ebensosehr

abweichende Farbe und Gestalt liervorgerufen hat ,
und da dies

mutmaszlich auch wohl mit der Leoci/ma-^^\\\ie der Fall gewesen

sein wird , darf ihre grosze Aehnlichkeit mit einander also wohl als

ein sehr starker Beweis für den Einflusz der Lebensweise gelten
;

die verborgene Art derselben verhindert ja ein für allemal — wiesehr

auch die Fanatiker auf diesem Gebiete es bejanunern mögen —
hier den MmetisMus und seinen Schutz zu Hilfe zu rufen. Audi

die Raupen von vielen Microptera^ welche innerlialb Früchten und

also in Tiefer Finsternisz leben, sind rot, rotbraun, oder rot mit

weisz gemischt. Zwei dergleichen von Java, die eine in der Fi'ucht

von Neiihel'mni lappacewm L. und in ihrem Kerne , die andere in

der Frucht von Mangi/era indica L. lebende , sind auf Taf. Ill

,

flg. 11 , 12 abgebildet. Aus die nadistehenden Aufgaben über

Europäischen Raupen , welche ich der Güte des Hei-rn Snellen

verdanke , erweist sich das Nämliche :

Trypanuß Cossus. L. erst rot, später gelb, die Obenseite

rot.

Zeuzera pyrlna. L. gelb mit schwarzen Punkten.
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Phragìiiatoecìa eastaneae. H.

Heplalus huimUÏ. L.

» sylvina. L.

Liiperlìia D'ulijiiiti. Esp.

» Jiiruiicula. W. V.

» llterosa. Haw.

» strlgìlìfi. L.

Hì/droecia micacea. Esp.

Gortyua favar/o. W. V.

Nonagrla tijphac. Esp.

)) (<iìar(jau'ù. Esp.

» ani tuli ills. IJ.

)) aruìidììietì. Schmidt.

» gemiuipuula. IlalclielL

Taplnaslula elymì. Tr.

» phraginltuUs. H.

Calaììììa In (osa. II.

^.y«7o phragiììllellus. Hb.

weisz inil 2 rolen dorsal-Streifen.

wcisz.

»

grün mil 2 roten dorsal-Strt-ilen.

weisz, die Obenseile rol.

» » » »

blasslìi'aungelb, die Obenseite dun-

kler, mit hellen Streifen.

weisz, die Obenseite fleisch ('arbiy rot.

» » » » »

})lassgell), die Obenseile fleischiarbig.

grün.

gelb.

weisz , die Obenseile rötlich.

weisz.

weisz, die Obenseite rötlich.

weisz , auf die Obenseite rote

Flecken.

fleischfarbig, die Obenseite rötlich.

weisz mit rotbraunen dorsal-Sti'eifen.

Wirklich scheint es also dasz die rote Farbe bei den Raupen

uud ihr Leben innerhalb der Pflanzen wohl einigermaszen zu-

sammenliängen. Wo man doch neben den obengenannten ganz

roten Raupen , unter diese in derselben Weise lebenden so viele

antrifl't die mehr oder weniger Rot zeigen mit Grün oder Weisz

gemischt, und einige, die ganz grün oder weisz sind, liegt es auf

der Hand anzunehmen , dasz diejenige von gemischter Farbe Ueber-

gangsformen zeigen , zwiselien den egal grün , rot und weisz ge-

l'ärbten
, von denen denn das Rot, da es ebensowohl mit Grün

wie mit Weisz vereinigt vorkommt, die mittlere Evolutionstorm

vergegenwärtigen soll. Und dan musz die Folgereihe der Farben

in jener Evolution die so eben angegebene sein ; denn wie wir

gleich sehen wei'den geht das Rot wieder in Weisz über lyid musz

es also selber das Grün ersetzt haben. Die völlig grüne Noiiagria
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spargaitli Esp. reprilseutii'l also noch die alte Farbe ; Luperitia

dldijma Esp. zeigt in ihieu roten Dorsalst reifen einen Uebergang

in das Rot vor — welcher noch viel deutlicher bei mehreren auf

Java in Erbsenschoten lebenden Raupen der Gattung Li/caeiuc

wahrzunehmen ist , wovon einige Arte rötlich , andere jedoch

grün sind. Rei den obenerwähnten 7Vy/Ja;^//*'- , Zeuzera-, Leoci/vuc-

und I)eudorj/X' Kvten ist denn Rot die allgemeine Farbe geworden;

bei den in der so eben ausgegebenen Liste von Europäischen inner-

halb Pflanzen lebeuden Lepidojjteren-Kau^en sieht man dieses Rot,

es sei denn ei'st nach Verfärbung in Fleischfarbe oder Gelb oüer

auch blosz auf einzelnen Teilen des Körpers, in Weisz übergehen,

und so endlich völlig weisze Arten wie lleplalua hutmdl L, und

Nouagrla geitùnipiinctata Hatchett enstehen. Denn dasz das Rot

in der That durch das Weiz ersetzt wird, ist neulich aus den

wichtigen Untersuchungen des Dr L. Zehntner i) deutlich her-

voigegangen. Nach diesem Forscher leben im Zuckerrohr auf Java

neben einandei' 4 Arten von bohrenden Raupen, von denen eine,

Sclrpophaga Intacta. Sn. in ihrer ersten Jugend braun ist, und

später weiszlich wird, ohne Rot; eine andere GrapholMu sc/ikta-

ceana. Sn. noch in dem P^i ziemlich viel Rot zeigt , was bei der

jungen weiszlichen P^aupe noch deutlich einen roten Streifen auf

dem vordersten Teile des Rückens bildet , doch bei der weiszen

ausgewachsenen Raupe fast ganz verschwunden ist ; während die

beiden anderen Chilo iiifuscatellus. Sn. und TJiatraea striafahs. Sn.

noch im Ei weisz, aber stark rot gestreift sind und auch ausge-

wachsen so bleiben. Rei diesen auch in Pflanzen lebenden Raupen

scheint also früher auch wohl die rote Farbe die vorhen'schende

gewesen zu sein, diese jedoch allmählig durch Weisz ersetzt zu

werden, wovon die vier Raupen noch deutlich den Verlaut erkennen

lassen : von den beiden letzteren ,, die davon noch viele Ueberreste

haben, durch die zweite, die sie noch in sehr jungem Zustande

auch deutlich zeigt dieselbe nachlier aber fast verliert , nach

1) „ Levenswijze en bestrijding der BoordersT Archief voor de Java-sidkermdustrie .

1896. Aflev. 10 en 13. Soerabaia 1896.



92 (m. c. piepkks). ukbjsb die tarbe

erstei'L!!' hin , bei der das Rot schon ganz verloren gegangen ist —
es sei denn , dasz es , wie es mir warscheinlich vorkommt , durch

speciell auf diese Art einwirkende Eiiiflüsze in Braun verandert

wäre..

Da nun die Raupen der Seslideu, welche ebenfalls inneihalb

Pflanzen leben , in soweit mir bekannt ist , meist gelblichweisz

sind , so laszt sich denn die Möglichkeit sehr gut voraussetzen
,

dasz diese Raupen auch früher rot waren , aber nachher ihre

gegenwärtige Farbe erlangt haben, Sowie sie jetzt sind, ähneln

sie jedoch an Farbe täuschend vielen jungen, soeben aus dem Ei

geschlüpften Sp/iinr/ideu-Kimiien und da nun die Sputglden den

SesUden sebi* nahe verwandt sind , wird es den ebenso sehr möglicli,

dasz auch die Raupen der ersteren ursprünglich im Innern von

Pflanzenteilen gelebt haben und dann auf gleicher Weise , wie die

der letzteren, von rot gelblichweisz geworden sind, und dasz

mithin auch bei ihi' das Rot die ursprüngliche oder wenigstens

die frühere Farbe gewesen ist.

In der That halle ich es ja tloch auch für sehr wahrscheinlich

dasz die rote Farbe bei vielen Lepidoplcra früher viel mehr als

wie heut zu Tage vorherrschte. Bei einigen , die eine deutliche

Farbenevolution zeigen, wie die Papllios von der i/d;?^?^ö/^- gruppo,

wird auch die hell gelbliche Farbe durch Schwarz ersetzt. In

der von Vap. Voûtes L. verschwindet das Rol , während Schwarz

übrig bleibt. ') Dasselbe zeigt sich auf den Deckschilden vieler

Coleopiera. Gleichwohl bleibt es eine Thatsache, dasz in der

Ontogenese der SpJdugiden-Vi^din^en das Rot nur Ausnahmsweise

dem Gelb vorangeht , sondern allein bisweilen als ein Uebergang

dieser Farbe zu Braun vorkommt ; und dasz dieses ,
und noch

weniger das oben vom Braun gesagte, mit Simmrotu's Theorie nicht

stimmt. Besser käme denn wohl die Farbenevolution der Sphin-

^if/t'?^-Raupen überein mit der Theorie, welche Prof. Dr. Urech

für die Auseinanderfolge der Farben in den Flügelschuppen von

1) Sieh über die Farbenevolutiou dieser Papilloms meineu Vortrag über „ 31i-

métisme''^ in dem Compte rendu des Séances da 'òième (Jonp'ès iniernafional de

zoölogie.''''
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verscliiedenen Schinetterlingen annehmen zu müszen meint, nämlich

die von weisz
,
gelb, rot, biaun und schwarz ;

also eine Reihenfolge

nacli zunehmender Wellenlänge und abnemender Schwingungszahl

hin sowie nach zunehmender Wärmewirkung, der vom Farbestoff

nicht absorbirten sondern zurückgeworfenen Lichtstrahlen. Man

darf jedoch, wie wir schon sahen, durchaus nicht für unmöglich

Iiallen, dasz das Rot einmal die Farbe war, wenn auch nicht

von den Sp/im(/ldeii-Ra.npen dennoch von denen der Lepidopteren-

Familie aus welcher die Sphlugiden differenzirt sind, und auch

läszt die Thorie des Dr. Urech's ') der grünen Farbe sehr wenig

Raum, welche bei den genannten Raupen doch wohl eine Haupt-

rolle spielt. Vielleicht wäre es aber möglich das Grün blosz wie

eine Schattirung von Gelb zu betrachten , und zugleicher Zeit an-

zunehmen dasz beim Uebergang vom Grün in Rraun, das Rot

meistens nicht wie eine isolirte Farbe, sondern nur mit Schwarz

gemischt als Rotbraun und Rraun auftritt. Vorbehaltlich von diesem

wäre denn weiter gegen seine Hypothese , dasz im phylogenetischen

Zeitlaufe immer stärker licht absorbirende Stoffen entstehen, also

immer dunklere Farbestoffe auftreten , in dieser Hinsicht nichts

einzuwenden. Es ist gleichwohl auch nicht zu leugnen dasz es

Raupen giebt , die ebenso wie die von vielen SpJi'mgiden in ver-

schiedenen Stadien ihrer Ontogenese verschieden gefärbt sind und

auch wohl grün oder braun — selbst bei Puppen komt dies vor—
aber dann gerade in umgekehrter Reihenfolge. So sind die von

Saturnia pavonia L. — auch von Weismann unter dem Namen

n Carpini yy erwähnt — in ihren ersten Stadien schwarz, aber

ausgewachsen hellgrün; dasselbe ist der Fall mit Saturnia pyrih.
\

auch die junge Raupe von Amathusia Plddippus L, auf Java ist

braungrau , die ausgewachsene jedoch hellgrün ; bei mehreren

anderen Raupen kann man das nämliche beobachten. Und diese

1) y,
Beobachtung von Compensationsvorgängen in der Farbenzeichnung ^''

w.s.vf.

Zoologischer Anzeiger. 13 April und 27 April 1896; uuil „Beobachtungen über

die verschiedenen Schuppenjarben und die zeitliche Succession ihres Auftretens

(Farlenhelderung) auf den Puppenflügelchen von Vanessa urticae und Jo." Zoolo-

gischer Anzeiger 28 Dec. 1891.



94 (m. c. pieers.) ueber die fabbë

Thatsachen scheinen mit der oben erwähnten Theorie schlecht

vereinbar. Nach Dr=UuECH's Ansicht müszte eine klimatologische Wär-

me/Ainahme der Uebergang von Hell zu Dunkel in den Farben der

Lepldoptera hervorrufen , und dieser dann auch bei den europäischen

Schmetterlingen dem Wiirmerwerden des Klimas seit der Eisperiode

zuzuschi'eiben sein. Aber auch bei rein tropischen Arten kommt

dasselbe vor. Und auch tür die ebenfalls in den Tropen so häufigen

Sphingiden-Vt.a.\\T^e.n kann also diese Hypothese schlecht den Grund

ihrer Farbenevolution aufklären. Es kommt mir besser vor hin-

sichtlich dieses Grundes nur noch Unwissenheit zu bekennen. Viel

ist in der letzten Zeit über (Jen Einilusz sowohl der Wärme und

Kälte, als des Lichtes und der verschiedenfaibiger Lichtstrahlen auf

Insekten bekannt geworden ; weitere Studien auf diesem Gebiete

wei'den auqh die erwähnte Evolution später vielleicht erklären

können. Ebenso möglich ist es jedoch, dasz auch andere Einflüsze

hierbei ins Spiel kommen , denen die biologischen Studien bis heute

noch nicht auf die Spur gekommen sind.

Die Thatsache steht jedoch fest, dasz wir jetzt neben dem in

meiner vorigen Studie behandelten , hier wieder ein schlagendes

Beispiel einer organischen Entwickelung vor uns haben , welche

seit längerer Zeit stets fortfährt eine ganze Tiergruppe um zu

wandeln und gewisz nicht weniger deutlich uns den Hergang solcher

Umwandlungen anschaulich macht , als dies durch die Vergleichung

der fossielen Gebeine einer solchen Gruppe während mehrerer

früherer Lebensperioden auf unserer Planète geschehen kann. Und

das wohl von einer, wobei durchaus von keiner Verkümmerung

die Rede ist und doch auch kein Kampf ums Dasein , keine na-

türliche Zuchtwahl irgend eine Rolle gespielt haben können , betreffs

welcher selbst nicht der geringste Grund zur Vermutung vorhanden

ist, dasz um mich der Worte Weismann's zu bedienen, «die

ersten Anfangsstufen dieser Variation Selectionswert hatten». Um
so weniger da, wie wir bereits erwähnt sahen und bei der Betrach-

tung einiger Lepidopteren-gru^pen noch näher bestätigt sehen

werden, diese Farbenevolution doch keineswegs vereinzelt dasteht,

ndern eine Erscheinung derselben Art auch bei den Imagines



UND DEN POLTMORPiriSMUS DICU SPIIINQIDEN-RATJPEN. 95

mehrerer Lepidopiera sich heohachlen liiszt, und dasz ehenfalls,

ohne dasz irgend eine Veranlassung besteht, Verkümmerung fin-

die Ursache derselbe zu halten.

Dasz auch trotzdem bedeutende Veränderungen bei ganzen Tier-

gruppen zu Stande kommen können, folgt daher aus dieser Studie

unzweifelhaft. Auch für den richtigen Begriff einiger Erscheinungen

des Polymoi'phismus ist sie von Wichtigkeit ; nicht weniger freihch,

weil dadurch 'eine ganze Serie von Thatsachen vom sogenannten

schützenden Mimetismus aus der Wissenschaft entfernt wird, welche

darin jetzt noch als ziemlich feststehende angenommen werden und

als solche angeblich schlagende Beispiele und kriiftige Belege für

die Mimetismustheorie liefern. Weil dem zufolge jeder unbefangene

Naturforscher zu der Einsicht gelangen musz, dasz auf diesem

Gebiete ernste Kritik höchst notwendig ist, dasz auch übrigens

mit Recht rümlich bekannte Namen in diesem Falle noch keine

genügende Bürgschaft leisten , dasz die behaupteten Thatsachen

genau und vollständig beobachtet, richtig gedeutet sind, dasz den

darauf basierten Betrachtungen wissenschaftlicher Wert zuerkant

werden darf.

Ich hoffe die Ueberzeugung davon auch durch die Fortsetzung

dieser Studien noch weiteren Eingang zu verschafïen und in den-

selben zu dem hierbei so nötigen wissenschafilichen Liiuterungs-

processe noch mehrere, nicht weniger schlagende. Beitrage anzu-

führen.

NACHSCHRIFT.

Ich wünsche dem Obengesagten noch zu zu fügen dasz man ja

nie stark genug warnen kann gegen ein wild Generalisiren von

einzelnen erlangten Resultaten, wenn gleich dieselben wirklich gut

conslatirt und solchermaszen äusserst merkwürdig sind. So ti-af ich

noch vor kurzem — selbstverständlich gegründet auf die so wich-

tigen Proben von Poulton und anderen gemacht in Betreff der

Farbenmodificalion von Schmetterlingpuppen hinsichtlich ihrer Um-

gebung — nur so kurzweg wie eine feststehende Thalsache erwähnt
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das wenn giüne und braune Puppen von dersell)en Art vorkommen,

dieser Farbenunterschied zurückgefiibrt werden musz auf die Zweigen

oder die Blätter in deren Nähe die Raupen sich verpuppten. Dieses

ist aber keineswegs immer der Fall. Von PajjUio Memnon L. be-

stehen grüne und rindefarbige Puppen ; ich bekam auf Java

mehrmals die beiden von Raupen , welche in denselben öfters

hellen manchmal auch dunkelen Flaschen , in hölzernen oder

papieren Schachteln und also unter den nämlichen Verhältnissen

was Licht und Umgebung betrifft, gezüchtet wurden. TJnd so findet

man sie auch durch einander auf den Citrushxxumen , auf denen

die Raupen leben.
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Erklärung der Abbildungen.

TAFEL I.

Die Hörner von allen diesen Raupen sind

Fig. granulirt; auf vielen Abbildungen ist dies

nicht genügend angegeben.

1. CJiaerocamjM vigil. Guér. Horn der erwachsenen Raupe.

2. » Oldenlandiae. F. » » » »

3. 5) Thyelia. L. » » » »

Diese Abbildung ist nicht gelungen.

4. » Silheiensis. Rsd. Horn der erwachsenen Raupe.

5. Elihia BoVich-m. Westw. Horn der Raupe im Hten Stadium.

Länge der Raupe 3,3 cM.

10. » » » Horn der Raupe im vorletzten Stadium.

Länge der Raupe 6,5 cM.

15. » î » Ausgewachsene Raupe. Länge der Raupe

9,2 cM.

6. Chaerocampa jajionim. Bsd. Horn einer ausgewachsenen Raupe. Länge

der Raupe 7,4 cM. Länge des Horns 0,3 cM.

7. )) î » Horn einer nicht ausgewachsenen Raupe.

Länge der Raupe 2,9 cM. Länge des Horns

0,65 cM.

8. )) Adens Gram. Horn einer ausgewachsenen Raupe. Länge

der Raupe 8,3 cM. Länge des Florns 0,3 cM.

9. » » » Horn einer nicht ausgewachsenen Raupe.

Länge der Raupe 2,7cM. Länge des Horns

0,8 cM.

11. » Clotho. Drury. Horn einer ausgewachsenen Raupe. Länge

der Raupe 8,7 cM. Länge des Horns 0,7 cM.

Tijdschr. v. Entom. XL. 7
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13

14

16

17

Chaerocanijm Cloiho, Driiry. Horn einer Raupe im vorletzten Stadium.

Länge der Raupe 3,4 cM. Länge des Horns

1,5 cM.

» Nessun » Horn einer ausgewachsenen Raupe. Länge

der Raupe 8,8 cM.^Länge des Horns 0,9 cM.

» » » Horn einer halberwachsenen Raupe. Länge

der Raupe 4 cM. Länge des Horns 1,5 cM.

Panacra elegantula. H.-Sch. Horn einer ausgewachsenen Raupe. Länge

der Raupe 7,2 cM, Länge des Horns0,3 cM.

> )) )) Horn einer nicht erwachsenen Raupe.

Länge der Raupe 4 cM. Länge des Horns

0,5 cM.

Horn einer ausgewachsenen Raupe. Das

Horn ist etwas mehr horizontal in der

Rückenverlängerung. Länge der Raupe

8,8 cM. Länge des Horns 0,9 cM.

Horn einer nicht erwachsenen Raupe.

Die Abbildung auf Tafel IV, fig. 4 ist

besser. Länge der Raupe 3 cM. Länge

des Horns 0,9 cM.

Horn einer ausgewachsenen Raupe. Länge

der Raupe 8 cM. Länge des Horns 2,4 cM.

(meistens aufrecht getragen.)

Horn einer nicht erwachsenen Raupe.

Länge der Raupe 2,9 cM. Länge des Horns

1,7 cM.

21. ChaerocampaHypotJiovsCxdim. Horn einer halberwachsenen Raupe, Länge

der Raupe 4,6 cM. Länge des Horns 0,8 cM.

22. » » » Horn einer ausgewachsenen Raupe. Länge

der Raupe 9,2 cM. Länge des Horns 1 cM.

TS. Stnerinfhis Sperc/iins.Méné\r. Horn einer ausgewachsenen Raupe, Länge

der Raupe 9,3 cM. Länge des Horns 1,1 cM.

24. » » » Horn einer nicht erwachsenen Raupe.

Länge der Raupe 2,9 cM. Länge des Horns

0,8 cM.

18. Acherooitia Sti/x. Weslw.

19

20. Calymnia Panopvs. Cram.

25.
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^Q. CIiaerocavipdOïderiJandiae.Y. Ausgewachsene Raupe von Java. Das

Schwarz von dieser Raupe ist nicht immer

gleich foncirt; das Gelb manchmal viel

weniger und die Farbe der Augenflecke

bisweilen heller oder mehr violetfarbig.

TAFEL II.

Fig.

1. Chaerocampa Lucasi. Moore. Junge Raupe. Grüne Form.

2. » » » Ausgewachsene Raupe. Grüne Form.

Die Raupe öff'net niemals die Augen-

flecke — welche sich auf dem Isten Abdo-

niinalsegmente befinden , doch so dicht

vorne bei den Segmenteinschnitten , dasz

sie von dem vorgehenden 3ten Thoracal-

segment bedeckt werden — so weit wie auf

der Abbildung absichtlich vorgestellt ist.

Meistens ist nur ein kleiner Streifen davon

zu sehen ; wenn die Raupe den Körper

stark ausreckt, werden sie höchstens bis

auf die Hälfte sichtbar. In Fig. 2 sind

sie unrichtig gezeichnet, alsob sie sich

teilweise auf das 3te Thoracalsegment aus-

breiten. Nicht immer ist die Farbe der

Augenflecke gleich klar ; auch ist das weisz

manchmal gelb und bald mehr, bald we-

niger weit verbreitet; es verbindet die

beiden Flecke wohl auch wie eine Rrille,

wie dieses einigermaszen bei Fig. 3 zu

sehen ist.

3. » » )) Ausgewachsene Raupe. Braune Form.

4. Spftinx discislriga. Bsd. Ausgewachsene Raupe. Grüne Form

(kleines $ ex.). Das Horn ist, besonders

an der Einpflanzung, zu dick gezeichnet.

Die Perlchen auf den Thoracalsegmenten

sind erhaben und kreideweisz.
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5. Sphinx dìscìsinga. Bsd. Ausgewachsene Raupe. Scheckige Form.

Die Form vom hintersten Teile dieser

Raupe ist nicht gelungen.

6. C//a^fO(?aw?j3a //y/JOiî//ow,ï.Cram. Ausgewachsene Raupe. Grüne Form.

Der Augenfleck ist bei dieser Raupe zu

viel nach vorne gebracht; er befindet

sich nicht auf der Grenze zwischen den

2ten und 3ten Thoracalsegmenten , sondern

auf dem letzten, wie dieses bei Fig, 7

gut wiedergegeben ist.

7. » » » Ausgewachsene Raupe. Scheckige Form.

Die Form des Körpers dieser Raupe bei

der Einpflanzung des Horns ist nicht ganz

richtig wiedergegeben.

TAFEL III.

Fig.

\, CJiuerocampa Actevs. Grain. Junge Raupe; vermuthlich Stadium III.

Grüne Form.

2. » » » Junge Raupe; vermuthlich Stadium II.

Rosenrote Form.

3. » » » Junge Raupe; vermuthlich Stadium III,

Rosenrote Form. Nicht der Körper bei der

Einpflanzung des Horns, sondern der untei'e

Teil des Horns selbst ist dunkel orange-

farbig.

4. » 3) » Ausgewachsene Raupe. Rotbraune Form.

(/^j/^iw^-Stellung). Die etwas ovale Form

vom Augenfleck ist reiner profilirt, als

die Abbildung von Fig. 4 u. 5 zurückgiebt.

5. Ï. ». » Ausgewachsene Raupe. Grüne Form.

6. '
» ClotJio.\)\\iv^. Junge Raupe; vermuthlich Stadium III.

Grüne Form. Der Augenfleck der Raupen

Fig. 6 , 7 und 8 ist etwas convex her-

vorragend.
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7. Chaerocam.pa Cloilio. Drury. Junge Raupe; vermutliüch Stadium IV.

Piote Form.

8. )) » » Noch nicht ganz erwachsene Raupe;

im letzten Stadium. Rotbraune Form,

9. )) (( » Ganz erwachsene Raupe. Grüne Form.

Das Innere der Augenflecke ist öfters gelb

wie altes Elfenbein.

40, Macroglossa Faro. Cram. Ausgewachsene Raupe. Roischwarze Form.

11. Jav. Microptereii-lxättpaheu In der Frucht von Nephelium lappaceum

L, und in ihren Kernen lebend.

12. » » )) In der Frucht von Mangifera indica

L. lebend. Das Rot sollte etwas dunkler

sein.

TAFEL IV.

Fig.

1. Elihla DoUchiis. Westw. Junge Raupe; vermuthlich Stadium II.

Braun mit roten Flecken.

2. )) » » Raupe im vorletzten Stadium. Grüne Form.

Das Horn ist nicht zweifarbig, doch gelb-

lich grün , und nicht rund , sondern auf

den Seiten flach, oder auch ein wenig

convex. Der orangefarbige Fleck ist auch

convex hervorragend, bisweilen aber halb

schwarz , halb glänzend braun, und befindet

sich inmitten des Rückens vom Isten

Abdominalsegment.

3. » )) » Ausgewachsene Raupe. Graubraun mit

etwas Grün. Der grosze Fleck inmitten

des Rückens vom Isten Abdominalsegment

ist convex hervorragend und glänzend

schwarz, bei grünen Raupen wohl auch

sehr hellgi'ün. Der Saum der erdickten

3ten Thoracal- und Isten Abdominalseg-

mente ist nicht so rund , wie er sich auf

der Abbildung vorthut.
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4. Ackeronila Sti/x. WesLw. Junge Raupe; vermuthlich Stadium 11

oder III.

5. Fanacra elegantula. H.-Sch, Junge Raupe* vermuthlich Stadium III.

Grüne Form.

6. » » » Ausgewachsene Raupe. Braune Form. Die

sehr auffallende Schlangenkopf- mmicry,

beim lebendigen Tier noch stärker als wie

in der Abbildung, wird gebildet durch

einen schwarzen Seitenstreifen , auf dem

3ten Thoracal- und dem 4 sten Abdominal-

segment, deren Abscheidung in der Ab- -

bildung niclit angegeben ist, in welchem

zwei mit der concaven Seite nach einander

hingekehrte halbmondförmige weisze Linien

ein Auge bilden. Zu gleicher Zeit befinden

sich auf dem Rücken dieser Segmente viele

noch kleineren krummen weiszen Linien

in einer solchen Weise gezeichnet , dasz sie

den Rändern der über einander einfallenden

Schuppen eines Schlangenkopfes ähnlich

sehen. Ein gelber Fleck auf der Seite der

nämlichen Segmente unter dem Augenfleck

macht sie noch auffallender.

7. C/iaerocawpa japouica. Bsd. Junge Raupe.

8. Macroglossu avicula. Bsd. Ausgewachsene Raupe. Rosenrote Form.

9. » Beils. Gram. Ausgewachsene Raupe. Isabellfarbige Form.

10. » » » Ausgewachsene Raupe. Grüne Form.

1 1. Leoci/ma bakoldes. Sn, in litt. Ausgewachsene Raupe, im Kerne der Frucht

von Durlo ZAheilùìius L. lebend. Die Farbe

ist dunkel rot , wie roter Wein , und mehr

gleichmäszig als wie auf der Abbildung.

Obgleich diese Abbildungen gemacht sind nach Raupen , welche

ich dazu hergab, und ich auch dabei die nötigen Anweisungen

gab, so sind sie dennoch angeferbigt von Zeichern denen jede

zoologische Kenntnis fehlte , weszwegen denn auch noch anato-

mische Fehler und Unrichtigkeiten darin vorkommen , welche

nachher noch verbessern zu lassen mir unmöglich war. So z. B,
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ansehens der Stigmata. Alle sind jedoch gleich nachdem sie ge-

zeichnet waren von mir mit dem lebendigen Tiere verglichen
,

wobei ich denn unmittelbar anzeichnete in welcher Hinsicht sie

ansehens Form und Farbe von dem Originell abwichen. Diejenige

bei welchen dieses in zu starkem Masze der Fall wai' ,
wurden von

mir verworfen. Die Aehnlichkeit dieser Raupen ist denn auch

ungeachtet kleine Ungenauigkeiten bei Weitem genauer als die jener

Abbildungen, welche ich in einigen früheren Schriften wie die

bekannten von Horsfield, und von Moore fand.

Abbildungen aus andern Arbeiten vorzüglich empfohlen.

Dr. August Weismann. Studien zur Descendenz-Theorie II.

Tafel 1. Farbenvariationen der Raupe von Macrotjlossa Stellafarum, L.

Fig. 1—12. Tafel III. Entwickelung der Zeichnung bei DeUephila

eupJwrUae L. fig. 37—'4-4; Raupe von DeUephila zygophyUl. Ochsh.

flg. 50. (Sehe die Bemerkung Seite 53 der 2en Abhandlung).

Iconographie et histoire naturelle des chenilles par Duponcliel et

Guénée. II. pi. lY. fig. la u. lb. Raupe von DeUephila euphor-

oiae L. (Sehe die oben erwähnte Bemerkung), und pl. IX Raupe

von Beilephila Nicaea. Prun.

Dr. L. Zehntner, Levenswijze en bestrijding der hoorders.

Archief voor de Java-suikeriiiduslrie. aflev. 10, 13. (Abbildungen

der Raupen von Scirpophaga inlacta Sn. , Chilo infuscatellus Sn.
,

Uiatraea striatalis Sn., und GrapholUha schislaceaua Sn.)
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Javanische Sp/iln^idcn-Raupen

in diesen Aufsätzen erwähnt.

Korrigirte Determination von

Hernn Snellen,

Acheronüa Styx. Westw.

» Lachesis. F.

Calymnia Panoims. Gram.

Smerinthus SpercJiius. Ménétr.

Eurypteryx mArahilis. Rotschild.

» Bhaga. Moore.

LeucopJilehla lineata. Westw.

Sphiiix convolvuli. L.

» äisclstriga. Wlk.

Elibia BoUchus. Westw.

Aiiihulyx substrigilis. Westw.

)) suhocellata. Felder.

Philampelus aegrota. Butl.

Acosmeryx Anceus. Gram.

» S/iervillii. Bsd.

Chaerocaniiia Hypoiftous. Gram.

» protrudens. Felder.

» Alecto. L.

Acherontla Styx. Westw.

» LacJiesis. F.

Amhlypherus Fanopus. Gram.

Smer'mthus SpercJnus. Ménétr.

Euryptenjx mirabilis. Rotschild.

Darapsa Bhaga. Moore.

Leucophlebia lineata. Westw.

Bhlegetoiitius convolvuli. L.

» discistriga. Wlk. (Bsd.)

Elibia Dolichus. Westw.

Ambulyx substrigilis. Westw.

» subocellata. Felder.

Philam.pelus aegrota. Butl.

Acosmeryx Anceus. Gram.

» Shervillii. Bsd.

Daphnis Hypothous. Gram.

» protrudens. Felder.

Chaerocampa Alecto. L.

»
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Chaerocampa eciuesifis F.

» Nessus. Drury.

); vigil. Guér.

Parmera elegantula, ïl.-Sch.

» Automedon. Bsd.

» vagans. Bull

Lopimra Hi/as. Bsd.

Macroglossa avicula. Bsd.

» gyrans, Bsd.

» Corythrus. Bsd.

)) 5ö/i^. Cram.

» i^(2/'(?. Gram.

ï) (livergens. Wik.

)) hemichroma. Bull.

» Hi/las. L.

Pergesa Nessus. üi'iiry.

Chaerocampa vigil. Guér.

Parechidnia elegantula. ll.~Sch,

Panacra Automedon. Bsd.

Hippotia vagaus. Bull.

Gurelca Ht/as. Bsd.

Macroglossa avicula. Bsd.

» gyrans. Bsd.

» Corythrus. Bsd

)) Belis. Gram.

» Z^aro. Gram.

» divergens. Wlk.

» Jiemichroma. Bull.

Potidea Hylas. L
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DE
NEDE1ILAND8CHE INSECTEN.

DOOR

Dr. J. T H. O U D E 91 A IV fi.

APLBVERING 1-3.

's GRA.VENIIAC.E.

MARTINUS NIJHOFF.

El' zal wel geen twijfel over bestaan , dat een zoo belangrijk

werk, over de Nederlandsebe Insecten handelende, in dit Tijd-

schrift niet onbesproken mag blijven. Het is mij dan ook een

aangenaiJie taak het genoemde werk aan te bevelen bij allen, die

het nog niet kennen of het zich nog niet hebben aangeschaft.

Men verwachte echter van uiij geene beoordeeling van dezen uit-

stekenden arbeid, vooreerst omdat dit eigenlijk eerst met vrucht

zou kunnen plaats hebben, wanneer het boek kompleet voor ons

lag en ten tweede omdat ik mij daartoe niet in alle opzichten

bevoegd acht en ik zeker een weigerend antwoord zou hebben

gegeven , wanneer ik geweten had , dat het mij gedane verzoek in

dien geest had moeten opgevat worden.

Een eerste proeve van een werk als het onderhavige verscheen

in het jaar 1859, in de bekende .serie van werken over de

«Natuurlijke Historie van Nederland» te Haarlem bij A.C. Kru-

seman verschenen. Het deel dat de gelede dieren behandelde, was,

zooals algemeen bekend is, toeveitrouwd aan de bekwame handen

van onzen Snellen van VoUenhoven. Jaren lang was deze arbeid
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de hoofdbron, waaruit oud en jong de kennis onzer inlandsche

insecten putte. Wel verschenen er enkele speciale werken over

eenige onderafdeeUngen uit liet uitgebreide gebied der gelede dieren
,

zooals de vlinders van Snellen en de Diptera van van der Wulp
,

maar als algemeen werk bleef dat van Snellen van VoUenhoven het

eenige. Steeds meer werd echter de behoefte merkbaar aan een

nieuw algemeen overzicht, want, behalve dat het boek van Snellen

van VoUenhoven in den laatsten tijd uitverkocht was, woog ook

van jaar tot jaar meer het bezwaar, dat zijn arbeid reeds bijna

veertig jaar oud was. En niemand , die ook maar eenig besef heeft

van den reusachtigen vooruitgang op het gebied der natuurweten-

schappen in de tweede helft onzer eeuw , zal het tegenspreken
,

dat een boek over dit onderwerp , dat veertig jaar oud is
,
geheel

verouderd moet worden genoemd.

Uitdrukkelijk zegt de schrijver dan ook dat Snellen van Vollen-

hoven's « Gelede Dieren » in geen enkel opzicht tot richtsnoer bij

de bewerking van zijn handboek heeft gediend, en dit zal al

-spoedig blijken, wanneer wij op eenige verschillen wijzen, die

tusschen beide bewerkingen bestaan. Vooreerst heeft de Heer

Oudemans zijn taak beperkt tot de insecten, zoodat de door Snellen

van VoUenhoven ook opgenomen klassen der Duizendpooten , Spin-

achtigen en Schaaldieren buiten bespreking zijn gebleven. Dan is

het algemeen gedeelte, dat bij Snellen van VoUenhoven geen 40

bladzijden beslaat, veel uitvoeriger geworden, ja, in de drie voor

ons liggende afleveringen, te samen uit 144 bladzijden bestaande,

is dit gedeelte zelfs nog niet tot een einde gebracht. Buitendien

zal het geheele werk vrij wat grooter worden ,
zoowel wat het

aantal bladzijden als wat de inhoud van eene daarvan betreft,

en dit alles niettegenstaande door het wegvallen der drie boven-

genoemde klassen de omvang der stof vrij aanzienlijk is verminderd.

Ook het aantal der platen en de afbeeldingen in den tekst zullen

niet onbelangrijk vermeerderen. En eindelijk is de systematische

verdeeling in overeenstemming met den vooruitgang en de nieuwe

inzichten der wetenschap, eene geheel ander^e geworden. Niet

onvermeld moge hier ook blijven de vrij uitvoerige opgaven van
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literatuur, die men bij de verschillende hoofdstukken zal aantreiïen.

Alleen viit het feit, dat, met weinige uitzonderingen, de daar te

vinden opgaven werken uit de laatste jaren betreifen , kan men

zich een begrip vormen van de tallooze onderzoekingen in den

laatsten tijd op dit uitgebreide veld ingesteld.

Om eenig begrip te geven van den rijken inhoud van Oudemans'

arbeid, zij het mij vergund hier kortelijk aan te stippen, wat er

reeds verschenen is en wat er, volgens het prospectus, nog kan

worden verwacht. Nog vóór het anatomisch overzicht worden in

een viertal hoofdstukken van algemeenen aard zeer belangrijke

zaken behandeld. In het eerste hoofdstuk vindt men een overzicht

van de tegenwoordige indeeling der dieren, dat mijns inziens

zonder bezwaar gemist had kunnen worden ; verder wordt de

plaats der insecten in de dierenwereld en de verdeeling der insecten

besproken. Het tweede hoofdsl uk behandelt het begrip « soort » en

wat zich daaraan aansluit, waarbij duidelijk de verschillen worden

aangegeven tusschen aberratie, variëteiten en rassen en verder

uitvoerig wordt gesproken over monstrositeiten en hermophrodieten.

Daarna wordt verklaard wat men onder diinorphisme , trimorphisme ,

polymorphisme, seizoensdimorphisme
,

parthenogenesis, heterogonie

en paedogenesis verstaat. In het derde hoofdstuk wordt gesproken

over de gedaanteverwisseUng , waarbij de aandacht gevestigd wordt

op de heterogene zaken, die veelal onder de algemeene benaming

onvolkomene gedaanteverwisseling worden samengevat, terwijl ook

enkele woorden worden gewijd aan eene poging tot verklaring van

de wijze waarop de gedaanteverwisseling is ontstaan. Het vierde

hoofdstuk geeft een vrij uitvoerig en zeer lezenswaard overzicht

over « cecidiën of gallen » : wat men er door verstaat , welke

insecten ze voortbrengen , hoe ze ontstaan enz.

Hierop volgt het anatomisch overzicht der insecten , waaraan

menige beginner nog werk genoeg zal hebben, al moet er van

getuigd worden, dat het niet te veel of te weinig behelst en dat

de verschillende orgaanstelsels er met de meeste nauwkeurigheid

en duidelijkheid in worden behandeld.

Ten slotte komt nu het leeuwenaandeel , het systematisch-biologisch
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gedeelte , waarbij het aantal orden aanzienlijk grooter is aangenomen,

dan dit gewoonlijk geschiedt. Niet minder dan 19 orden toch

worden er onderscheiden. De schrijver zegt daaromtrent: «Eindelijk

heb ik mij , wat de systematische hoofd verdeeling betreft ,
met

geringe wijzigingen aangesloten aan het systeem van Fr. Brauer
,

die alle meer op zich zelf staande afdeelingen tot afzonderlijke

Oi'den verheft. Wel krijgt men op die wijze een vrij groot aantal

Orden, waarvan enkele zeer klein zijn, doch het bijeenvoegen van

onderscheidene , in vele opzichten ongelijksoortige diergroepen , die

niet door overgangen met elkander verbonden zijn ,
maakt het

systeem minder natuurlijk en wordt dan ook door vele uitmuntende

kenners der insecten niet meer toegepast. »

De platen , die ook in het werk van Snellen van Vollenhoven

verdienstelijk waren, zijn bijzonder goed gelukt. Alle afbeeldingen

zijn nieuw en volkomen herkenbaar, wal bij ongekleurde afbeel-

dingen nog al wat zeggen wil. De zincographiën in den tekst

staan niet op dezelfde hoogte van uitvoering, maar over het geheel

kan ook over deze met lof worden gesproken. Wel heeft het mij

eenigszins verwonderd, dat de vlinders allen in hun geheel zijn

geteekend of dat althans niet aan de eene zijde de onderkant der

vleugels is afgebeeld. Door dit laatste zouden de platen althans

leerzamer zijn geweest, maar ik zal niet beweren dat zij er even

smakelijk zouden hebben uitgezien als nu het geval is.

Geen boek is vrij van drukfouten, en dus ook dit niet ; die ik bij

het lezen opteekende zijn echter meerendeels niet van zinstorenden

aard. Zoo op blz. 12 in de verklaring van fig. 4, \ncc . conjlens voor

conjlnens , blz, 26, r. 5 in voor is, blz. 50, r. 10, metanatum-

voor meianotum , blz. 104-, r. 10, aoona voor acotie, blz. 100,

r. 16, eenlezlge voor eenlenzïge. Nog wil ik even wijzen op de

verklaring van fig. 80, die waarschijnlijk ten gevolge van een

drukfout, onverstaanbaar is geworden; ik veronderstel, dat in

plaats van in de zuigsclmif iverhenden , iu de als zuigschijf toer-

hende zal moeten gelezen worden. Overigens kan ik niets anders

dan de duidelijkheid van stijl prijzen, terwijl ook aan den uitgever

alle eer toekomt vooi- den fraaien druk.
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Met de hoop en verwachting, dat den schrijver de lust en

gezondheid moge worden gegeven zijn werk tot een goed einde

te brengen, en dat een voldoend debiet hem en den uitgever

voor hun verdienstelijken arbeid moge beloonen i), eindig ik deze

korte aankondiging.

Maart 4897. H. J. V.

1) Het werk zal iu 12 afleveringen compleet zijn en de prijs is f 0.90 per

aflevering.
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LIST OF DUTCH

A C A E I,
FOURTH part:

CURSOEIA Grube,

wit li sy non y mie al notes,

BY

Dr. A. C, OTDEMAlVJi.

CU RS ORIA Grube 1851

Tydiclae Kram. 1877.

T y deus Koch 1836.

1. Tl/deus limacim Schrank {helicis Lyon.) {i^elox Koch). — On

Liììiax nifus. Utrecht, June; Sneek, May, June, July.

(T y d e u s).

2. {Tj/dens) crocevs Linn, (^folionwi Schrank) {olivacens Koch)

{alheUus Koch).

Eupodides Koch 1842.

Eu pod e s Koch 1836.

3. Hîipodês castanetis Duces {sirìola Koen?). — In damp moss,

Sneek , May, July.

4. Encodes celer Duces, non Herm. — In decaying leaves, Haar-

lem , May.

5. Eupodes Idemalls Koch. {Penthaleus haemMopm Murray, Econ.

Entom,, Aptera, p. 121. figura!) — In decaying leaves , Warns-

veld, Apr,, De Steeg, Aug.

^.Eupodes macropus Koch. — In damp moss, Sneek, May.

7. Eupodes welanurus Koch. — In decaying leaves, De Steeg, Aug.

Tijdschr. v. Entom. XL. 8
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^. Eupoiies mllvinus Koch. — In damp moss, Warnsveld, Aug.,

Sneek . Apr.

Q. Eupodes wMlicellus Kocii, 19, 9. [formmulus 19, 10) {i.ini-

fasciatus 19, 11) {leucomelas 19, 14). — In decaying leaves,

Zutphen , Brummen , Aug. ; Haarlem , May.

10. E'lqjodes ochrocJilorns Koch, 19, 19, 1838 {ochroleucus Koch,

Uebeisiclit
, p, G9,.1842). — In damp moss, Langweer, .Tune.

11. Enpodes striaiellns Kocn. ^ In decaying leaves, Warnsveld,

Aug.

\'i. Eu])odes trifasciatus Koch. — In decaying leaves, De Steeg,

Aug. — In damp moss, Sneek, May.

\^. Eupodes varier/aius Koch, 19, '2 {iH'rslcolor Koc.w , 19, 13).

—

In decaying leaves, Brummen, Aug.; De Steeg, Aug. — In

damp moss, Langweer, June.

L i n p d e s Koch 1836.

14. Linopodes macropns Herm. — In decaying leaves , Brummen, Aug.

\^. ]j'mopodef< inaculaius Koch. — In decaying leaves, Warnsveld,

Apr.

16. ÌÀnopodes ìiìoiaior'im Linn. {Jongipes Herm.) {Iiitesccus Koch).

In decaying leaves, De Steeg, Aug., Brummen , Aug. , Haarlem,

Aug., The Hague, Aug.

(Scyphius Koch 1836.)

17. {Sci/p//i'//i) crrimis Koch. 18, 1, {piprrJioleiicufi Koch, 18, 2) {pyrro-

h'uciiH Can. Fanz) [pijrrliolecciift Gerv. Apt. IV. p. 534.). —
In decaying leaves, Brummen, Aug.; Ruurloo, Aug.

18. {Sci/pJtms) dkersicolor Koch. {PentJialeiis liaematopus ! Gerv.

Aptères, Atlas, t. 36, f. 5.) — In liumus, Sneek, .luly.

\^.{Scyphms) praiensis Koch. — In decaying leaves, Warnsveld,

Aug.

^^.{Scypltnui) ierndola Koch. — In decaying leaves, Warnsveld,

Aug.

P e n t h a 1 e u s Koch 1836.

21. FentJialem Jiaemafopvs Koch. — On JAmax ni/iis! (a si ray

specimen , I suppose) , Sneek , May.
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Bdellei Dug. 1834.

B del la Latr. 1795.

'22. B(käa egregia Koch, 23, 11, 12, 13. (tenuirostris Koen , 23,

18) (Scirns tmlgaris Murray Ec. Ent. Apt. p. 14-4!) Bdella

egregis Gerv. lY. 532.

—

In damp moss, Langweer, June.

—

Under the bark of Aesculus hippocastanum , Brummen , Aug.

23. Bileila longicoruis LiNN. — {Chelifer totns ruber , antemiis extreino

hisetis. La pince rouge. Geoffr. Ins. II. p. 618. n". 2. t. 20,

f. 5.) {Bdella rubra Latr. ?) [Sclrus longirostrls Herm.) {Sciriis

Joiigicornis Herm. p. 140.) {Bdella longirostris Koch). — On

a wall in a house, Utrecht, July. — In humus, Utrecht,

Aug., The Hague, Aug. — Under the bark of Platanus orien-

ialis , Utrecht , Aug. — On a dead Passer doruesticiis , Utrecht,

July.

24. Bdella spmirostris Koch. — In decaying leaves , Lochem , Aug.

— In damp moss, Warnsveld, Aug.

2^. Bdella vestiia Koch. — In decaying leaves, Brummen, Aug.

Rema r k s.

1. Cnrsoria Grube. — I^och in his Uebersicht des Arachniden-

systems. Drittes Heft, 1842, called one group of ^mri « Wasser-

milben »; ihei^e ^ve \\\e Ilydrachnellae of Latretllk, 1806; a second

group « Sumpfmilben» ; these are the Limnocharidae of Grube
^

1859; a third group « Landmilben » ;
these are the Trombidides

of Leach, 1814; and a fourth group cc Laufmilben » , containing

the Etipodides , the BdeUldes, the Gamasides , the Carabodides and

the Sarcoptides. Since, hovv'ever, the last three groups were removed

from the Eupodides and the Bdellides , which two, even at present

form together a natural group. There is therefore sufficient reason

to retain for this natural group the name of « Laufmilben ». It was

Grube, who in 1851 (in Middendorf's Sibirische Reise, p, 37)

translated the german denomination of « Laufmilben » into the

latin Cursoria.

2. Tydens KocH. — In 1831 Jenyns created a genus for the

Acarns limncum of Schrank, which he called Piiilodromtis (Lou-
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don's Mag. Nat. Hist. IV. p. 538). But Walckenaer already gave

in 1805 the name Philodronms to a genus of Araneidae , so that

another name must take the place of P/dlodromus Jenyns. —
Koch created , 4 836 , a genus Tydeus with Tydeus velox as type.

(Deutschl. Crust. Myr. u. Arachn. Heft 4, n^. 11). — Since,

however, Berlese, 1881, (Att. R. 1st. Ven. Sc. Lett. Art. (5)

VIII
,

p. 43) has shown that Acarus Umactim of Schrank is only

a nympha of Tydeus velox of Koch, or properly speaking, that

they are only two different stages in the life-history of one and

the same animal ;
thus it is obvious that this animal must be

called Tydeus limacum Schrank (Insecte des limaçons Reaum, 1710,

in Mém Acad. Sc. Paris.) (Mite de Limas de cave Joblot, 1754,

Observ. bist. nat. I, p. 21. Tab. 8.) (Pou du limaçon , Lyonet in

Mém. Mus. Par. XVIII. p. 280. t. 13. f. 13, 1829) {Uypopns

limacum Duo. in Ann. Sc. Nat. (2) I. p. 37, 1834) Dermanissus

helicis CtERV. Hist. nat. Ins. Apt. Ill, p. 224 , \SU) {Tydeus velox

Koch).

3. {Tydeus\ In consequence of the foregoing statement, all the

other species of the genus Tydeus of Koch do remain together

in a genus, which cannot bear the name gf Tydeus , as this name must

necessarily be restricted to its type : Tydeus velox ; so that an

other name should take here the place of Tydeus.

, 4. TromMd'mm celer Herm. — This species is considered by

Duces as synonym to his Megamerus celer, and afterwards this

supposition is repeatedly copied by different authors, without making

any objection. On comparing however Duces description and figure

of Megamerus celer with those of Hermann's Tromhidmui celer it is

obvious that the suggestion of Ducks was totally wrong. My opinion

is, tlial Hermann's Tromhìdìum celer is allied to Koch's Tydeus

celerrimus and Tydeus sultilis.

5. Ewjiodides Koch. — This group has afterwards been called

Eupodidae by Grube in 1859, Eupodoidae by Thorell in 1871,

Enpodiui by Canestrini and Fanzago in 1877, and Megameridae

by Kramer in 1877.

6. Eupodes Koch. — The genus Megamerus of Duces with
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MegameruH celer Duces as type, is the same as Eiopodes of Koch

witli Eupodes slriola Kocii as type, "Qwi Megamerus , 4834, cannot

be retained, as Mac Leay already used this name in 1827 for some

Coleoptera Chri/soMeUiui. Therelbre Eupodes Kocn, 1836, must be

used. Afterwards Guérin proposed the name of Taehijbates to replace

Megam.erns (Icon. Regn. Auiai. VIII, 15, 1843), which name

consequently is synonym to Eupodes Koch.

7. [Sci/phius Koch, 1836). — This name must l)e replaced by

an other one, as Risso already used it in 1826 for a genus of

Pisces.

8. {Sci/phlus) pratensis Koch. — Of this species Canestrini and

Fanzago say (Att. R. 1st. Ven. Sc Lett. Art. (5) IV. p. 77, 1877)

c( Lo Sc. pratensis dello stesso autore è forse un esamplare mutilato

della stessa specie. » The species meant here is Scj/p/iius ceriiius

Koch {^pgrrlioleucus Koch). I cannot be of this opinion, as Sc.

pratensis really has several bristles on its shoulder and only two

on the hind margin of its abdomen , whilst So. ceriuus has three

bristles on its shoulder, of which two are directed forwards, and

six on the hind margin of its abdomen. Also the prosonia (so-called

céphalothorax) of Sc. pratensis is shorter than that of Sc. cerinus.

9. Penthaleus. I have a Fenthaleus hipustulatus Herm. from

Padova , taken by Prof. Berlese and bought by me from Mr. André

in Beaune and a Fenthaleus haematopus Koch found by myself on

a Limax rif/us, of course as a stray specimen. Both have become

uniformly green coloured in glycerine; a curious conformity of the

chymic properties of the humour or blood of two species of the

same genus !

10. Bdellei Dug. 1834. — This group afterwards has been

called Bdellides by Koch in 1842, Bdellea by van der Hoeven

in 1849, Bdellidae by Grube in 1859, Scirridae and Edellae hy

Gervais and van Beneden in 1869, Bdelloidae by Thorell in

1871, Sciridae by Donnadieu in 1875, finally BdeUidi and

Bdelllni by Canestrini and Fanzago in 4877.

11. Bdella longicornis Linn, {Acanis longicornis Linn.) is always

considered as a synonym to Sclrus vulgaris Herm. This is most
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evidently a mistake. Linné himself considers his Acarus lomjiGornls

as a synonym to Géoffroy's Chelifer totiis ruber , antennis extremo

hlsetls. Schrank too considers his own species Acarm longicoruis

as a synonym lo Géoffroy's Chelifer. Both Linné and Schrank

cite GEOFFROY'. If we now compare Géoffoy's figure with those

of Hermann we see at a glance that Géoffroy's Chelifer is nothing-

else but Hermann's Seines louglrostrls (tab. 6, f. 12, and tab. o.

f. 13). Even Hermann seems to have been aware of this supposition
,

for be calls his Semis longlrostris in his Explicatie ta])ulaium
, p. 140 .

Scirus longicoruis.

A r n h e m
,

October /ith, 1896.
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TROMBIDIDES Leacli 1814.

Troiubidiacea Grube 1859.

T r m b i d i u m. Farr. 1777.

1. Tronibidimn holosericeum Linn. — On a sunny grass grown

dike, Utrecht, Apr. — In our garden, Utrecht, May. — Patria,

Dr. VAN Hasselt. — On a sandy road , Mr. Lugten , Sneek , Aug.

2. Trombidium o/jÌ/ìoa^^ Müll. 1776. [phalang'ù de Geer, 1778)

purasUiciim UE Geer, ill S) (^ovalis Fabr., Reise nach Norw., 1779.)

{liolosericeus var. pedihus longloribus , colore fidig'mose rubro Schrank,

1781.) {fuligmosum Herm. 1804) {holosericeum Hahn, 1831! et

Pagenstecher, I860!!!). — On a sunny grass-grown dike,

Utrecht, July. — In a grass-lield, Utr., Sept. — In our garden,

Utr., June. — The Hague, Dr. A. W. M. van Hasselt.

3. Trombidium pusillum Herm. — On a sunny grass-grown dike,

Utr., Apr. — The Hague, Dr. A. W. M. van Hasselt.

4. Trombidium, puuicemn Koch. — Loosduinen , Dr. A. W. M.

VAN Hasselt.
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5. Tromlj'ulium (^Otoui/ssus) awrantlacum Kolen. — On the ear

of Flecotus aur'dtis , Utrecht Mrcli. , Mr. J. A. van den Brink.

6. Tfomhidium (^Oiouj/ssus) sudetlciim Mull. — Undei' .stones
j

Wageningen, June.

7. Tromh'ulmm [Atonms) g/jmitopteroniith Linn. {lUplewnwh

Schrank.). — On a Lmi/pJda , The Hague, Dr. A. W. M. van

Hasselt ; Leeuwarden , July.

ßhaphigiiathidae Kram. 1877.

R a p h i g n a t h u s Dug. 1834.

8. Baphiffiiathus rhodomela Koch. — In damp moss, Sneek,

July.

9. Baphlgnaihus piger Schrank. {Caligouus piger Kocii.). — On

Llmnohia modesla (a dipteron) , Middelburg, Aug. , Dr. J. G. de Man,

— In Aug. 1883 numerous Linmobia modesta were infected by

this mite

Erythraeidae Kram. 1877.

E r y t h r a e u s Latr. 1 806.

10. Erglhraeus parieünus Herm. — In my room , Utrecht, Jan.

Febr., Apr., June, July; Sneek, June, Nov. — Patria Dr. Ed.

J. G. Everts.

Any s t is von Heyd. 1826.

11. Aìiyuìs sp. ~ On Chrgsaitthemiim leucanihevmm. ^ Utrecht,

June.

12. Ariystls sp. — In my house, Sneek, July.

13. Auyslis sp. — In my house, Sneek, June. — On Luplaiis

angustifolius , Sneek , June.

14. Anystis sp. — On Hedera Iielix, Utrecht, Sept. — On

Crataegus monogyna, Sneek, June.

15. Aìiystìs sp. — On Aegopod'mm podagraria , Sneek, June.

16. Anystis haccarum Linn, {cornigera Herm.) {ribis Koch).

Patria, Dr. A. W. M. van Hasselt. — The Hague, Dr. A. W. M. van

Hasselt, Dr. Ed. J. G. Everts. — Loosduinen, Dr. A. W. M.

VAN Hasselt. — In my house, Nyrnegen , July; Sneek, June,
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July. — I II garden, Sneek , Mr. H, Gorter, Aug. — On a

sunny grass-grown dike, Sneek, June. — In damp moss, Wa-

geningen, July. — On Fraxlmis excelsior, Nymegen , July. — On

Smnbaaus nigra, Utrecht, July; Sneek, June; — On Hedera helix,

The Hague, June. — On Bellis perennis, Sneek, June. — On

Foli/j]udium phegopteris , Utrecht , June.

17. An^stis vitis Schrank. — On Vicia cracca, Leeuwarden,

July. — On Ulmns campestris , Leeuwarden, July; Sneek, July.

—

Under the bark of Aescidus hlppocastanani., Brummen, Aug. —
In grass , Sneek , May.

18. Aiiystis rabascula Koch. — On Uosa ceniifolia , heewsN-Avacn,

July. — On Acer pseadoplalauiis , Sneek, May.

19. Aiii/stls pallescensliocw. — On Ballalafoelida, Sneek, June.

'JO. Anystis pini Koch. — Under the bark of Fhms silvestris
,

De Steeg, Aug. — In my house, Sneek, May.

Rhyucliolopliides Koch 1842.

B e 1 a u s t i u ni von Heyd. 1826.

21. Belauslium sp. — The Hague, Dr. A. W, M van Hasselt.

— Under stones, VVageningen , June.

22. Belaitstium sp. — On the dunes, Wassenaai-, Aug. —
Wageningen, Dr. A. W. M. van Hasselt. — The Hague, Ur. A.

W. M. van Hasselt.

23. Belauslium appendiculatiim Schrank. — Patria, Di". A. W.

M. VAN Hasselt.

24. Belauslium cardinale Koch. — The Hague, Dr. k. W. M.

VAN Hasselt. — Wageningen, July, Dr. A. W. M. van Hasselt

— In decaying leaves, De Steeg, Aug.

25. Belauslium clnereum, Dug. — Loosduinen, Dr. A. W\ M.

VAN Hasselt,

26. Belauslium. episcopale Koch. — Loosduinen , Dr. A. W. M.

VAN Hasselt. — Wageningen, July, Dr. A. W. M. van Hasselt.

27. Belauslium Hermanni Dug. {^plialangïoides Herm.) Wage-

ningen, Dr. A. W. M. VAN Hasselt.
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28. Belaustitini nemoruni, Koch. — Patria, Dr. A. W. M. van

Hasselt. — Utrecht, among grass, Sept.

29. Belaustiîim opillouoïdes Koch. — Wageningen , between

pebbles on a gravelled I'oad, July, Dr. A. W. M. van Hassklt.

30. Belaustium phalangoides de Geer. — Wageningen , July

,

Dr. A. W M. VAN Hasselt.

31. BelamtUim principale Koch. — In damp moss, July , June,

Sneek. — Under stones, Wageningen, June.

32. BelausiiwM regale Koch. — Patria, Dr. A. W. M. van

Hasselt.

33. Belauslium tr'wiaculatum. Herm. — On the dunes near Was-

senaar, Aug.

Tetraiiycliidae Donnadieu, 1875.

Te tran y eh us Duf. 1832.

34. Tetraiiìjclms telarius Linn. — On Vacc'mlum nüglnosiim
,

Amsterdam, Prof. Dr. G. A. J. A. Oudemans.

35. Tetraui/chis tiliarum Linn. — On Tilla gramlifolia, Prof.

Dr. C. A. J. A. Oudemans.

36. Teltanyohus pilosus Ganestr. — On Ulnms cuinpeslris
,

Sneek , July.

Bryobia Kocii 1836.

37. Bi'ijobia praellosa Kocii. — In damp moss on a Salix
,

Sneek , May.

Cheyletides Leach 1814.

Gh ey let u s Lath. 1797.
«

38. Chegleim ermliius Schrank. — In canary-seed , Sneek

,

July. — In dust in my room, Utrecht, Dec. — On stuiïed l)irds,

Utrecht, June, Nov. — In «kctan», a kind of Javan rice,

Probolingo, July. — On Leptin cuniedm ferns ^
Utrecht, Dec. —

a Fting ilia ( Chrgsomitr is) sp inus , U tr . Dec.

39. Cliegleius scimmosas de Geer. — On Friugilla [Chlorospiza)

chloris ^ Utrecht, June,
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40. Cheyleius JS'oemeri Poppe. — Ia tlie spools of the reiniges

and recli'ices of Slerim hlrmido , Sneek ,
Apr.

M y o b i a von Heyd. 1826.

41. Mi/ohla nmscidi Schrank. — On Mus musaidiis ,
Sneek,

Jan., Mrch. , Apr., May, June, July, Dec; Leiden, Jan.

42. Mì/ohla hrevìhamata Haller. — On Talpa europaea , Sneek,

Apr. , Dec.

43. Myohia lemnina Kocn. — On Mus sßvaücus ,
Haarlenri, 8.

44. Myohïa aßms Poppe. — On Mus muscnlus, Sneek, Jan.,

Mrch., Apr., June, July, Dec; Leiden, Jan.

45. Myohïa ensïfera Poppe. — On Mus decimuuMS, Sneek,

Jan. , Dec. Arnhem , June.

46. Mìjohìa Claparèdel Poppe. — On Sorex vul/jaris ,
Sneek

,
Dec.

47. Myobia elongata Poppe. — On Sorex vulgaris, Sneek, Dec.

48. Myohïa sp. — On Crossopus /odiens, Sneek.

Pi cobi a Haller 1878.

49. Ficohia bipectinaia Heller , forma minor. — On Troglo-

dytes troglodytes L. Utrecht, 6.

Psorergates Tyrr! 1883.

50. Psorergates simplex Tyrr. — In subcutaneous mines

on the inner surface of the ears and in a sebaceous pimple on

the lip of Mus musculus L. — Utrecht, 6; Sneek, 1, 3, 7.

Rema r k s.

1. — Tromhldldes. — This name was given by Leach in 1814

to a group of Acari, containing the genera Trombidiwm Fabr.,

Ocypete Leach, and Erythraeus Latr. — The genus Tromhidium

was afterwards divided into several genera , and several new genera

weie discovered , but although the group was enlarged , its cha-

racter remained the same. I abstain from using the terms tribe,

subtribe, family, subfamily, order or suborder, for there are no

orders, families and tribes in nature, there are only natural groups.

"What was called a genus in the days of Linné, is a family.
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an order, a class nay even a type of llie animal kingdom

in our days, or with oilic)' words, the names «family, oi'der,

class , type , » only do express a quantity of our systematical

knowledge. Such words are good for a manual of zoology for the

the use -of schools. — The name TromhuUdes was also used by

SuNDFA'ALL in his Gonspectus Arachnidum, 1833, by Nicolet in

Mém. Mus. Par. VII, p. 383. The following names are used after

1814 for the same group: Tromhitlid Dugl-:s (Ann. Sc. Nat. (2)

1. p. 45.), 1834; Gervais and Van Beneden Zool. méd II. p. 455,

1869; Méc.nin in Tourn. Anat. Phys XII. p. 293, 1876; in

Rev. Mag. Zool. p. 43, 1877; Méc.nin Paras. Malad. paras, p. 108,

238 (= Tromhulldes Leach + Cursoria Gwmmy) ; Landmilbeu, Kocii,

Ueb. d. Ar. Syst. Ill, p. 41, 1842; YVöwAif/iw^^ Van der Hoeven,

Handb. d. Dierk. p. 674, 1849; Gerstaecker ,
Ilandb. Zool. II,

p. 341, 1863; Giebel, Naturg. Thierrh. IV, p. 392, 1863;

Hayek, Handb Zool. Il, p. 139, 4881; Troii/bididae Harting,

Grondb. Dierk. HI, p. 348, 1870; Glaus, Grundz. ZooL 1. p. 652

,

1880; Brass, Abr. d. Zool. p. 328, 1882; Tromhldiouidae Don-

NAUiEU, Rech, s. I. Tétran. p. 9, 1874; Trombidiadae Brady, in

Proe. Zool. Soc. 1875, p. 303; and in Proc. Zool. Soc. 1877,

p. 25 ;
Trombldmi Ganestrini and Fanzago in Att. R. 1st. Ven.

Sc. Lett. Art. (5) IV, p. 3, 1877; Tronihidlinae Murray, Econ.

Ent. Apt. p. 93, 95, 1877; Tronibidioidae Thorell, in Ocfv,

Kong. Vet. Akad. Forh. p. 687, 1871, and p. 162, 1872.

2. — Trombldiacea. — In 1859 Grube (Arch. f. Nat. Liv.-

Ehst.- und Kurl. (2) I. p, 434) gave this name to the subdi-

vision which in his days contained only the genus Trombidiwu.

Koch had already created the name TrowMdides (Ueb. d. Arach:

Syst. Ill
, p. 41 , 1842; but Leach used already in 1814 this

name for the whole group, see above. — Andersen (Oefv. Kong.

Vet. Akad. Forh. 1863, p. 182) also used the name of Koch. —
Kolenati (Wien. Ent. Mon. II. p, 3, 1858) called the six-legged

larvae Sphaeroni/ssida. — I found further the following syno-

nyms: Trombldloiddae Mégnin in Journ. Anat. Phys. XII,

p. 293, 1876; Tfombldlnl Canestrini and Fanzago in Att. R.



(on. A. C. OUDEMANS) LIST OF DUTCH ASABl. 123

1st. Ven. Sc. Lett. Ari. (5) IV, p. 63, 1877; R. Canestrini, in

Bull. Soco Ven. Trent. Sc. Nat II, I, p. 162, 1881; TromUdidae

Kramer in Arch. Nat. p. 226, 247, 1877; in Zeit. ges. Nat. 51,

p. 532, 1878; in Vega Exped, Vetensk. Arbeter, III, p. 521,

1881; Haller, Milb. als Paras, d. Wirbellosen, p. 47, 1880;

MÉGNIN, Les Paras, et les malad, paras, p. 239, 253, 1880;

Tromhidüdae Murray, Econ. Entom. , Apt., p. 93, 117, 1877;

and TromUdijiae Claus, Grundz. Zool. 1, p. 653, 1880.

3. Tromhidiiim opUionis Müll. — It is curious that I nowhere

met with the remai'k that Pagenstecher's TromUdium holosericeim

(Beiträge zur Anatomie der Milben , I) is nothing else but the

TromMdmm fulujmosum Herm. Pagenstecher himself wonders

(loc. cit. p. 3. foot-note) at Dugès's saying : le dos chargés de

papilles velues à leur bases et globuleuses à leui' extrémité )>

and he adds «(î?))), whilst he himself observes that the hairs

are very fine, tapering to their ends and feathered in quincunx

(loc. cit. p. 5 , tab. I , fig. IX). No wonder !

4. Anystis. — Von Heyden in 1826 (Isis) created the genus

Avystis for TromUdium cofuigenmi Herm as type. Koch in 1836

(Deu. Cr. Myr. Ar. 1. 6.) gave the name ^c^îw^^r/dj to a genus with

Actineda Jiilarls Koch as type. — Both these two animals do belong,

even at present, to the same genus; consequently this genus must

be called Anystis von Heyd. Most probably Ocypete rubra Leach is the

young of one of the species of the genus Anystis Heyd. If this be

settled, the genus should be called Ocypete Leach, 1814. Sun-

devall, 1833, writes Ocypeta, and Murray, 1877, Ocypetus.

5. Anystis haccarnw, Linn. •— Acarits baccarum of Linné (Syst,

Nat. Ed. 10. n". 20. 1758J, Acarus arboreus ruber disienius : la-

teribus obscuriorïlms Linn. (Faun. Suec. Ed. 1. n". 1201) is decid-

edly the same animal as Hermann's Tromhidltim cornigerum ^ and

Koch's Actineda ri/jis.

6. Belmistium. — Von Heyden, 1826, (Isis), created a genus

Belaustimn for TromMdimn murorum Herm. as type. — In 1834

ÜUGÈS (Ann. Sc. Nat. (2) I) gave the name RkyncJiolopIms to a

genus with Acarus phalanyoldes de Geer (noi phalangioides , as is
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generally written) as type. The two acari, even at present , belong-

to the same genus, consequently this genus must be called Belaust'mm

Von Hevden.

7. Chei{letides. — Leach created this group for the genera C/ie)/-

letus Latr. , Smaris Latr., Bdella Latr., and Sarcoptes Latr. —
It is obvious that he took the genus CJiei/letns Latr. as type for

tlie group Cheijleüdes. That he reckoned the otlier genera to the

same group, is only a proof of the little knowledge of anatomical

characters of these animals in his days. They were successively

removed from the group , and other genera were placed into it.

Tt was therefore quite superfluous that Megnin « created » a (( new»

group, which he called « Cheylétides » {Cheyleüda(i) too.

8. Myohìa Heyd. — Mr. A. Poppe of Vegesack, near Bremen,

has been so kind as to determine my collection of J/yöZ/ia-specimens,

for which I offer him here my sincere thanks. The species n^. 48

is a new one and will be described by Mr. Poppe. My preparations

of Mijohia prove that I nearly always found on each specimen of

Mus ttinsculus both Mijohia muscitU Schrank and Myohla affinis

Poppe, and that our country is very rich in- species of Myobia^

Ilitherto 1 have met with Myolia lemnma Koch on Mus sylva-

ilcus . a new host, not, however on Arvìcola arvalis , though I

searched after them , nor with Myobia Michaeli Poppe , as I had

no opportunity to examine Crocidura araneus .^ nor with the diffe-

rent species ol Myolia of bats, as I never found Myohia on bats,

allhougli I have examined several species of bats in several specimens.

9. ('heyletus eruditns Schrank. — Hitherto I have nowhere

found the remark that this species was already observed by Van

Leeuwenhoek. His description (1697) is even much more correct

than Schrank's (1781). In his « Sesde vervolg der Brieven, ge-

schreven aan verscheide Hooge Standspersonen en geleerde luiden
,

Delft, 1097, 102 sfe Missive, Geschreven aan de Koninklijke So-

ciëteit in London, p. 276, he says:

«'t buys komende sag ik tot mijn verwondering, dat eenige

van deze Mijten van een gansch ander maaksel waren , ais ik tot

nog loe eenige Mijlen liadde gezien. Want ze hadden boven op
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de rngge eenige bruinigheid , en hare lighamen waren met soo

lange hairen niet bezel, als onze gemeene Mijten, en het agterlijf

was van een ganscli ander maaksel , ze hadden ook acht pooten
,

en voor nevens het hooft waren twee werktuigen , die veel dikker

zijn als de pooten , maar niet half zoo lang , en welker werktuigen

aan derselver einde verdeeld waren in vingers gewijze leden, die

met nagels als klauwen waren versien, waarvan een lid, dat we

het dikste was, aan de eene zijde uitnemende kleine zaagsgewijze

tanden hadde. »

((Mij is wel te vooren gekomen, dat deze Mijten haar geselde

werktuigen, die boven het hooft stekende zijn , de uiterste ledekens

van de selvige in malkanderen voegden, even op die manier als

of wij onze handen boven op 't hooft kwamen te steken, die te

.samen voegden , ende de vingeren in een vonden , als of wij door

onze armen en handen, het hooft voor ongemak fragten te l)e-

schermen. »

« Zoo dat deze Mijten in ons oog in veel konstiger maaksels

uitstaken , boven de geene die ik toen hadde gesien. »

Van Leeuwenhoek therefore rightly saw eight legs and the two

thick (( palpae » (tactile, here even seizing parts of the maxilli-

pedes) , with their comb-like appendages. Schrank , however

,

mentioiing eight legs, reckons the two thick palpae as legs, and

figures the animal with six legs ! And yet I cannot believe that

he has seen only larvae , for the larvae are very rai'e , and Schrank

seems to have observed several specimens, tie does not figure the

combs, but most probably he has seen them: «Intra acumen

pollicemque duo tresve pili suis singuli apophysil)Us ac bulbulis

insidentes, cHgitosque non inepte mentientes. »

I don't know whether this species has ever been found parasi-

tical on birds or mammals. I have found it, as the reader will

have observed (see above no, 38) on Lepus cuniculus ferns and

on Chrysomitris spinus.

10. Before passing to the description of the Cheylettts squamosus,

I tal<e the liberty to make some remarks on the paper of Mr. Poppe

entitled: « Ueber parasilische Milben» (Abb, Natui'w. Ver. Bremen,



126 (dr. a. C. OUDEMANS) list of dutch ACARt.

X
, p. 205 sqq.) which this author was kind enough to lend me

for some time. On enumerating the free living Çheyleti (loc. cit.

p. 236) the writer also mentions Cheyletm longi'pes Mégn. Mégnin

does not give any description of this species, but only a sketch

(white lines on a black underground). We have only to compare

this sketch (Journ. Anat. Phys. 1878, p. 8.) with the figure of

Cheyletus venustissimus given by Koch (Deu. Cr. Myr. Ar. 23. 22.

4839) and with the descriptions of this animal by Koch (loc. cit.)

Canestrini and Fanzago (Att. R. 1st. Ven. Sc, Lett. Art. (5). IV.

1877. p. 51,) and Kramer (Zeit. ges. Nat. 51. 1878. p. 553, 554,

561^, to observe at once that these two species are synonym.

MÉGN1N himself seems to be of the same opinion , though he does

not say it, for he does not mention his Cheyletus longipes (1878)

in his work entitled Les Parasites et les maladies parasitaires,

1881
, p. 241 ! — And on enumerating the parasitical Cheyleti

Mr. Poppe does not mention that Cheyletus venustissimus was occas-

ionally found on Geometrldae and Microlepidoptera , and that a

species of Cheyletus figured in the Tijdschr. v. Entom. Vol. 24

tab. 3. f. 17 was found by me on Chlorospiza chloris.

I am very obliged to Mr. Poppe that he has omitted these facts,

for I am now morally bound to publicate for the second time the

figure of the animal in question. I liave however resolved to draw

new figures of it, delineated under much higher engrossing powers,

and to give a description. I have even made a remarkable discovery,

viz., that there are Cheyleti which have eyes!

11. Cheyletus squamosus de Geer. — De Geer in his Mémoires

pour servir à l'histoire des Insectes, Tome VII, Stockliolm, 1778,

p. 115—117 describes an acarus as follows:

((11. Mitte rougeâtre, à écailles blanches sur le corps et sur les

pattes. »

((Acarus (squamosus) ruoicwndns , corpore pedibusgue squamis al-

hidis tect'ts. y>

(( J'ai trouvé le I de Juin un grand nombre de ces Mittes atta-

chées sons le corps de la Punaise très-applatie
,
qui vit sur l'agaric

du Bouleau, et dont j'ai donné l'histoire ailleurs; elles sont ex-
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trèmement petites et pas plus grandes que les plus petits points

qu'on puisse faire avec la plume, de sorte qu'il faut se servir d'un

bon microscope pour les reconnoitre. »

«Elles sont d'un rouge très-pâle, et le corps est ovale et un

peu applati. La tète, qui est très-bien distinguée du corps par un

étranglement, a en devant et vers les côtés quatre petites parties

pointues courbées en dedans, pui ressemblent beaucoup à des

dents et que la Mitte remue
;

j'ai cru voir que ces espèces de

crochets sont placés sur de petits bras exactement appliqués contre

les côtés de la téfe, et qui ne semblent faire qu'un même corps

avec elle, doiât la grosseur est augmentée par ces mêmes bras. 11

faut cependant avouer que je n'ai pu bien distinguer toutes ces

parties, à cause de leur extrême petitesse»,

« Ce que j'ai mieux vu et ce qui sur-tout rend cette petite

Mitte remarquable, ce sont des parties applaties blanches, dont

le corps et les pattes sont tout hérissés, et que je ne saurois

mieux comparer qu'aux écailles qu'on voit sur les ailes des Cousins;

c'est pourquoi je leur donnerai aussi le même nom. Elles servent

comme d'ornement à la Mitte, étant assez grandes à proportion

du volume des pattes, et la pluspart applaties, mais d'autres sont

déliées, ou plus semblables à des poils, et quelques unes sont

attachées au corps et aux pattes par une espèce de pédicule délié
;

il y en a six sui' le corps plus grandes que les autres et plus

remarquables par cette raison
; deux de ces écailles son placées

proche de la tête, deux autres au milieu du corps entre les pattes

de la seconde et de la troisième paire, une de chaque côté, et

enfin encore deux autres au derrière ; ces six écailles sont implan-

tées sur le corps par un petit pédicule délié. Les huit pattes sont

à peu près toutes de longueur et de grosseur égales. »

De Geer gives a figure of Ibis mite Tom. 1 ,
pi. 7, fig. 4,

which I have reproduced in my Tab. 5, fig. 1,

This curious little mite has been totally forgotten in science!

We only find it mentioned in Gervais's Histoire naturelle des

Insectes, Aptères, III, p. 142, where he resumes De Geer's

Acari. Neither Gmelin, nor Fabricius mention it.

Tijdsc/ir. V. Eiitom. XL. 9
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From the passage «j'ai cru voir que ces espèces de crochets sont

placés sur de petits bras exactement appliqués contre les côtés de

la tête, et qui ne semblent faire qu'un même corps avec elle,

dont la grosseur est augmentée par ces mêmes bras » we may

safely conclude that his mite was a Cheyletus.

Van Leeuwenhoek too compares the palpae with our arms and

the combs with our hands and fingers.

Schrank speaking of Chejjletus erudltus does not use the term

« arms » ; he calls the palpae « pedes primi paris » ; nevertheless

he speaks of a movable thumb (poUex) and fingers (digiti).

It is more than surprising that nobody has remembered the

Acarus sqiiamosus of De Geer , since Cheyleü with squamae (= fan

shaped hairs) were found and described.

The scale-bearing Cheyleti hitherto described or figured, as far

as I know , are :

Cheyletus ornatus Canestrini and Fanzago (Att. R. 1st. Ven. Sc.

Lett. Art. 1877, (5) IV, p. 79, t. 5, f. 2), found on the pine-tree.

Cheyletus fahelUger Michael (Trans. R. Micr. Soc. 1878, I,

p. 135, t. 6), found in a dark cellar, feeding on Glycyphagus

palmifer. Michael is struck by the resemblance of these scale-

formed hairs to the leaf-like hairs of Glycyphagus palmifer^ and

is asking whether it may not possibly be an instance of mimicry

useful to the Cheyletus. Since, however, Cheyleti with scale-shaped

hairs have been found on the pine-tree and in other places, where

the presence of these ornaments is not explicable by mimicry

,

this idea must totally be abandoned.

Cheyletia laureata Haller, in Arch. f. Nat. 1884, 50. p. 234,

t, 16, f. 9, found in or on?

Cheyletus saccardianus Berl. Ac. Myr. et Scorp. hue. in Italia

rep. XXXIII. 2. 1886, found on plants and trees.

Cheyletia laureata Karpelles (non Haller) in Math. u. Naturw.

Ber. a. Ung. , 1893, XI, p. 124, found on decaying vine-roots.

Cheyletus Sp. Oudemans (Tijdschr. v. Entom. 1881 , Vol. XXIV,

only figured, t. 2, f. 8 and 12, t. 3, f. 17). This is the present

species , Acarus squamosus De Geer. It was found by me on Fringllla
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(C/dorospica) c/iloris. De Geer found it in great numbers attached

to the body of the « Punaise très-applatie qui vit sur l'agaric du

Bouleau» {^Cimex heiidae L. , Cïmex depressas lefddae, De Geer,

Mém. III, p. 305, t. 15, f. 16—19). Mr. J. A. F. Fokker

kindly informed me that this hemipteron is now known under the

name of Aradus betulae L.

The reason why Chei/letus squamosus was attached in a great

number to the body of this little insect was most probably the

same as that why three CMei/letus venustisshmis were found ad-

hering to the wings of a species of Tinea, (Berlese in Att. R.

1st. Ven. Sc. Lett. Art. (5) Vili, 1881, p. (sep.) 42) or to the

wings of a Larentia ßuctuata (Haller in Mitth. Schweiz. Ent. Ges.

VI, 4,1881, p. 153), viz. in order to be transported by the insect.

But the reason why Chei/letus squamosus was present on the body

of Chlorospiza Moris is certainly quite another. It was most probably

preying on birds-mites: Avicolae Fum. and Rob. 1868 [Bermalei-

cJddae Murr. 1877) like so many other CJieyleti.

Compared with the known species it proves to be more related

to Cheyletia laureata Haller than to any other.

Its measurements are:

Length of pseudocapitulum . . . . 116

Breadth of ditto 145

Length of body 384

Breadth of ditto 311

Total length 500
Thousands

of

milUmeter.

Length of 2d. scale to the left ... 75

Breadth of ditto 45

Length of 5th. scale to the right . . 45

Breadth of ditto 75

Length of anal scale 30

Breadth of ditto 33

Length of 1st leg without immovable base 247

In fig. 2 I have reproduced my figure as it was published in

this Journal Vol. 24, pi. 12, fig. 17. There are two differences

in the figures of ÜE Geer (fig. 1) and mine (fig. 2) viz. 1 st.
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De Geer's figure shows six white oval spots on the animal's back.

It is possible that tlie animal, when alive, carries some of its

marginal leaf-like hairs folded back on its back, but as I have

not observed the animal alive, this is only a supposition. And 2d.

De Geer does not figure marginal hairs, except the six- near the

anus and the four which he has indicated by a and hj but this

does quite confirm my supposition. The two foremost white oval

spots on the back of De Geer's mite are referable to the third or

fourth pair of marginal scales of my specimen (see fig. 5) ; the

two next to the sixth and the two last to the seventh pair of mar-

ginal scales of my specimen.

Just as De Geer says, the animal's colour is light red, better:

orange coloured, with some very light coloured oval figures on

the back. These spots exactly correspond to the bases of the four

pairs of feet (compare fig. 2 with fig. 7). Possibly these are the

six white oval spots on De Geer's figure'?

Fig. 3 shows the pseudocapitulum of Clieyletus squamosus,

exactly copied from fig. 12, tab. 11, Vol 24, of this Journal. It

is very imperfectly delineated.

Fig. 4 is an exact representation of two scales, as they were

figured by me on tab. 11, fig. 8 of the same volume, imper-

fectly delineated too.

In order better to observe the minute structure of the mite, I

have made it transparent by a maceration in caustic kali and I

have coloured it with picrocarmin of Ranvier. The general form

has been altered somewhat as may be observed when comparing

my fig. 2 and 5.

Fig. 5. Back view. On the lateral and fore-margins of the pro-

soma eight beautiful fan-shaped hairs (scales) are in a row, im-

planted with a little stick or handle on a protuberance of the

skin. The first and second pair of these scales are longer than

broad , and the third and fourth pair are broader than long. The

second pair of scales is referable to De Geer's scales maiked

with a.

Behind the four pairs of exact marginal scales we observe a
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pair of sub-marginal, or better ventral large scales, referable to

the scales, marked by De Geer with I (see fig. 1). The left one

is seen somewhat obliquely, the right one just on its plane (hori-

zontal position).

The line of demarcatioji between the prosoma and metasoma is

situated nearly on the half of the animal's body length ;
two distinct

lines are running from the left to the right, slightly curved back-

wards. The back of the animal does no.t show the shields, which

Michael has observed in Cheylehis ßaheUlger.

On the hind margin we observe six fan-chaped hairs, much

smaller that the ten of the prosoma. The number does correspond

with that of De Geer's mite and with that of CJiei/leiusfaleUlger,

but the position is somewhat different from the latter, the two

of the last pair being inserted exactly on the margin and not on

the ventral surface, as in Ch. ßaheUlger.

Moreover the metasoma shows on ils margin (see fig. 5) to the

right a seventh fan-shaped scale, and to the left a very litte spot

corresponding with the place of insertion of the scale to the right.

We may safely admit that here stood a little fan-chaped scale too.

The same we may admit with regard to the four other marginal

spots of the metasoma, two on the left and two on the right side.

These spots are much larger than the other; and therefore we

may conclude that the four fan-shaped scales which stood here

were in size between the ten of the prosoma and the seven

which are still present on the metasoma. Of these seven five

are pressed against the body and have therefore a nearly ver-

tical position , whilst the two anal scales have a horizontal position.

The anal scales correspond with those marked c by De Geer (see

fig. 4).

Moreover the prosoma shows six pairs, and the metasoma also

six pairs of papillae. It is nearly impossible that these papillae

are broken hairs or the remains of scales which might have been

fallen off.

Fig 6. Dorsal view of pseudocaplUdum. This part is a little

difformed by the manipulation, but I nevertheless have figured it
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as it is in my preparation. The upper lip ends very pointed and

bears on its dorsal surface two long hairs. Under the upper lip

we observe a blunt-ending organ which I consider as the mandi-

bulae fused together; this organ shows on its end two marginal

little hairs. The first article of the « palpae » (movable part of the

maxiUipedes) shows two beautiful fan -shaped scales, one nearly in

the centre, and one much more marginal and standing nearly

vertical. The second article shows a very thin and transparent

curved scale. This scale is so exceedingly transparent, that I only

detected it with my oil-immersion objectiv, though I could observe

its stem or handle with ordinary objectivs. The claw has a thumb-

like appendage on its base. The other characteristics of these

« palpae » are better seen in my figure 8.

Fig. 7. Ventral surface. The ventral surface shows the bases of

the legs and the epimera. It is evident that the bases of the two

hind-pairs of feet are for the greater part coalesced together on

each side. The pentagon which is situated on the hind part will

be described below. The ventral surface does not show any line

of demarcation between the prosoma and the metasoma. There are

only four pairs of very little hairs on the ventral surface if we

abandon the bases of the legs and the pentagon just spoken of.

The first pair of little hairs stands on a line which runs fj'om the

left to the right just between the coxae of the first and second

pairs of legs. The three other pairs of hairs stand near the pen-

tagon (see fig. 11).

Fig. 8. Ventral vieto of psetidocapltulum. The line of demarcation

between the pseudocapilulum and the prosoma is distinct. Also the

line of coalescence of the two bases of the maxiUipedes. These

bases bear a hair. The very thick first movable article shows on

its ventral surface three fan-shaped hairs, one on its inner side,

a second a little more foreward and outward, and a third still

further on in this direction. The second article does not sliow any

appendages, except its enormously developed claw, wliich lias four

inner teeth, one of which is thumb-like. The third very small

article of the palpae, which is better seen from its dorsal surface
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(see flg. 6), bears 4 appendages, two claws like combs, one of

which is accompanied by a very long and slender third claw, and

one by a spatulate hair, a fact hitherto unknown in Clieyleti. It

most probably corresponds to a common hair, seen in the same

place in other Cheyleti. The teeth of the combs are directed dor-

sally, they are situated on the dorsal surface of the claws. Most

probably we must interpret these claws as follows. The first claw

is a modified hair of the second article; the fu'st or larger comb-

like claw and its accompanying claw-like hair are modified hairs

of the third article; and the second cornb-like claw and ist accom-

panying spatulate hair are modified hairs of a fourth article.

Between these masticating claws we observe the blunt-ending

organ which I consider as the mandibulae coalesced together

,

forming a very small gut, which ends in a hole (the mouth).

On the ventral surface of this organ I observed two mandible-

shaped organs, which stand nearly vertical, and wich I consider

as two fan-shaped hairs, the insertion of which I have, however,

not been able to detect, even not with oil-immension.

Fig. 9. First leg , ventral vieto. The immovable base of each leg

bears two hairs a, b, the firsl article a fan-shaped little scale c,

and a little blunt protuberance dj the second article two scales e
,
/',

a ventral and a dorsal one; the third article bears two scales,

ff, /i, a ventral and a dorsal one; the fourth has a ventral long

hair i, a large scale with a nearly vertical position on its inner

margin, k, and three large scales with a nearly vertical position on

its dorsal surface , I , vi , n, of which m and u stand nearly mar-

ginal; the fiftli and last article bears a long hair on its inner

margin; this hair is feathered on the side turned to the leg; and

a long scale with a nearly vertical position on its outer margin;

further near to its top, on the inner (ventral) surface two short

hairs, not reaching its top, and finally on the top itself we find :

(Fig. 10. Top of the leg.) two claws, two comb-like organs,

two very fine hairs on its dorsal surface and two thicker hairs,

curved on their distal end, on its ventral surface. Mr. Poppe has

firsl observed the two comb-like organs in Cheylettis Noerneri
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Poppe, and compares them with the same organs in Picobia

hlpectinataj they exist in Cheyleius venustissinms and Cheyletus

erufUüis too; most probably they do exist in all ^^^Qcies, oî Cheyletus.

The two thick hairs, curved on their blunt distal end are

most probably used by the animal to clean the two comb-like

organs.

Fig. 11. Anal opening and chitinous apparatus. The chitinous

skeleton of the anal opening is better understand by our fig. 11

than by any description. It is a pentagon whithin which a smaller

pentagon and a triangle are observed both constructed by chitinous

frames. Near tlie foremost frames there are two pairs of little

hairs, not quite symmetrical in their position (but this most probably

is an anomaly in my specimen); near the hindmost margin there

is a pair of little hairs and a pair of little fan-shaped scales; and

a little more to the centre, within the inner pentagon we observe

again a pair of little hairs. Quite before the large pentagon we

find two pairs of these hairs, and still a little further on, again

a pair of little hairs. These three pairs of little hairs are already

mentioned above, when speaking of the ventral surface of the

animal. From the top of the pentagon to the base of the triangle

runs the anal split.

The animal , being a nympha , no genital apparatus is observable.

Fig. 12. And now I come to the most remarkable observation

which I have made on my Cheyletus squamosus, viz. to the presense

of eyes. Between the second and third pair of scales on the margin

of the prosoma, near the so-called shoulders of the animal, there

is a lens-formed thickening of the chitinous integument, which I

have not been able to observe when the animal was not yet ma-

cerated in caustic kali. Unquestionably we have here to do with

eyes! They are perfectly margiftal. Fig. 12 is a figure of this eye

made under higher engrossing powers. It shows the eye between

two protuberances of the skin in which are planted the second

and third right marginal scales.

Fig. 13 and 14. When I had found this eye I examined all

the figures of Cheyleti which I could compare, but no one shows
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a slight resemblance of such a protuberance. Tlien I examined

the Cheyleti of my collection, consisting of three other species viz.

Ch. eruditus , Noenieri and venustlssimus (this species I have not

yet found in our country). I have however not been able to dis-

cover eyes in the two former species, but to my great astonishment

I immediately found them in Cheijletus venustissimus , a species

which has so often been a subject of description! Fig. 13 shows

us the head (pseudocapitulum) and the cr shoulder » of this species.

Here we observe three hairs (which are feathered) and a lens-formed

(meniscoidal) chitinous thickening. This is the eye. Fig. 14 shows

us the «shoulder» of the animal seen obliquely, .so that the eye

has here a more marginal position, though in fact the eye in this

species is dorsal, but looks sideways.

Arnhem , December , 26 ,
"1 896.

P.S.

Before the corrections of my la,st proof-sheels , I have been able

to consult Haller's and Karpelles' papers and Berlese's book

on Acari.

I must confess that Haller already described eyes in his Chey-

letia laureata , 1 884 , and I believe that most probably two or

more species of the fan-bearing CheijUti are only synonyms , but

the result of this study will soon be mentioned in a separate paper.

Arnhem, August, 17, 1897.
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BESOHRIJYING

VAN TWEE NIEUWE SOORTEN VAN HET GENUS

COSMOPTEEYX Staint.

DOOR

P. C. T. § IV ELLEN.

(PI. 6 , fig. 1 , 2).

Eenigen tijil geleden ontving ik van den heer J. D. Kobus, te

Soerabaya (Java), een paar exemplaren eener soort van Cosmopteryx,

door hem aldaar uit de bladeren van het suikerriet gekweekt en

nu onlangs, op mijn verzoek, eene tweede bezending, met den

wensch om de soort, zoo zij nieuw was, wat ik vermoedde, te

beschrijven; iets waartoe ik, onder dankbetuiging voor de toe-

zending der voorwerpen , hierbij gaarne overga. Eindelijk wil ik

vermelden, dat ook Dr. L. Zehntner, te Pasaroean, de goedheid

had mij eveneens eenige exemplaren derzelfde Cosmopteryx te zenden

zoodat ultlians van deze Tineine mijn materiaal vrij overvloedig is;

ook hem zij mijn dank daarvoor toegebragl. Tegelijk wilde ik

van de gelegenheid gebruik maken, om nog eene tweede Javaansche

soort van hetzelfde genus , welke ik van wijlen Mr. Lucassen ont-

ving en die ik mede voor onbeschreven houd , bekend te maken.

De hierbijgaaiiile afdeeldingen zijn door Dr. Henri W. de Graaf te

Leiden gemaakt; ik houd ze voor onmisbaar tot herkenning mijner

nieuwelingen.
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Beide soorten bezitten geheel de kenmerken van het genus Cos-

mopteryx, zooals het door Stainton, Ins. Brit. Tin. p. 228(1854)

en Manual of Brit. Moths and Butterflies II, p. 395 (1859) is

beschreven. Men zal opmerken, dat ik hier niet Hühner als auteur

van het genus vermeld, gelijk de meeste schrijvers doen, maar

wel Frey, Tin, der Schweiz, p. 257 volgende, Stainton. Hühner

heeft namelijk , in zijn Verzeichniss p. 424 wel een « coïtus t Cos-

mopterix , maar van de zeven soorten door hem opgenoemd , zijn

de twee laatstgenoemde naar het schijnt, niet te identifiëeren
,

terwijl de vijf andere tegenwoordig in vijf verschillende genera

worden geplaatst en daar hij zoo min hier als elders zegt, dat de

eerst opgenoemde soort als type van het genus gelden moet, noch

ook ergens aanduidt welke species hij al of niet in natura kende

(het laatste, zie de voorrede, zeer dikwijls het geval zijnde), is

er niet de minste reden om hem als auteur van het door Stainton

zoo uitstekend beschreven genus Gosmopteryx te vermelden. Hüb-

ner's zoogenaamde karakteristiek biedt namelijk ook weder hier

niet het minste steunpunt aan.

Ik wil hier nog aanteekenen , dat ik van Mr. Lucassen ook eene

derde Javaansche soort van Gosmopteryx ontving, die ik voor de-

zelfde houd als de .door Lord Walsingham zeer zorgvuldig be-

schreven en afgebeelde Cosm. Cognita, van Zuid-Alrika (zie Trans.

Ent. Soc. of London 1891, p. 124, pi. VI, fig. 64). Ik merk

op, dat de b uitenwaartsche zilveren afzetting van den vrij b.reeden

oranjegelen dwarsband der voorvleugels, bij Cognita niet door het

oranjegeel afgebroken is , zooals bij de verwante Flavofasciata

Woll., Rebel, Ann. d. Wien. Hofmus XI, 2, p. 133, pi. Ill,

tig. 13 (1896) en bij de grootere Scribuiella Zeil.

De beide hieronder beschreven soorten, die, zooals ik boven

reeds zeide , in geen enkel opzigt
, wat de generieke kenmerken

betreft, van de Europeesche soorten afwijken, behooren overigens

tot de verwantschap van Scribaiella Zeil., Stett. Ent. Zeit. 1850,

p. 197. — Snellen, Vhnd v. Ned- II (Microlep.) p. 868. De

grondkleur der voorvleugels is namelijk dof, zwartbruin of zwart,

ook aan den wortel , verder met fijne zilveren langlijnljes op het
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eerste gedeelte. De eerstbesclirevene {Palllfasclclla) onderscheidt

zich voorts door de zeer bleek maar zuiver leemgele kleur van

den lichten dwarsband op drie vijfden cu de iweede (Pusfalafella)
,

vs'aar de dwai'sband orajijegeel en zeer breed is, door eene puist-

achtige, blinkend geelachtige zilveren stip op twee derden van

dien dwarsband, zeer nabij- den binnenrand van den vleugel'

1. PALLIFÂSGIELLA. m. nov. spec.

PI. 6, fig. 1.

Dertien exemplaren. 9—10 mm. vkigt.

Palpen zilvergrijs, buitenwaarts in het midden zwart bestoven.

Kleur van den kop variëerende van zwartbruin tot onzuiver leem-

geel, de beschubbing een weinig glanzig. Onderzijde der sprieten

wit, de rugzijde zwart, het puntderde met twee smalle witte

ringen en een' breeden. Thorax zwartbruin, dof, als de grond der

voorvleugels. Deze hebben op de eerste twee vijfden drie uiterst

fijne witte langslijnen, zonder metaalglans, van ongeveer 3 mm.

lengte. Zij zijn even ver van elkander geplaatst, namelijk iels

onder den voorrand, in het midden en iets boven den binnenrand
,

de bovenste het naast bij , de onderste (kortste) , het verst van

den vleugelwortel beginnende; deze onderste is bij een paar exem-

plaren zeer onduidelijk. Ook de binnenrand is aan den wortel

haarfijn wit.

Van het overige van den vleugel wordt iets meer dan een derde

ingenomen door een' bleek leemgelen , onder en boven even breeden

dwarsband. Deze heeft aan beide zijden een iets gebruineerd , maar

niet paarsachtig, zilveren rand die dikker beschubd is en iets ge-

ribd. De worlelrand is onafgebroken, naar onderen iets breeder en

heeft een paar zwarte schubben aau de binnenzijde. De buitenrand

is op de helft afgebroken, heeft wortelwaarts, aan den voorrand

eene zwarte stip, en uit zijn midden loopt naar de vleugelpunt

eene onafgebroken eerst bleekgele, later zeer fijne, en iets glan-

zige, witte lijn. Franje der voorvleugels en achtervleugels zwart-
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grijs, ook de achterlijfsrug. Borst en buik zilvergrijs, iets glanzig.

Pooten zwart, wit geteekend.

Deze soort heeft dus overeenkomst met de Europeesche Scri-

haiella Zeil, waar de voorvleugels ech 1er zwarter zijn, mei zilveren

langslijnen der wortelhelft, waarvan de tweede en derde merkbaar

korter zijn dan de bovenste, Be middenhamd is werdev hij ScribaieUu

oranjegeel met niet zoo duidelijk geiibde, geelachtig zilveren zoo-

men. Ook bij de verwante Cognita Wals. is de middenband oranje-

geel, maar paarszilver gezoomd, de witte langslijtitjes aan den

wortel zeer kort en de vleugelpunt is slechts met een paar witte

stippen geteekend.

De vlinder vliegt in Juni en Juli en de rups leeft mineerend in

de bladeren van het suikerriet. Exemplaren der rups op spiritus

ontvangen zijn beenkleurig wit, de geledingen zeer duidelijk afge-

scheiden, de kop geelbruin. Aan de lange geelbruine popjes zie ik

niets bijzond^TS en de sooit is mij alleen van Oost-Java bekend.

2. PUSTULATELLA m. nov. sp.

PI. 6, fig. 2.

Een man van 7 mm. vlugt.

Deze soort is merkbaar kleiner dan de andere, mij in natura

bekende, zijnde de Europeesche, Cognita en Paliifasciella; ook

schijnt zij stompvleugeliger , maar dit komt door dat de voor-

vleugelpunten eenigszins gekromd zijn.

De sprieten zijn zwart met een witten ring voor de witte spits,

de palpen grijs, de kop bronskleurig, iets glanzig; de thorax is

beschadigd, het achterlijf lichtbruin met zilveren stippen op de

randen der ringen. Voorvleugels tot twee vijfden zwart, iets bruin-

achtig, dof, aan den wortel met drie dunne, zilveren langslijnen,

die even lang zijn en tot de helft van het zwarte wortel veld reiken.

Daarna komt een breede, oranjegele middenband, die bijna twee

derden inneemt van het overige des vleugels ; hij is onder en boven

even breed en aan de wortelzijde afgezet, door eene smalle
,
ge-
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bruineerd zilveren, dikbeschubde streep. Op twee derden van den

dwarsband, nader bij den binnen- dan bij den voorrand, ziet men

eene vrij groote, dikke, ronde, gebruineerd zilveren stip, die aan

de wortelzijde zwart gerand is. Buitenzijde van den band bovenaan

met eene zilveren , aan den voorrand witte stip , overigens in het

midden met een korten tand en niet zeer scherp begrensd. De

overblijvende zwarte vleugelpunt heeft slechts een paar zilvei'en

schubben, op de wijze van Drurella, maar minder duidelijk. Franje

zwartgrijs. Achtervleugels graauwbruin , met iets lichtere fianje.

Onderzijde der vleugels evenzoo. Borst en buik zilverglanzig ; de

pooten eveneens, met zwartgeringde scheenen.

Java, Tegal, Kemanglen, in July, Mr. Th. Lucassen.
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AANTEEKENING

NEPTIS MONATA Weijeiibergh
,

P. C. T. § IV EL.LE IV.

(PI. 6 , fig. 3.)

Voor eenigen tijd de collectie Oost-Indische Lepidoptera , op het

Koloniaal Museum te Haarlem aanwezig, bezigtigende in gezelschap

van den heer H. Veen aldaar, die de zorg voor een gedeelte der

verzamelingen van het Museum op zich heeft genomen, toonde

deze mij een exemplaar eener Neptis , van het eiland Banka , die

onbenoemd was. Dit vooiwerp deed mij dadelijk denken aan eene

Neptis Motiata, in den Catalogus van Kirby (Sppl. p. 743, N. 74),

voorkomende als door wijlen Dr. H. Weyenbergh in de Petites

nouvelles entomologiques 1874, 15 Junij
, p. 408, van Banka

beschreven, die ik nooit had gezien, trouwens de beschrijving

evenmin. Zij is namelijk gepubliceerd in eene van die onbedui-

dende, gewoonlijk ras verdwijnende tijdschriftjes, zooals er aan-

houdend opstaan en vallen , waarin zelden iets wetenswaardigs staat

en die, hoe goedkoop zij ook heeten mogen, toch hun prijs niet

waard zijn. In dergelijke dingen moest geen ernstig mensch ooit

iets publiceeren ; zijne « mihi-zucht » komt daardoor maar al te zeer

aan het licht. In de Bibliotheek der Ned. Ent. Vereeniging be-

vinden zich slechts een paar der eerste jaargangen van de « Petites

nouvelles», daar het Bestuur spoedig inzag dat zij eigenlijk bijna
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waardeloos waren en niemand mijner bekenden bezit de verdere

deelen. Eindelijk had ik het genoegen van den heer J. H. R.

Neervoort van de Poll te Rijzenbuig te vernemen, dat hij in zijne

rijke bibliotheek ook het genoemde Tijdschiiftje compleet bezit en

op mijn verzoek was hij zoo goed^ mij een afschrift van Dr.

Weyenb;'rgh's beschrijving te geven. Ik laat die beschrijving hier

volgen , in haar geheel :

(( Nepüs Monata Weyenb. est une espèce relativement petite.

«Elle s'éloigne de ses congénères, qui sont toutes d'une couleur

«plus ou moins pâle, par la teinte brun foncé un peu cendré qui

«colore la face supérieure des ailes et qui parait encore plus obs-

«cure, parceque les taches et les boi'dures noires sont très lai'ges.

« La face inférieure est d'un jaune pâle.»

Ziedaar alles! Ik moet erkennen dat deze zoogenaamde beschrij-

ving mij zeer tegenviel en kan mij dan ook best begrijpen wat

de auteur mij eens schreef, namelijk: dat hij, na zijne terugkeer

in het vaderland , verschillende door hem gepubliceerde beschrij-

vingen van nieuwe diersoorten wenschte te herzien en nader toe

te lichten. De schildering van Neptis Monata verkeert in hooge

mate in het veimelde geval. Om die reden kwam het mij wel

nuttig voor , om ten minste wat die soort betreft , te doen wat

aan Dr. Weyenbergh niet was vergund te volbrengen. Ik verzocht

dus verlof om voor eene nadere beschrijving en afbeelding te

mogen zorgen , wat mij door den directeur van het Koloniaal

Museum , den heer W. F. van Eeden te Haarlem , welwillend

werd toegestaan. Ik heb de eer, hem daarvoor dank te zeggen.

Hierbij volgt nu eene beschrijving en afbeelding van het exemplaar

der Neptis, die ik — ik zou haast zeggen , iui] versfoiii ,
— voor die

van Neptis Manata Weijenbergh te houden. Wat in de Petites

Nouvelles staat, is al heel onbeduidend, haast niets en het past

geheel en al bij het karakter van het tijdschrift zelf. Alleen de

omstandigheid, dat Dr. W. eenige Insekten van Banka, ik meen

door wijlen den heer Teysmann, aan het genoemde Museum ge-

schonken, heeft behandeld en gedetermineerd, geeft mij de vrijheid

om aan te nemen , dat ik hier inderdaad met N. Monata te doen



OVER NEPTIS MONATÂ. 143

heb. Mögt echter iemand meenen , op grond van eene later dan

15 Juni 1874 verschenen, loerJcelijke beschrijving of behoorlijke

afbeelding derzelfde soort, maar onder een' anderen naam, dat

dat deze naam eer aanspraak had op geldigheid dan Monata Weijenb.
,

ik zou het hem haast niet durven betwisten , want ik ben geen

prioriteitsman «à outrance», zelfs niet, waar het een overleden

vriend betreft. Wat ür. Weijenbergh heeft gepubliceerd, is eene

pseudo-beschrijving. Mij is echter van zulk eene betere beschrijving

of afbeelding niets bekend.

Naar het voor mij staande mannelijke exemplaar dezer soort,

dat eene vlugt heeft van 44 mm. te oordeelen, behoort Monata

tot de Fil'tó^i-groep van het genus Neptis, die zich onderscheidt

door de vuil graauwwitte of graauwgele kleur van de teekening

der bovenzijde. Zij is door ruim een half dozijn beschreven soorten

vertegenwoordigd , waarvan ik echter alleen ViJcasi en Anjana in

natura ken. Ik zal mij dus van eene vergelijking met de overige

verwanten onthouden , wat ook , bij de meestal onvoldoende be-

schrijvingen en afbeeldingen van vele Neptis-soorten , voorzistiger

mag heeten.

Evenals bij de twee genoemde soorten , komt ader 1 der voor-

vleugels uit den voorrand der middencel; in de achtervleugels

verwijdert ader 7, evenals bij Anjana, zich dadelijk van ader 6,

niet , zooals bij Vikasi , haar ongeveer tot een derde harer lengte

nabij blijvende, waardoor cel 6 dan ook bij laatstgenoejïide tot

zoover vrij smal blijft. Op de bovenzijde is de voorrand der achter-

vleugels niet glanzig zooals bij Vikasi, maar geheel dof gelijk bij

den man van Anjana, echter zonder wit beschubden wortel van

ader 7. De voorvleugels wijken in vorm van die der twee genoemde

soorten af; zij zijn naar achteren weinig verbreed, evenals bij de,

althans naar kleur en teekening , tot eene andere groep behoorende
,

op de bovenzijde helder okergeel geteekende Neptis Tiga Moore en

N. Hordonia Stoll. Grdndkleur der bovenzijde een donker, on-

zuiver graauwbruin
, die der teekening berookt

,
graauwachtig

geelwit. Zij is niet scherp en als volgt aangelegd: op de voor-

vleugels ziet men, even boven het midden , eene meslemmervormige

Tijdsckr. V. Entom. XL. 10
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langsstreep. Zij begint smal, loopt langs den binnenrand der

middencel, eindigt spits bij een derde van ader 4 en hare voor-

randszijde is regelmatig gebogen, zonder insnijding op de plaats der

divarsader , zooals men die bij Vikasi, Atijana en ook bij Tiga en

Jlordonia waarneemt. Daarna volgt, iets voorbij drie vijfden van

den vleugel, een gebogen lichte dwarsband, die op de spits der

langsstreep is afgebroken. Het bovengedeelte bestaat uit twee kleine
,

langwerpige vlekken in de cellen 5 en 6, het ondergedeelte uit

drie breede, meer ineenvloeijende, van ader 4 tot den binnenrand
,

die in cel 1 a ook licht is. Hierop volgen twee grootere, meer

driekante vlekken in de cellen 5 en 6 en een streepje daarboven

onder den voorrand ; eindelijk twee lichte dwarslijnen langs den

achterrand, die in hot midden twee onduidelijke tanden legenden

wortel maken — in de cellen 3 en 4 — en daaronder en boven

rondgebogen zijn.

Achtervleugels met twee breede en twee smalle lichte langs-

strepen , die vrijwel evenwijdig loopen ; de eerste breede , op een

derde, van den wortel af, flaauw tegen den voorrand gebogen,

de tweede , of eerste smalle , is geheel regt en onafgebroken
,

tegen den birinenrand iets breeder ; de derde , weder eene breede ,

is bovenaan smaller en omgebogen ; de vierde , eene smalle , volgt

het beloop van den gegoltden achterrand des vleugels. Grondkleur

der onderzijde dof donker graauwbruin , zeer eentoonig en gelijkmatig
,

langs den binnenrand der voorvleugels , onder de middencel en

ader 2 , iets bleeker en gladder beschubd. De kleur der teekening
,

scherper begrensd dan boven , is een iets bleek , niet zeer helder
,

okergeel en haar beloop op de voorvleugels bijna geheel gelijk aan

dat der bovenzijde. Men ziet echter nog eene smalle lichte lijn

over den voorrand der middencel , de middenlangsstreep eindigt

stomper en de onderste vlek van den middendwarsband, in cel 1,

is bleeker, vuil geelwit. Op de achtervleugels is de voorrand, tot

een zesde, geel; daaronder loopt eene gebogen gele langsstreep,

die bij het midden van den voorrand spits eindigt en hierop de

vier lichte langsstrepen , die ook op de bovenzijde aanwezig zijn.

Yan deze is de eerste der beide smalle van den voorrand tot ader 4



OTËB NEPTI3 MONATA. 145

meer afgebroken dan boven, tegen den binnenrand meer verbreed

en zaraenhangend. De vierde is minder gegolfd en tusschen haar

en den achterrand ziet men nog eene fijne, onduidelijke gele lijn.

Het lijf op de onderzijde en de pooten zijn bleekgeel gekleurd,

de borst en palpen meer grijswit ; op de bovenzijde is het lijf

graauwbruin , ook de sprieten , wier onderzijde tegen de punt eene

bruingele kleur heeft.

Het voorwerp, waarnaar bijgaande l)eschrijving en afbeelding

zijn gemaakt en dat, zooals ik boven zeide, waarschijnlijk door

den heer Teysmann , op het eiland Banka is gevangen , bevindt

zich in de collectie van het Koloniaal Museum te Haarlem.
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Pygospila Evanidalis sneii.

Tijds. V. Ent. 39, pag. G8 (Jnnii 1896).

PI. G , flg. 4, Aa en 5.

Sedert mijne beschrijving der bovenvermelde Pyralide het licht

zag, heb ik nog twee exemplaren van dezelfde soort ontvangen,

zoodat ik nu in het geheel drie voorwerpen van haar bezit —
allen mannelijk. — De heer Röber is namelijk zoo vriendelijk

geweest mij het origineel mijner beschrijving te schenken, waar-

voor ik hem hier dank zeg. De twee vermelde exemplaren zijn uit

Assam (Brilsch-Indiê) en afkomstig van den heer Hamilton te

Roorkee.

Ik wensch nu een paar, mijne beschrijving aanvullende opmer-

kingen hier mede te deelen , vergezeld van eene afbeelding, die

Dr. Henri W. de Graaf zoo goed was voor mij te maken en van

twee schetsen, het aderbeloop der achtervleugels van Pijff. Evani-

dalis en van Pi/g. Tyves Gram. voorstellende.

Vooreerst merk ik op, dat bij een der later ontvangen exem-

plaren , de drie witte stippen nabij den achterrand der voorvleugels

welke men bij Tyres in de cellen 2—4 vindt, door twee kleine

stippen in de cellen 2 en 3 zijn vertegenwoordigd. Bij het origineel

der beschrijving en bij het derde voorwerp ontbreken zij geheel.

Ten tweede zijn de beide exemplaren uit Assam in het bezit

lumner pooten , wat bij het origineel mijner beschrijving niet het

geval was. Deze zijn glad beschubd, gewoon gespoord, gevormd
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als bij Tyreis en vertoonen geene bijzondere uitmonsteiingen. Zij

ziju verder wit gekleurd, op de bovenzijde min of meer grijs

bestoven, de voorscheenen buitendien tegen het eind met eene

zwarte vlek versierd. Ook de voorknieën zijn zwart.

In het onlangs verschenen vierde deel van zijne Fauna of

British India, Ceylon and Burma, Moths. Vol. IV (October 1896)

heeft de heer G. F. Hampson deze soort ook opgenomen en goed

beschreven, onder den naam van FygospUa Cuprealls Swinh. Dit

is onjuist ; kolonel Swinhoe heeft haar in de Trans. Ent. Soc. of

London 1892 p, 19 pi. 1 lig. 4 beschreven en afgebeeld als

Fygu^pïla Tijvcs var. CitpreaUs , niet als eene afzonderlijke soort

en dus is Cuprealls Hampson een synonym van EvauldaUs Snellen.

Verklaring der afbeeldingen.

PI. 6 , lig. 4. Pj/ffosplla Evauldalïs Snell.

)) 4(j!. idem , aderbeloop der achlervleugels.

)) 5 Adei'beloop der achtervleugels van F^ffospila

Tl/res Gram.
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BOEKAAi^KOJNDIGING,
DOOR

P. C. T. s NEL. li E Hf.

The Fauna of British India, including

Ceylon and Burma. Published under the

authority of the Secretary of State for India

in Council. Edited by W. T. Blandford.

Moths, vol. IV, by Sir G. F. Hampson, Bart.

London. — Taylor and Francis, 1896.

De verschijning van dit vierde deel van het werk des heeren

Hampson is eigenlijk eene verrassing voor het entomologisch publiek
,

ik haast mij evenwel er bij te voegen, eene aangename. Terwijl

namelijk de schrijver in de voorrede van zijn derde deel , door mij

aangekondigd, Tijds. v. Ent. 38, p. 61 (1895), niet onduidelijk

te kennen gaf, dat hij de bewerking der Microlepidoptera wel tot

later zou uitstellen, ontvangen wij in het bovenvermelde vierde

deel , al vast die der Pyraliden , welke ons niet anders dan welkom

kan zijn en verder, in een Aanhangsel op het geheele werk, de

beschrijving der sedert 1892 nog bekend geworden , hier behoorende

Macrolepidoptera-Heterocera, met eenige aanvullingen en verbete-

ringen der vroegere beschrijvingen en benamingen. Wat de laatste

betreft, zoo constateer ik al vast met eenige voldoening, dat nu

eindelijk voor Tarsolepis Remicauda Butler, de oudste soortsnaam,

Sommeri Hübn. , de overwinning heeft behaald

Van de Pyralidina ontvangen wij nu ook een uitstekend over-

zigt der soorten in het behandelde gebied waargenomen. De heer

Hampson beschrijft daaruit niet minder dan, ni fallor , 935 soorten.

Een respectabel getal! De familie is in 12 subfamiliên verdeeld,



BOEKAANKONDIGING. 149

dus in meer dan wij tot dusverre gewoon waren. Ik zal deze

nieuwe verdeeling hier intusschen niet nader bespreken maar haar
,

zoo ik hoop, later behandelen, evenals die van den heer Meyrick

(Trans. Ent. Soc. ot London 1890, p. 429—92) en van den heer

Ragonot (Ann. de la Soc. Ent. de France 1890, p. 435—546 en

1891, p. 15—114, p. 599— 662), .bij de bewerking der Hetero-

cera van Java. Hiertoe zullen de heer Piepers en ik weldra over-

gaan en daarbij kan dan in bijzonderheden het werk van den heer

Hampson aan onze eigen bevindingen worden getoetst met al de

zorg waarop het inderdaad ten volle aanspi'aak mag maken. Hij

heeft, ik herhaal het, orde gebragt in den chaotischen toestand

waarin zich onze kennis der Lepidoptera Heterocera van de Indische

fauna bevond. Wel is waar wil ik niet beweren dat het zonder

gebreken zoude zijn ; welke menschelijke arbeid is dit ? maar het

is een groote stap in de goede rigting en waar, wat Lederer,

Beitr. zur kenntniss der Pyraliden opmerkt, dat wij «Ueberhaupt

nie vorwärts kämen wenn nie ein Anfang gemacht wurde». Alleen

moet ik , de vraag onbehandeld latende of generieke namen zooals

Tagora I, p. 46 en Thagora IV, p. 4, wel naast elkander kunnen

bestaan , opmerken , dat de laatste toch wel zal moeten vervallen
,

zijnde Thagora Figurana Walk. , Hamps. , dezelfde als Doloëssa

Viridis Zeller, Isis 1848, p. 859 — Snellen, Tijds. v. Ent. 27,

(1883) p. 53, welke naam ouder is.

Rotterdam, 17 Februari 1897.
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LATOIA BIMACOLiTi Siiell. uov. s|).

PI. 6. %. Q a, b.

DOOR

p. c. T. §]VEL.iiï:]y.

Een man van 32 millim. vlugt.

Deze Limacodine behoort tot Laloia Guérin , Icon. du Règne

animal, p. 508 (1846), welke naam zeker de oudste en geldige

is voor dat genus, zijnde Sibine Herr-Sch. , Samml. aussereur. Schm.

I, p. 7 (1850—8) en Parasa Moore, Cat. Lep. East Ind. Comp.

II, p. 4.13 (1859), jonger en buitendien doQi' deze auteurs wel

benoemd maar niet beschreven, Parasa Hampson, Faun. of Brit.

Ind., Moths, I, p. 387, is hetzelfde als Latoia Guérin.

De vlinder beantwoordt geheel aan de gestelde kenmerken, in

het bijzonder aan die welke Hampson vermeldt , de sprieten zijn

tot twee vijfden gebaard , verder getand , bruin gekleurd. Palpen

niet langer dan de voorhoofdskuif , regtuitstekende en stomp,

donker roodbruin. Kop, thorax en voorvleugels mede donker, helder

roodbruin ,
de halskraag met twee appelgroene vlekjes

,
juist boven

en nog iels om de sprietwortels , de voorvleugels met twee even-

eens gekleurde grootere , langwerpige op de wortelhelft , namelijk

eene dwarsvlek die op den binnenrand van den vleugel rust en tot

dien der middencel reikt, zoomede eene kleinere langs den voor-

rand, iets meer buitenwaarts. Achtervleugels en achterlijf roodbruin
,

weinig lichter dan de voorvleugels, de eei'sten aan den wortel, in

de middencel, een weinig bruingeel en langs den binnenrand iets

donkerder. Onderzijde iets bleeker dan boven , de binnenrand der

voorvleugels onder de middencel en ader 2 , doch niet tot aan den
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achterrand
,

geelwit. Borst, buik en pooten roodbruin ,
tarsen geel-

achtig gevlekt.

Deze is de beschrijving van den man dezer soort, die verwant

is aan Chlorosügma Snell. van Gelebes, naar den vleugelvorm ook

aan L. Alhifroiis Guérin [Fiorifera Herr.-Sch. , Aussereur. lig.

'178), van Madagascar. Indien een vrouwelijk voorwerp, door dr.

Staudinger voor de andere sekse gehouden, deze werkelijk is, dan

is het wijfje grooter (43 millim.), de sprieten zijn draadvormig
,

de palpen iets langer dan bij de man ;
de groene vlekjes op den

halskraag zijn kleiner maar omringen de sprietwortels toch meer.

Thorax en achterlijf zijn bleeker dan bij den man. Het tot een

vierde strekkende wortelveld der voorvleugels is even donker als

bij den man , aan den voorrand 5 , aan den binnenrand 3 millim.

breed. Daarop volgt een appelgroene dwarsband, welke een Ilauw

en i'egelmatig gebogen wortelrand en een twee bogten makenden

buitenrand heeft. Van die beide bogten is de bovenste — van den

voorrand tot ader 2 — de grootste; de onderste, van ader 2—4,

is vlakker. Overigens is de band aan de voorrand 7 k ,
aan den

binnenrand 3 millim. breed. Het overige van den vleugel is rood-

bruin, bleeker dan hel wortelveld, met fijn donker aderbeloop en

lijn donkerbruinen wortelrand tegen den groenen dwarsband ;
langs

den achterrand is dit gedeelte van den vleugel iets donkerder ge-

wolkt. Achtervleugels bruinachtig okergeel, langs den achterrand—
in het midden smaller — bruin bestoven. Onderzijde bruinachtig

okergeel, ongeteekend, maar met onregelmatig bruin bestoven

buitenranden der vleugels. Franje overal als de aangrenzende vleugel.

Borst, buik en poolen roodbruin, als de achterlijfsrug; de tarsen

llaauw geel gevlekt.

Beide voorwerpen zijn van West-.lava, door den heer Prillwitz

gevangen en zij berusten in de collectie van Dr. Staudinger te

Blasewitz.
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LEPIDOPTERA
OM EN BIJ

ZEVENHUIZEN (Z.-H.),

DOOR

A. A. VAN PELT LECHNER.

(PI. 7.)

(Vervolg der opgave, voorkomende op pag. 75 van Deel 39

van dil Tijdschrift.)

Sphinx ligustri^ L. Op 28 Februari jl. werd mij een vrouwelijk

exemplaar (vlucht 114 mm.) dezer soort gebracht, waarvan de

pop in een verwarmd vertrek was bewaard geworden.

Aclieronüa airopos, L. In Augustus van 1896 werden vele

rupsen op aardappelplanten gevonden.

Enkele der door mij aan Dr. Oudemans gezonden poppen zijn

in het najaar tot ontwikkeling gekomen. In de natuur heb ik den

vlinder niet waargenomen , terwijl mijne poppen allen zijn gestorven.

Sesia formicaefonnis , Esp. Eén exemplaar , dat ik des nachts

op een rietblad zag zitten, op een plek, waar men Salix viminalis

in massa aantreft.

Zeuzera pyrina^ L. Tot nu toe slechts eenmaal (als vlinder)

waargenomen.

Bomhyx potaioria, L. De rupsen in allerlei grootten, op moeras-

sige plaatsen , overwinterend gevonden.

lïarpyia fwcula, L. Op een iepenstam in mijn tuin vond ik

het, tot nu toe eenige door mij dezer Notodontide, alhier waar-

genomen exemplaar.
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Cymatophora or , W. V. Op « smeer » komende.

Arsìlonche venosa, Bkh. Een drietal rupsen, bij dag vretende,

vond ik in September op Phragmites communis, waar dit buiten

het water groeide.

OrtJwsia pistacina, W. V. Op «smeer».

XantUa gilvago , W. V. Als de vorige.

Cuculila chamomillae, W. V. Eens waargenomen. (Het exem-

plaar berust in de collectie van Dr, Oudemans.)

AmpJiipyra tragopogonis , Cl. Talrijk.

Naenia typica, L. Veelvuldig op moerassige plaatsen vliegend.

Nonagria typliae , Esp. Op sommige plaatsen langs de rivier de

Rotte, zéér talrijk; dââr zat het vlieggat (spiegeltje) 50 à 60 cm.

boven het water; in een vijver daarentegen , waar constant + 75 cm.

water staat, trof ik dit op 20 à 30 cm. boven den waterspiegel

in de Typha-stengels aan.

Eenmaal vond ik in één stengel twee poppen: uit de eene ont-

wikkelde zich deze soort , uit de andere spargami , Esp. ;
een ge-

meenschappelijk vlieggat zat tusschen de naar elkander toegewende

koppen in.

Nonagria spargami, Esp. Even talrijk als de vorige.

Nonagria geminipuucta , Hatch. Zéér overvloedig. De rupsen

dezer soort bewonen soms gemeenschappelijk met die van N. arim-

dineta , Schm. één rietstengel.

In Januari kwamen enkele der in een verwarmd vertrek ge-

plaatste eitjes uil. Bij de pas uitgekomen rups zijn de segmenten

\—3 vuilwit, 4—12 roodbruin gekleurd; de kop is glanzend

zwart, terwijl de borstelharen aanwezig zijn dââr, waar die bij de

volwassen rups aangetroffen worden.

De eitjes waren in Augustus en September, zéér kort na de paring,

aan de wanden van de kweekkist, soms in kleine snoertjes,

afgezet. Waar en op welke wijze geminipuncta in de natuur hai'e

eitjes legt, is mij nog niet gebleken. Hofmann (Raupen, p. 404)

zegt dat dit geschiedt aan grasstengels.

Figuur 5 vertoont een drietal eitjes, door den vlinder tegen

elkander gelegd, van ter zijde gezien.
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Figuur 6 laat zien hoe een vierde eitje zich aan 't oog voordeed
,

er hovenop gezien, terwijl figuur 7 een op zijn kant staand eitje

weergeeft; een en ander is 30 x vergroot voorgesteld naar den

toestand op 17 Maart jl.

De pas gelegde eitjes zijn geelachtig-wit gekleurd.

Nonagria rufa, Haw. Tot nu toe slechts één afgevlogen exem-

plaar gevonden.

Tapinostola Jlnxa , Hb. Nog sleclits eenmaal aangetroilen. Deze

soort zal echter, evenals de vorige, in deze streek wel haar be-

paalde plekken hebben, waar zij talrijk aanwezig is.

Tapluosiola phragii/Àtidls , Hb. De rupsen vond ik in Mei 1896 over

een groote uitgestrektheid , op veengrond (in den Prins-Alexander-

polder).

Een paar dagen vóór half Juni waren er vele volwassen; toch

bleek mij , dat ook bij deze Leucanide de ontwikkeling nog al

ongelijk is. Volwassen rupsen zijn geelacJdif/-W\i gekleurd, met

/^6'/^^!-paarse vlekken; niet-volwassen zijn zij wit met doitker-^scosse

vlekken.

De in Sepp (VHde Deel) als volwassen afgebeelde rups komt

mij als te klein weergegeven voor, terwijl de donker-paarse vlekken

daarvan mij bovendien versterken in de meening, dat een onvol-

wassen exemplaar is afgebeeld.

De vlinders komen niet alleen tegen den avond , maar ook vaak

overdag uit.

Op 17 Juli deed ik 's avonds eenige rietstengels in de kweek-

kist, waarin zich verscheidene vlinders bevonden, en ik nam dien

avond eenige paren in. copulatie waar. Op 20 Juli zag ik buiten

op een der stengels, nabij een bladvoet, één wit gekleurd eitje.

Toen had , zooals mij enkele dagen later , bij nader , inwendig

onderzoek der planten bleek, de eierlegging reeds geheel plaats

gehad, en wel op de wijze, zooals figuur 2 op de plaat dat op

natuurlijke grootte (het blad thans outYoXA) laat zien; de eitjes

hadden toen een licht-paarse kleur (zie figuur 3) (' ) ; zij worden

(1) Sterk vergroot.
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door het wijfje aan de binnenzijde van een nog niet ontrold riet-

blad door middel van een kleefstof vastgehecht.

Ook Dr. Oudemans , aan wiens welwillende tusschenkomst ik

de onderwerpelij ke afbeeldingen verschuldigd ben , vond het hier-

bovenbedoelde eitje, aan de buitenzijde van den stengel geplaatst

(zie figuur 1) (1), en dat ik op verscheidene van binnen bezette

planten aantrof, hoogst merkwaardig. Wanneer bij nader onder-

zoek dit (ksluït-eÏD constant aanwezig wordt gevonden, zou men

het kunnen beschouwen als een waarschuwingsteeken , dat de

wijfjes voor elkander plaatsen — de eier-snoercn toch zijn van

buiten af niet zichtbaar — ten einde een opeenhooping , losmaking

of beschadiging daarvan te voorkomen.

In Januari kwamen er van de in een verwarmd vertrek ge-

plaatste eitjes uit. De uit het ei komende rups is in uiterlijk gelijk

aan de volwassen. Figuur 4 laat die (30 X vergroot) zien , nog

in het eitje liggende, even vóór liet uitkomen.

Senta maritima. Tausch. In een Typlia-stengel vond ik een

mij onbekende rups, blauwgrijs gekleurd, met iets donkerder, ge-

golfde langslijnen en zwartbruinen kop. Plantaardig voedsel weigerde

zij geheel en al, doch kleine Coleoptera en jonge rupsjes van CUlo

'phragmitellus zoog zij gretig uit; dit deed mij dadelijk vermoeden,

dat ik met deze zeldzame soort te doen had. Uit ile pop ontwik-

kelde zich een exemplaar der variëteit Blpimcfata , Haw. (-).

(1) 2 X vergroot.

(2) Uit Nieuwkoop {Z.-H.) y (ivkve,e.g ik in April 189G een groote hoeveellieid oiulo

rietstengels, waaruit ik, behalve eene vuil-wit gekleurde rups van maritima (die

een groot vrouwelijk «"///je-cxemplaar opleverde), een volwassen rups van de zoo

hoogst zeldzame Phragmatoecia castaneae, Hb. te voorschijn haalde, dio het helaas

niet tot den imago-staat gebracht heeft. Deze merkwaardige rups, die een

lengte had vau 6 cm., en wier uiterlijk volkomen overeenkwam met de beschrij-

ving daarvan door den heer Snellen in diens werk : „ De Vlinders van Neder-

land" {Macrolepidoptera, p. 115) gegeven, deed mij op het eerste gezicht in

haar geheele voorkomen sterk aan het type der grootere soorten onder de

jVo»a^)7«-rupscn (typhaé) denken , doch bovenal in habitus aan de rups van

Calamia hitosa
.,
waarbij eveneens de eerste segmenten dikker zijn dan de overige.

Wat de afbeelding in Hofmann's „die Raupen dor Gross-Sclimetterlinge Europas"

(Taf. 14, üg. 12), die de rups van caxtaneae moet voorstellen, te zien geeft, is

mij niet duidelijk.
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Meliana flammea. Curt. Dat ik deze zeldzame Leucanide hier

Wel eens zou vinden, was mij reeds geruimen tijd geleden door

den heer Snellen voorspeld.

Het eerste exemplaar vond ik op een avond in Mei van dit jaar

op mijn vi'arande tegen een raam zitten. Ik vermoed dat de sterke

noordwestelijke wind, die er dien avond woei, het van de riet-

velden, nabij de rivier de Rotte gelegen, in de richting van mijn

tuin heeft medegevoerd.

Leucania pullens, Cl. De eerste generatie blijkbaar niet groot in

aantal; daarentegen door Dr. Oudemans en mij in September over-

vloedig waargenomen; vooral vonden wij vele vlinders des avonds

in of op de pluimen van het gewone riet zitten,

Leucania stramÀnea , Tr. Van April tot in het begin van Juni 1 896

verkreeg ik de rupsen in diverse grootten. Zij waren hier in dat jaar
,

overal waar riet groeide, in bijzonder groot aantal te vinden.

Zéér gaarne eten zij aan de nog niet geheel ontrolde bladen

van jong riet , doch niet het « merg » , zooals Hofmann onjuist bij

deze soort in zijn werk « Die Gross-Schmelterlinge Europas » , op

pag. 103, vermeldt.

Bij voorkeur verpopten de rupsen zich in rietstoppels en het

komt mij voor , dat de verpopping tusschen rietbladen uitzondering is.

Terloops wil ik hierbij voegen , dat ook de rupsen van L,

impura, Hb'., behalve in den grond, zich ook wel, en dan op

volkomen dezelfde wijze als stramìnea, in rietstoppels verpoppen.

Leucania obsoleta. Hb. De rupsen worden hier zéér algemeen,

in rietstoppels overwinterend, aangetroffen; een paar malen vond

ik ze in Typha-stengels.

Op 11 Mei waren nog niet al mijne exemplaren verpopt. Enkele

verlieten haar « woon-stoppels » kort vóór de verpopping , die dan

daarbuiten plaats greep. Omstreeks 24 Juni had ik eitjes , die 9

Juli zijn uitgekomen.

Eene tweede generatie van deze, noch van de voorgaande soort

heb ik hier ooit waargenomen.

Op 6 Februari van dit jaar ontwikkelde zich de vlinder uit een

in December in een verwarmde kamer geplaatste rups.
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Ägrotis ypsilon, Hfn. In Augustus en September talrijk op

« smeer » komende.

Caradrina davipalpis , Scop. Den 16^/^« October trof ik in mijn

huis een gaaf voorwerp dezer soort aan.

liumia crataegata , L.

Nyssia strataria, Hfn. Is hier niet zeldzaam.

Aan de in mijn vorige opgave vermelde Microlepidoptera kan ik

nog toevoegen : Depressaria nervosa , Haw. De heer Snellen was

zoo vriendelijk het exemplaar daarvan te determineeren.

Zevenhàzen [Z.-H.),

December 1896/Julij 1897.
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B IJ D R A G E

TOT DE KENNIS DER

COLEOPTERAFAUNA
VAN HET EILAND TEXEL,

H. J. W. HEflPER^.

Door een verblijf van ruim anderhalf jaar was ik in staat cenig

denkbeeld te krijgen van de Coleopterafaima van het eiland Texel.

Veel was daarvan niet bekend, want het afgelegen zijn en het

opzien tegen eene zeereis waren oorzaak , dat slechts enkelen het

eiland bezochten met het doel er eene excursie op entomologisch

gebied te maken. Slechts van de beeren Roelofs , Ritsema , Groll
,

Veth en Everts vond ik eenige vangsten geboekt. In 1872 maakten

de beide eerstgenoemde beeren eene excursie van enkele dagen op

dit eiland en gaven in de 27ste Zomervergadering hun plan te

kennen van hunne vangsten volledige lijsten te publiceeren. Aan

dat voornemen is echter, naar de heer Ritsema mij mededeelde,

nooit gevolg gegeven.

Wat alzoo bekend is van de fauna van Texel is uitsluitend te

vinden in de « Nieuwe Naamlijst der Nederlandscbe schildvleugelige

Insecten» van .Ihr. Dr. Ed. Everts. Veel is het niet, en het komt

mij voor, dat liet niet mogelijk is, zich daarmede een goed denk-

beeld te vormen van de Coleopterafauna. Uit den aard der zaak

W(M(len alleen de interessante vangsten in dit werk geboekstaafd.

Dit nlles dedon mij besluiten tot hot nauwkeurig opleekenen

van alle kovors, die door mij daar worden waargenomen. -
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Door het volkomen geïsoleerd liggen van het eiland zullen ook

alle waargenomen kevers positief behooren tot de fauna van Texel.

Zelfs wanneer slechts één exemplaar van eene soort gevonden werd
,

zal dit toch het geval moeten zijn. Toevallige omstandigheden waar-

door een kever soms tot de fauna van Nederland gerekend wordt

— zooals rivieren , waardoor zij van andere gewesten naar ons

land gevoerd worden — zijn naar het voorkomt niet aanwezig.

Het toeval zal hier geen groote rol vervullen

Hij , die de moeite neemt de lijst der op Texel waargenomen

soorten te vergelijken met de naamlijst van Dr. Everls, zal zich

misschien verbazen , dat zoovele , slechts in de oostelijke provinciën

waargenomen kevers , op Texel aangetroffen werden , terwijl hij

tevens zal ontwaren , dat zoovele , elders zeer gemeene soorten
,

ontbreken. De meikever werd bijvoorbeeld door niemand op Texel

waargenomen, terwijl het mij ook niet gelukt is een elzenhaantje

van de elzenboschjes te vangen.

Om hiervoor eene verklaring te geven, dient men eenigszins

bekend te worden met het doorzochte terrein.

Aan de Haven te Oude Schild betreedt men het eiland. De weg

naar het hoofddorp den Burg gaat eerst over den zeedijk , daarna

door hooi- en weiland op kleiachtigen grond tot men na ongeveer

twintig minuten genaderd is tot « den Hoogen Berg » of « de Hoogte »
,

een diluviale heuvel, waarop een boschje staat van eiken en

zilverpopulieren , benevens enkele ahorns en beuken. Naast dat

boschje, «het Doolhof» of «het Boschje» genaamd, ligt een zand-

kuil, waaruit men eertijds grint groef, doch welke nu in rust is

en nu aan den voet met heidestruiken en een paar berken begroeid

is. Naar en over deze hoogte loopen verschillende zandwegen. Be-

halve uit zand en grint bestaat de hoogte nog hier en daar uit

leem. Van deze hoogte voert de weg verder tot den Burg door

vrij magere weilanden. Van den Burg kan men in een drie kwartier

door zandwegen naar de mientgronden komen. Mientgronden zijn

hooge , met heide en heideplanten begroeide veenachtige gi'onden
,

die zich ten oosten van de duinen , als een slechts hier en daar

TijcUckr. V. Entom. XL. 11



160 (e. j. w. kempers.) bijdbage tot de kennis der

afgebroken strook uitstrekken over nagenoeg de geheele lengte van

het eiland, In die gronden treft men hier en daar een wei- ot

hooiland aan. De duinen staan, ten minste in het zuidelijk deel,

in drie hoofdrijen achter elkander in de richting van zuidwest naar

noordoost. Tusschen deze rijen bevinden zich uitgestrekte vlakten
,

voor een deel duingrond , heide en veenachtige grond , weiden en

hooilanden. Aan de Noordzee bevindt zich dan een meestal zeer

breed strand.

Aan het zuidelijk deel van hel eiland vindt men den c( Prins

Hendrikpolder » en « het Horntje », waarvan de grond bestaat uit wei-
,

hooi- en bouwland; het noorden wordt in hoofdzaak ingenomen

door de polders « Eijerland » en « het Noorden » , voornamelijk uit

mager wei-, hooi- en bouwland bestaande.

De Zuiderzee wordt begrensd door een vrij hoogen zeedijk, aan

welks voet de zee zelfs bij laag water staat. Alleen eene enkele

plaats wordt wel eens droog.

Behalve het Doolhof, zijn op Texel hier en daar wat kreupel-

boschjes , meerendeels van elzenhakhout.

De grond is verscheiden genoeg en kevers die aan een bepaalde

soort grond gebonden zijn kan men er dus verwachten. Het aantal

planten is betrekkelijk gering. Schermbloemigen ti'eft men weinig

aan. Boomen ontbreken vrij wel, zoodat men weinig planten-

etende kevers aantreffen zal. In verhouding is het aantal vleesch-

etende dan ook veel grooter.

Ten slotte een woord van innigen dank aan den heer Everts,

die zoo welwillend was de aan hem toegezonden kevers te deter-

mineeren.

* Cicindela campestris L. Op & de Hoogeberg » en op de

mientgronden. 4. 5.

» hybrida L. Op de mientgronden en in de

duinen. 5.

» maritima Latr. In de laatste duinrij. 8.

Elaphrus riparius L. 5.
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Lorocera pilicornis F,

divina fossor L.

Dyschirius globosus Hibst.

)) salinus Schaum.

)) politus Dej.

» thoracicus Rossi.

)) obscurus Gylh.

» aeneus Dej.

Notiophilus aquaticus L.

» bigultatus F.

Nebria cursor MüU.

' Garabus nitens L.

» clathralus L,

» granulatus L.

» var. rufofemoratus Letzn.

' » arvensis Hrbst.

* » cancellatus Illig.

ï nemoralis Müll.

Bembidion varium Oliv.

»
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Bembidion ustulatum L.

)) Mannerheimi Sahlb.

» guttula F.

)) 5-striatum Gyll.

Trechus 4-striatus Schrk.

Amara communis Panz.

» aenea de G. (trivialis Gyll.) 2. 4. 5. 12. Roelots en Ritsema

1872.

2. 5.

Op zandige wegen.

ld.

Prins
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Masoreus Wetterhali Gyll.

Demetrias atricapillus L.

» monostigma Samouelle. 3

6.

Op de mientgronden. 5.

Dromius linearis Oliv.

» 4-maculatus L.

Metabletus foveola Gyll.

Broscus cephalotes L.

Anisodaclylus binotatus F.

» var. spurcaticornis Dej. 5

Harpalus ruficornis F. , 8,

» aeneus F.

rubripes Dfts.

latus L.

neglectus Serv.

anxius Dfts.

11.

Zeer gemeen. 4.

5. 8.

5.

5. 8.

6.

Roclofs en Ritsema 1872.

ld.

ld.

5, (3. Roelofs en Ritsema 1872.

Dichirotrichus pubescens Payk. Aan het Zuiderzeestrand onder

kleikluiten. 7.

Bradycellus coUaris Payk, 8.

)) similis Dej.

Acupalpus meridianus i L.

Gnemidotus caesus Dfts.

* Haliplus amoenus Oliv.

» variegatus St.

» ruficoUis de G.

» var. Heydeni Wehncke.

» lineaticoUis Mrsh.

Noterus crassicornis MüU.

» clavicorïïis de G.

Laccopliilus obscurus Panz.

Hyphydrus ferrugineus L.

Hygi'otus inaequalis F.

» versicolor Schall.

7.

5.

4.

Niet zeldzaam in duinpoeltjes nabij

het Everste-koogerslag. 5.

Als boven. 5.

Geheele jaar.

ld.

4. '8.

Zeer gemeen. 3. 4.

ld. 4.

ld. 4.

Vrij gemeen. 4.

4.

4.

Goelambus impressopunctatus Schall. Vrij gemeen. 4.

» confluens F.. In een duinplasje. 5.
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Hydroporus i-lineatus Drap.

» 2-lineatus St.

» pictus F.

» nigrila F.

» obscurus St.

D pubescens Gyll.

» planus F,

» angustatus St.

» umbrosus rï^yll.

» palustris L.

» erythrocephalus L.

Agabus conspersus Mrsh.

» Sturmi Gyll.

)) chalconotus Pz.

» bipustulatus L.

» affinis Payk.

Ilybius obscurus Mrsh.

» guitiger Gyll,

» fuliginosus F.

» fenestratus F.

Copelatus ruficoUis Schall.

Rhantus suturalis Lac.

» exoletus Forster.

Golymbetus fuscus L.

Dytiscus marginalis L,

» circumflexus F.

Acilius sulcatus L.

Gyrinus natator L.

» elongatus Aubé.

» marinus Gyll.

Bij den Burg. 4.

Zeldzaam aldaar, 3. 9.

Bij den Burg, Zeer gemeen. 4.

ld. 4. 11.

ld. 5. 9.

ld. 11.

ld. 5. 11.

ld. 5.

ld. 3. 4. 11.

ld. 11.

ld. 11.

In duinpoelen. 3. 4.

Gemeen bij den Burg. 4. 9. 11.

Zeer gemeen in duinpoelen. 4.

Zeer gemeen bij den Burg. 11. 12.

In een stroomend slootje bij de

R. G. begraafplaats. Eenige exem-

plaren op verschillende data. 3.

5.

2.

5.

5.

Eenige exemplaren bij den Burg.

4. 5.

4. 8. 9.

4.

11.

Vrij zeldzaam. Enkel wijfje aan-

getroffen 5.

Een mannetje in een duinplasje.

4.

Een wijfje in een drinkkolk. 5.

Gemeen. 11.

Gemeen bij den Burg. 9.,

Gemeen. 11.
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Hydrophilus piceus L.

Hydrobius fuscipes L,

Anacaena globula Payk.

)) ovata Reiche.

)) limbata F.

Philhydrus testaceus F.

» grisescens Gyll.

» frontalis Er.

» 4-punctatus Hrbst.

» coarctatus Gredl.

Cymbiodyta marginellus F.

Helochares lividus Forst.

Laccobius bipunctatus F.

)) minutus L,

» alutaceus Thoms.

Berosus luridus L.

» spinosus Stev.

Limnobius nitidus Muls.

» aluta Bedel.

Chaetarthria seminulum Hrbst.

Helophorus nubilus F.

)) var. costatus Goeze.

Helophorus aquaticus L,

» frigidus Graëlle.

» aeneipennis Ths.

» obscurus Muls.

» granularis L.

» brevipalpis Bedeh

* Hydrochus angustatus Germ.

» elongatus Schall.

» carinatus Germ.

» brevis Hrbst.

Eén exemplaar <?. Prins Hendrik-

polder. Zout water. 8.

Gemeen. 9.

Zeer gemeen. 9.

ld. 11.

ld. 4. 5. 11.

ld. 11.

Zeldzaam. Prins Hendrikpolder en

in duinpoelen. 3. 4.

Zeer gemeen. 4. 5.

Eén exemplaar. 5.

Zeldzaam. 4. 5.

Niet zeer zeldzaam bij den Burg.

4. 5. 11.

Vrij zeldzaam 4.

Gemeen in duinpoelen. 5. 11.

Zeer gemeen. 11.

Niet zelden. 11.

Zeer gemeen. 5.

Eén exemplaar in brakwater.

4.

Eén exemplaar.

5.

Op « de hooge berg ». 11.

Aldaar gemeen. 9. H.

4. 11.

3. 11.

4.

11.

4. 11.

4. 11.

Zeldzaam. 5.

Niet gemeen bij den Burg. 4. 7. 8.

Gemeen id. 4. 5. 11.

Zeer gemeen bij den Burg, 4. 5.
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Ochtebius marinus Payk.

» pusillus Steph.

» irapressus Mrsh.

Sphaeridium scarabaeoides L.

Cercyon littoralis Gyll.

)) depressus Steph.

)) impressus St.

)) melanocepbalus L.

y> baemorrhoidalis F.

» lateralis Mrsh.

» bifenestratus Kust.

)) unipunctatus L.

» quisquilius L.

)) nigriceps Mrsh.

)) pygmaeus 111,

» terminatus Mrsh.

» analis Payk.

)) granarius Er.

)) lugubris Payk;

» tristis 111.

Magasternum boletophagum Mrsh. 4.

Heterocerus hispidulus Kiesw. Langs duinslooten 3. 4. 5.

» obsoletus Curt, Vooral bij het Horntje (Prins

Hendrikpolder). 4. 8.

Langs duinslooten. 5. 8.

ld. 7. 8.

» Burchanensis Schneid. Faun, nov. sp, Een exemplaar in

de klei eener sloot nabij Oude

Schild. 5. 1)

Dryops prolifericornis F. Vrij zeldzaam. 4, 5.

» lurida Er. Gemeen op mientgronden 3. 4.

» auriculata Panz. Vrij zeldzaam. 4.

Georyssus crenulatus Rossi Langs duinslooten. 4, 5.

Gemeen bij den Prins Hendrik-
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Aleochara morion Grav.

» lanuginosa Grav.

ï) nitida Grav.

» obscurella Grav.

Myrmedonia limbata Payk.

9.

5.

k.

3. 4. 8.

Bij zwarte en bruine mieren
,
onder

steenen. Gemeen vooral op den

dijk van den Pr,Hendrikpolder. 4.

»



168 (k. j. w. kempers.) bijdrage tot de kennis der

Oxypoda brachyptera Steph. Niet zeldzaam op een zandigen

weg over de Hoogeberg. 4. 8.

» annularis Schlb. aldaar zeldzaam. 8.

Myllaena gracilis Matth. aldaar, zeldzaam, 3. 4.

» brevicornis Matth. Faun. nov. sp. aldaar, één exem-

plaar. 4',

4. 8.

5.

4.

4.

11.

4. 11.

3. in oud hooi.

11.

4.

Zeer gemeen aan het Noordzee-

strand. 3. 4. 5.

Faun. nov, sp. Drie exemplaren al

daar. 3,

Tachinus rufipes L.

» flavipes F.

» collaris Grav.

Tachyporus chrysomelinus L.

» hypnorum F.

» tersus Er.

» pusillus Grav.

Conurus pedicularius Grav.

Mycetoporus splendidus Grav,

» brunneus Mrsh.

Heterothops binotata Grav.

Quediu
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Leistotrophus murinus L. Aldaar 5. 6.

Staphylinus pubescens de Geer. Aldaar 5. 9.

» erythropterus L. Aldaar, niet zeldzaam 5.

» caesareus Cederli, Aldaar, niet. zeldzaam 5.

T> olens Müll. 5. 8. 9.

» aeneocephalus de Geer 4. 11.

» compressus Mrsh. 11.

Cafius xantholoma Grav. Zeer gemeen op het strand. 5.

Actobius signaticornis Rey. 5.

Philonthus punctatus Grav, Twee exemplaren op de mient-

gronden 3.

» var. binotatus Grav. ld. 3.

» splendens F. 4. 6.

» aeneus Rossi. 4.

» cephalotes Grav. 4.

» ebeninus Grav, 4.

)) quisquiliarius Gyll. 7.

» sanguinolentus Grav. 5.

» laminatus Creutz. 5. 10. 11. 12.

» fimetarius Grav. 7.

» nigritulus Grav. 4.

» vernalis Grav. 5.

3> politus. F. 5.

» varias Gyll. 6.

» marginatus Stroem. 4.

* cruentatus Gmel, 5. 7.

» varians Payk. 5. 7.

» agilis Grav. 11.

» micans Grav. 6.

Othius fuivipennis F. 4.

Xanlholinus tricolor F. 8.

» linearis Oliv. 2. 11.

» puctulatus Payk. 4.

Gryptobium fracticorne Payk. 1. 4.

Lathrobium fulvipenne Grav. 4.
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Lathrobium filiforme Grav. 4. 5.

» mullipunctatum Grav, 4, 5

Paederus fuscipes Curt.

Stenus guttula Müll.

» clavicornis Scop.

» Juno F.

» incrassatus Er.

» buphthalmus Grav.

)) canaliculatus Gylh.

)) brunnipes Steph.

» latrifons Er.

» paganus Er.

» similis Herbst.

» pubescens Steph.

» binotatus Ljungh.

Evaesthetus ruficapillus Lac

Bledius fracticornis Payk..

» arenarius Payk.

» pallipes Grav.

Platysthetus cornutus Gylh.

Twee exemplaren gesleept. 6. 8.

Gemeen. 5.

ld. 4. 8.

ld. 4. 5.

5. 7.

Gemeen. 5.

ld. 1. 4. 5.

Zeer gemeen op zandige wegen. 5.

Gemeen. 4. 8. 9. 11.

4.

9.

ld.

ld. 5. 7.

5.

Gemeen. 4. 9.

5.

Langs duinslooten. 3. 6. 9.

Noordzeestrand. 5.

Langs duinslooten. 5.

In eenige exemplaren, vliegend

a;evana;en. 4. 5.

var. alutaceus. Thoms. ld. id. 4. 5.

Oxytelus rugosus. Grav.

» laqueatus Mrsh.

)) sculptus Grav.

)) Perrisi Fauv.

» sculpturatus Grav.

» nitidulus Grav.

» complanatus Er.

)) tetracarinatus Block.

Trogophloeus bilineatus Steph.

» rivularis Mots.

» corticinus Grav.

» elongatulus Er.

In mest. 4.

ld. 6. 9.

ld. 5.

Noordzeestrand. 5. 11.

ld. 9.

In schapenmest. 4.

ld.

ld.

8. 11.

3.

7. 9.

8.

3.

4.

}> foveolatus. Sahlb. Een paar exemplaren.
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» rivulare Payk.

» oxyacanthae Grav.

» concinnum Mrsh.

» iopterum Steph.

* Megarthrus depressus Payk.

Bryaxis fossulata Reichb.

» Helferi Schmidt.

» juncorum Leach.

Scydmaenus coUaris MüU.

Choleva velox Spence.

Galops sericeus F.

Phosphuga atrata L.

Goprophilus striatulus F. 4.

Lathrimaeum atrocephalum Gylh. 4.

Homalium rugulipenne Rye Faun. nov. sp. Drie exemplaren. Noord-

zeestrand, 3. ')

5.

Een exemplaar. 7.

6.

Een paar exemplaren vliegende. 6.

Niet zeldzaam. 5. 6.

Gesleept bij den Burg vóór een

onweder. 8.

Eenige exemplaren id. 6, 7.

Een exemplaar. 6.

4.

4. 11.

4. 5.

Noordzeestrand. 6.

» var. brunnea Hrbst. Terzelfder plaatse. 5.

Pseudopelta rugosa L. In uitwerpselen, 7,

Necrophorus humator Goeze, Op doode slakken. 8. 11.

» vespillo L, Een exemplaar. 8.

» vestigator Herscliel. Ook door Ritsema aldaar aange-

troflen. 4.

Een viertal exemplaren op « de

Hoogeberg » . 8.

Gemeen op zandige plaatsen « op

de Hoogeberg». 5. 8. 9. 11.

Zeldzaam. 5.

Terzelfder plaatse. 5.

ld. 4. 7. 9..

Gemeen in aanspoelsel (Pr. Hen-

drikpolder). 3, 4. 7.

Trichopleryx grandicoUis Mannh. Gemeen onder dorre bladeren

(Doolhof). 4,

* Anisütoma obesa Schmidt.

» dubia Kugel,

» ovalis Schmidt,

Agathidium laevigatum Er.

» marginatum St.

Ptenidium evanescens Mrsh.

1) Zie Verslag van de 30ste Wintervergadering p, 13.



172 (K. J. W. KEMPEES.) bijdrage tot DB KENNIS DER

Hister unicolor L,

» cadaverinus Hoffm.

» neglectus Germ.

)) carbonarius III.

» purpurascens Herbst.

)) bissexslriatus F.

» 12-striatus Schrank.

Carcinops minima Aube.

Saprinus nitidulus Payk.

)) aeneus F.

» maritimus Steph.

» crassipes Er.

D metallicus Hrbst.

Cercus pedicularius L.

Brachypterus glaber Newm.

» ürticae F.

Omosiphora limbata F.

Epuraea aestiva L.

Nitidula carnaria Schaller.

Meligethes Brassicae Scop.

» picipes St.

Pocadius ferrugineus F.

Rhizophagus perforatus Er.

» bipustulatus F.

Byturus Rosae Scop.

Typhaea fumata L.

Phalacrus substriatus Gylh.

Olibrus corticalis Panz.

6. 7. 9,

4.

6.

5. 7. 8. 9.

4.

5.

4.

Op een zandig pad op « Hooge-

berg». 4. 5.

5. 7.

5.

1.

4.

6. 7.

5.

Op büom-paddestoelen bij den

Burg. 6. 7.

ö. 7.

Op een velaanwas op doode Fe-

ronia, een viertal exemplaren. 5.

3.

6.

Zeer gemeen in de duinen in

bovisten. Soms werd een 40-tal

op één bovist gevonden. 6. 7. 8.

11.

Op boomzwammen in het Doolhof;

gemeen. 11.

5.

6. 7.

Op de mientgronden van gras-

planten gesleept. 6. 7. 8.

11.
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Stilbus testaceus Panz.

Orthocerus muticus L.

Lathridius lardarius de Geer.

Gononimus nodifer Westw.

Enicmus minutus L.

Gartodere ruficollis Mrsh.

Corticaria elongata Hummel.

Melaiiophthalmâ gibbosa Hrbst,

» fuscula Humm.

Antherophagus silaceus Hrbst.

Gryptophagus badius St.

)) dentatus Hrbst.

» villosus Heer.

Atomaria fuscipes Gylh.

» ruficornis Mrsh.

Ephistemus globulus Payk.

Mycetaea hirta Mrsh.

Hippodamia 13-punctata L.

Anisosticta 19-puncta(a L.

Adalia bipunctata L,

Goccinella 7-punctata L.

» 5-punctata L.

» 11-punctata L.

Halyzia ocellata L.

Rhizobius litura F.

Coccidula rufa Hrbst.

Ghilocorus similis Rossi.

Scymnus sp?

Attagenus pellio L.

Anthrenus museorum L.

» fuscus Latr.

Byrrhus pilula L.

Gemeen in aanspoelsel (Pr. Hen-

drikpolder). 4, 9,

Vlij gemeen op zandwegen. 4. 5.

7.

9. 11.

4. 8. 10.

Uit een gedroogden kever te voor-

schijn gekomen. 10.

7.

7.

4.

Roelofs. 7.

Zeer gemeen in rieten daken. 7.

Eveneens. 8.

Eén exemplaar. 7.

Gesleept. 5. 7. 8.

ld. 7.

6.

Vliegend gevangen. 6.

9.

Van heideplanten in aantal ge-

sleept. 3. 5. 8.

11.

Zeer gemeen op distels. 4. 8.

7.

8.

8.

9.

11.

Faun. nov. sp?

3. 6.

7. 3.

7.

Zeer gemeen op alle wegen. 4. 5. 11.
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Byrrhus dorsalis F.

Pedilophorus aeneus F.

Simplocaria semistriata. F.

Een variëteit.

5.

Zeer gemeen in greppels , vooral

in het najaar en het voorjaar.

3. 11. 12.

Bothriophorus atomus Muls. Faun. nov. sp. Een exemplaar. ')

Onthophagus nuchicornis L. Zeer gemeen. 5.

In schapenmest. Gemeen. 5.Aphodius erraticus L.

» subterraneus L.

)) fossor L.

5> scybalarius F.

» foetens F.

fimetarius L.

ater de G.

granarius L.

borealis Gyll.

rufus Moll.

nitidulus F.

plagiatus L.

»

»

»

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

Id.

4.

5. 6.

5. 8.

6. 7. 8.9.

Zeldzamer. 9.

Zeer gemeen. 4.

Gemeen. 5. 12.

Ritsema en Roelofs. 7.

In schapenmest. 7. 8.

In paardenmest. (Ook Roelofs.) 7.

Op zandige wegen niet zeldzaam. 4.

id. var. concolor Schilsky. 5.

inquinatus F. Vrij zeldzaam.

tristis Panz.

pusillus Hrbst.

id. var. rufulus Müll

merdarius F.

prodomus Brahm.

In schapenmest. (Ook Groll.) 5 6.

Eenige exemplaren. 5.

ld. 5.

In paardenmest. 4. 5.

Buitengewoon gemeen , vooral in

menschelijke uitwerpselen.

punctatosulcatus Sturm. In koemest. 4. 5. 9.

contaminatus Hrbst. In het najaar gemeen in schapen-

mest. 9. 11.

rufipes L. In koe- en paardenmest. 7.

luridus Payk. Gemeen in schapenmest. 5. 6.

id. var. nigripes F. Zeldzamer. 4 5. 6.

1) Zie Tijdscbr. voor Eut., deel 39, p. 173.
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Oxyomus sylvestris Scop.

PsammoI)ius sulcicoUis III.

Aegilia arenaria F.

Geotrupes slercorarins L.

» foveatus Mrsh,

» spiaiger Mrsh.

» vernalis L.

Polyphylla fullo L.

4.

5.

2. 7.

Op de mientgronden niet zeld-

zaam. 5. 6. 7,

Een exemplaar op Hoogeberg. 8.

Gemeen. 5. 8. 11.

Zeer gemeen in allerlei mest in

de duinen. 5. 7.

7.

Melolontha's zijn door niemand ooit waargenomen.

Phyllopertha horticola L.

Anomala aenea de Geer.

Lacon murinus L.

Melanotus punctolineatus Peil.

» rufipes Hrbst.

Limonius aeruginosus Oliv.

At ho us niger L.

j) haemorrhoidalis F.

Agriotes sputator L,

» lineatus L.

)) obscurus L.

Cyphon variabilis Thnb.

» var. nigriceps. Ksw,

Gantharis fusca L.

» livida L.

rufa L.

var. pallida Goeze.

thoracica Oliv,

lateralis L.

sp.

Rhagonycha fulva Scop.

Malthodes guttifer Kiesw.

» sp. ?

Tijdschr. v. Entom. XL.

Gemeen. 7.

» 7.

4.

6.

5.

5.

7.

7.

4. 5.

4. 11. Zeer gemeen.

5.

4.

2.

5,

7.

6. 7.

7.

7.

7.

Waarschijnlijk figurata Mannh. 7.

8.

Roelofs.

Eenige nog ongedetermineerde

exemplaren. 7.

12
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Malachius bipustulatus L,

Anthocomus fasciatus L.

Axinotarsus pulicarius F.

Dasytes plumbeus Müll.

Opilio domesticus St.

Gprynetes coeruleus de G.

Ptinus fur L.

Auobium domesticum Fourc.

Xestobium rufovillosum de Geer.

Goenocara bovistae Hoffm.

Blaps similis Latr.

Grypticus quisquilius L.

Heliopathes gibbus F,

Opatruin sabulosurn L.

Microzoum tibiale F.

Tenebrie molitor L.

Cteniopus sulphureus L.

Lagria hirta L.

Anthicus floralis L.

Mordellistena pumila Gylh

Anaspis maculata Fourc.

» frontalis L.

5.

6.

7.

7.

8.

5. 6.

4. 8.

7.

6.

Urt in het najaar verzamelde

bovisten gekweekt. Ook door Groll

aangetroff'en. 6.

In tuinwallen , niet zeldzaam. 8.

6.

4

Zeer gemeen
,

Hoogeberg. 3.

4.

7.

7.

9.

vooral nabij en op

4. 12.

» sp. !

Meloe brevicoUis Panz.

Rhinosimus planirostris F.

Otiorrhynchus raucus F.

»

Op duinroosjes niet zeldzaam {.

5.

7.

5.

Een exemplaar in gras. 4.

Niet zeldzaam ; 's avonds van

planten in het Doolhof gesleept.

8. 11.

Niet zeldzaam 5. 7. 11.

frisiusO. Schneid. Faun. nos. sp. Op Terschelling (^Dr.

H. J. Veth). (Schijnt eene varië-

teit van O. ligneus Oliv, te zijn).

siniiularis L. 4. 5.
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Otiorrhynchus sulcatus F.

ì> ovato s L.

Trachyphloeus scabriculus L.

» scaber L.

Strophosornus Goryli F.

Polydrosus sericeus Schall. 5.

Phyllobius Urticae de G.

)) Oblongus L.

» Pili L.

» Pomonae Oliv.

Crieorrhinus plagiatum Schall.

Sitona griseus F.

» flavescens Mrsh.

)) lineatus L.

)) hispidulus F.

Gronops lunatus F.

H

y

pera arator L.

» Plantaginis de G.

)) nigrirostris F,

Limobius mixt US Boh.

Cleonus sulcirostris L

Lepyrus colon L.

Tanysphyrus lemnae Payk.

Hydronomus limosus Gyll.

» alismatis Mrsh.

3. 5.

4.

Zeer gemeen , vooral op zandige

paden op Hoogeberg 5. 6. 9.

Zeer gemeen , aldaar. Ook door

Roelofs 7. gevonden 4. 5.

6. 8.

Op berken. 6.

5.

Niet gemeen. 6.

5. 6.

in de duuien. 5. 6.

5.

Is op Schoorl zeer schadelijk voor

dennen. Op Texel zijn geen dennen.

1. 4. 5. enz.

5.

8.

4.

Met en zonder ondervleugels. 2.

3. 5. 9.

Een tweefal exemplaren op Hooge-

berg , op zandige wegen. Ook door

Roelofs aangetroffen. 4. 5.

5.

9.

4.

5.

Tv^^ee exemplaren op distels in de

duinen. 6.

Gemeen in de duinen. 5. 9.

5. 7.

Niet zeldzaam op waterplanten

nabij den Burg. 5.

Vrij gemeen. 4. 5.
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Thryogenes Festucae Herbst.
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Apion nigritarse Kirby.

» platalea Germ.

» Pisi F,

» Spencei Kirby.

)) frumentariuin L.

» violaceuni Kirby.

» aterrimuin L.

)) humile Germ.

Gracilia minuta F.

Saperda carcharias L.

Donacia versicolorea Brahm.

» thalassina Germ.

Lema lichen is Voet.

» melanopa L.

Ghrysomela haemoplera L.

Prasocuris Phellandrii L.

Phaedon Armoraciae L.

» var concinnus Steph.

Melasoma collare L. .

Lochmaea Gapreae L.

Grepidodera transversa Mrsh.

» ferruginea Scop.

Mantura rustica L.

)) Ghrysanthemi Koch.

Chaetocnema hoi'tensis Fourcr.

Psilliodes cuculiata IH.

Phyllotreta exclamationis Thnb.

Longitarsus luridus Scop.

5 brunneus Dfts.

» atricillus L.

» Medicas;inis AH.

4. 7. 9. 11.

Roelofs (is Gyllenhali Kirby). 7.

9.

4. 8. 7. 11.

11.

7. 11.

4.

5. 7.

7.

Een exemplaar. 8.

Gemeen op Potamogetons. 5. 7. 8.

Rit sema. 5.

4. 7. 8.

5.

Zeer gemeen , vooral op Hoogeberg.

8 12.

Gemeen. 5. 11.

Gemeen op waterplanten bij den

Burg.

Niet zeldzaam in aanspoelsel. (Pr.

Hendrikpolder.
)

5. 7.

4. 5.

6.

7.

6

Zeer gemeen. 4. 11.

8.

Zeer gemeen op zandige paden

(Hoogeberg). 8

7.

11.

11,
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Longitarsus pusillus Gyll. 3.

» laevis Dfts. 7,

De met een * geteekende namen zijn tevens bijna uitsluitend

in de oostelijke provinciën waargenomen.

Zes soorten zijn nieuw voor de Nederlandsche founa; hiervan

werd eene op Terschelling aangetrofTen.

Nijkerk, November 1896.
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Oost-Iïidisclie Diptera
DOOR

F. J»ï. VAW ÖER WIJLP

TI. Diopsiiiae.

De Diopsinen schijnen op Java, zoo al niet in soorten, althans in

individuen rijk vertegenwoordigd te zijn. Dit valt af te leiden uit

geheele reeksen van exemplaren , welke aldaar zoowel door Fruli-

storfer als door Kannegieter uit die groep zijn bijeengebraclit , en

deel uitmaken van de uitgebreide insectenverzameling van den heer

Neervoort van de Poll. Deze was zoo goed, mij een aantal zijner

Diptera ten onderzoek toe te vertrouwen, waardoor ik in de gele-

genheid kwam, uit de genoemde groep een veel groot er materiaal

te vergelijken dan mij vroeger ooit ten dienste stond. Dit was voor mij

eene gereede aanleiding, om mijne aandacht op deze merkwaardige

vliegengroep te vestigen , te meer daar ik ook van den heei- Severin

eenige Javaansche Diptera, waaronder zich Diopsinen bevonden, uit

het Museum te Brussel ter naziening ontving. Dat ik toen tevens

de Diopsinen , in het Leidsche Museum aanwezig , heb vergeleken
,

spreekt wel van zelf. De uitkomsten van mijn onderzoek wensch ik

nu hier mede te deelen.

De Diopsinen onderscheiden zich van alle andere Musciden door

den kop, die aan weerszijden tot een steel is verlengd, aan welks uit-

einde de oogen en kort vóór de oogen de kleine sprieten zijn ge-

plaatst; voorts door de aanwezigheid van doornen aan den thorax en

aan den achterkant van het schildje. Het achterlijf is langwerpig
,

aan de basis cylindrisch, naar achteren verbreed en dikwijls knots-
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vormig verdikt; de pooten zijn lang en slank, doch met verdikte

voordijen. Het lichaam is meestal geheel naakt, doch bij enkele

soorten met verspreide fijne haren bezet; eigenlijke borstels ontbreken

geheel, behalve een enkele op de oogstelen; ook de gewone mond-

borstels zijn afwezig. De mondrand is breed, bij sommige soorten

ter wederzijde met een uitstekend tandje, de bovenlip duidelijk

afgescheiden. De vleugels zijn gewoonlijk met banden of vlekken

geteekend; de hulpader is met de vrij korte eerste langsader aan-

eengegroeid
;
de dwarsader , die elders de middelste basaal-cel van

de discoidaal-cel scheidt, ontbreekt, zoodat die beide cellen zijn

ineengesmolten.

Latreille (in Guvier. Règne animal, V p. 531) rangschikte de

Diopsinen in zijne 7de afdeeling der Musciden, te zamen met Sep-

sinen, Ortalinen en Trypetinen. Low {Monographs of the Dìptera

of N. Amer. I p. 44) stelde de Diopsinen tusschen de Sepsinen

en Piophilinen en liet onmiddelijk daarop de Ephydrinen volgen.

In den algeneenen vorm hebben de Diopsinen inderdaad veel over-

eenkomst met de Sepsinen; de ineeiismelting van de hulpader met

de eerste langsader wijst op eene verwantschap met de Piophilinen;

terwijl het ontbreken eener scheidingsdwarsader tusschen de mid-

'déiste basaal-cel en de discoidaal-cel , zoomede de grcote mondopening

en de sterk ontwikkelde bovenlip eene toenadering tot de Ephydrinen

aanduiden. Bij geen dezer verwante groepen is intusschen eenig spoor

van de lange oogstelen of van de doornen aan den thorax en het schildje.

Van deze doornen vallen die van het schildje vooral in 'toog;

twee kleinere bevinden zich aan den achterrug tusschen de inplan-

ting der vleugels en die der kolfjes, en bij sommige soorten is er

nog een ter wederzijde van den mesothorax , dicht vóór de vleugels.

Rondani heeft deze laatste soorten van het genus Diopsis afgescheiden

en tot een afzonderlijk geslacht, onder den naam van Teleopsis

gebracht {Ann. Mus. clv. Gen. VII. p. 442). Die doornen schijnen

evenwel zeer breekbaar te zijn, daar onder vele exemplaren vaak

slechts weinigen voorkomen , waarbij zij allen nog gaaf aanwezig

zijn. Bij de bestemming der soorten dient hiermede rekening te

worden gehouden.
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De Diopsinen behooren hoofdzakelijk tot de fauna der tropische

of subtropische gewesten van de oude wereld.. Uit Afrika en Zui-

delijk Azië zijn een aantal soorten bekend gemaakt.

De door mij behandelde exemplaren hebben mij zes soorten leeren

kennen, waarvan er vijf naar reeds bestaande beschrijvingen konden

worden bestemd en tevens eenige synoniemen aan het licht kwamen
;

terwijl ééne soort door mij als nieuw wordt beschreven.

Het volgende synoptisch overzicht moge hier voorafgaan;

4. Thorax (behalve de doornen aan het schildje)

met een paar doorntjes aan den achter-

rug tusschen de vleugelinwrichting en de

kolfjes , doch zonder doornen aan den meso-

thorax vóór de vleugels (Diopsis) ... 2

Thorax (behalve de doornen aan het schildje)

met een paar doorntjes aan den achterrug

en bovendien een paar aan den mesothorax

vóór de inwrichting der vleugels {Teleopsis). 5

2. Roestkleurige soort met lange fijne haren

bezet Balmanni Wied.

Geheel of grootendeels zwarte soorten , zonder

beharing of deze nauwelijks merkbaar . 3

3. Kop roodgeel; mondrand met een paar uit-

stekende doornachtige tandjes
;

vleugels

enkel met een donker vlekje aan de spits, ijidlca Westw.

Ook de kop zwart of althans zeer donker;

mondrand zonder tandjes of deze zeer

kort en niet doornachtig; vleugelteekening

meer samengesteld ^t

4. Vleugels met vier bruine dwarsbanden ,
waar-

van de derde het breedste is en de laatste

een smallen zoom aan de vleugelspits vormt, clrcularis Macq.

Vleugels bruin , de basis , twee afgebroken

dwarsbanden in 't midden, alsmede de

spits glasachtig subnotata Westw.
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5. Zwarte soort met geelroode pooien . . . Syhesii Westw.

Roestkleurige of pekbruine, soms bijna zwarte

soort, met den kop en de pooten geeh^ood. ruhicimda n. sp.

1. Diopsis Dalmanni Wied.

(PI. 8 , fig. 1).

Diopsis Balmauni Wied. Aussereur. Zweifl. II. p. 560, n". 4,

pi. 10 a f. 4.

» » Westw. Trans. Linn. Soc. XVII. p. 309, nM9,
pi. 9 f. 17 en p. 547, pi. 28 f. 8.

» » Macq. Dipt. exot. supp. 3, p. 65, pi. 7 f. 11.

» attennata Dolesch. Natuurk. Tijdschr. v. Ned. Indie, X.

p. 413, n". 39, pi. 8 f. 2.

» » Ost. Sack. Ann. Mus. civ. Gen. XVI. p. 490.

» laümana Rond. Ann. Mus. civ. Gen. VII. p. 445.

» laüvolu Rond. 1. e. p. 446.

Lengte 4— 6,5 mm.

Roestkleurig, zeer glanzig, soms hier en daar verdonkerd , meestal

aan het verdikte einde des achterlijfs en ook wel op den rug van

den thorax bruinachtig. Kop klein, naar onderen versmald , tusschen

de oogslelen met eene naar beneden gebogen groef; aangezicht ge-

welfd; mondrand zonder uitstekende tandjes; oogstelen in enkele

exemplaren bijna zoo lang als het lichaam, gewoonlijk echter veel

korter, kastanjebruin, in 't midden van voren met een knobbeltje,

waaruit een borstelhaar ontspruit. Sprieten klein , bleekgeel , dicht,

bij den eindknop der oogstelen ingewricht , met langen spriel-

borsf el. Zuigsnuil (en palpen '?) dik , i'oodgeel. Thorax gewelfd , naar

voren versmald , de prothorax in den vorm van een' hals duidelijk

afgescheiden; schildje van achteren afgeknot, met twee lange, iets

gebogen doornen, die meest eene bruine of zwartbruine kleur heb-

ben, zelden als het geheele lichaam roodgeel zijn; onder aan den

achterrug ter wederzijde een kleiner doorntje, gewoonlijk geel of

bruingeel van kleur. Achterlijf aan den wortel dun , naar het einde

sterk vei'dikt en daar zoo breed als de thorax. Pooten roodgeel
,
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de schenen bruin; aan de voorpooten de dijen sterk verdikt , in som-

mige exemplaren (waarschijnlijk c?) kort voor de spils van onderen

plotseling vernauwd en met een uitstekend tandje op de wijze

der Il^/drotaea-munneijes (zie fig. iu); bij een veel grooter aantal

($ ?) naar de spits geleidelijk dunner en zonder tandje ; de schenen

gebogen, korter dan de dijen; de tarsen bijna zoo lang als de

schenen , witachtig , het eerste lid ruim dubbel zoo lang als de

vier volgenden te zamen, aan de spitshelft verbreed en daar van

boven zwartachtig; de laatste vier leden dicht opeengedrongen.

Midden- en achterpooten slank , de middendijen aan de tweede helft

een weinig verdikt; de tarsen bruinachtig. Het geheele lichaam,

ook de kop en de oogstelen, de doornen van het schildje en de

dijen met fijne opstaande haren bezet. Kolfjes geelachtig wit.

Vleugels aan het wortelgedeelte tot dicht bij de middendwarsader

glasachtig , verder liclitbruin , met twee glasachtige dwarsbanden
;

de binnenste dezer banden , iets voorbij het midden der vleugel-

lengte, bestaat uit drie vlekken, een aan den voorrand; de tweede

meer naar den vleugelwortel teruggetrokken , in de eerste achter-

cel , op ongeveer een derde van de lengte dier cel ; en de derde

aan den achterrand , buitenwaarts van de achterdwarsader ; de tweede

glasachtige band is dicht vóór de vleugelspits, breeder of smaller,

soms mede, doch minder duidelijk uit drie vlekken samengesteld;

bij vele exemplaren is van dien tweeden band nauwelijks eenig

spoor, wijl de vleugelspits zelve bijna niet verdonkerd is; in het

glasachtige wortelgedeelte der \leugels veitoont zich aan de dwars-

ader, die de onderste wortelcel sluit, meestal nog een bruinachtig

vlekje, dat zich somtijds zelfs naar boven streepvormig uitbreidt.

De tweede langsader loopt aan haar laatste gedeelte dicht langs

den voorrand, tot zij eindelijk, koi't voor de vleugelspits, zich met

de randader veieenigt.

Deze beschrijving is gemaakt naar een groot aantal exemplaren,

op Java, deels door Fruhstorfer te Sukabumi, deels door Kanne-

gieter te Buitenzorg verzameld. De soort , die dus op Java gemeen

schijnt te zijn, is, behalve aan de kleur, gemakkelijk te herkennen

aan de teekening der vleugels en aan de beharing. Die beharing
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is voor mij een voorname reden , om haar als Dalmannï te be-

stemmen; in Westwood's beschrijving toch (l. c. p. 547) wordt

uitdrukkelijk gezegd : « corpus et pedes magis pilosa quam in con-

generibus » ; ook Macquart wijst op die beharing , die dan ook

inderdaad zeer in 't oog valt.

"Wiedemann's afbeelding {Aussereur. Zive'ß. II, pi. 10« f. 4) stelt een

exemplaar voor met geheel glasachtige vleugelspits; de tweede

langsader is er te ver van de randader verwijderd, wat reeds door

Macquart werd opgemerkt. Westwood's eerste afbeelding {Trans. Limi.

Soc. XVII, pi. 9 f. 17) is eenvoudig eene copie van die van Wie-

demann, doch ook in zijne latere afbeelding (1. e. pi. 28 f.8) be-

staat dezelfde fout ten opzichte van het aderbeloop. In de afbeel-

ding van Macquart {Dipt. exot. supp. 3, pi. 7 til) is de vleugel

veel te donker gevlekt en ten onrechte aan d€ basis met een uit-

stekend vleugellapje geteekend, dat bij Biopsis-sooYten nimmer

voorkomt.

Toen Doleschall zijne D. attenuata leerde kennen en als n. sp.

beschreef, ontbrak hem de gelegenheid om vroegere schrijvers te

raadplegen i); zijne zeer magere diagnose bevat echter niets wat

er legen zou pleiten om zijne soort met Dalmannï te identitieeren
;

ook hij spreekt van de beharing («undique setulosa») , die trouwens

in zijne afbeelding duidelijk is aangegeven.

Dat D. latlmana en lativola van Rondani evenzeer als synoniemen

vaa Dalmannï zijn te beschouwen, volgt uit de verzekering van

Osten Sacken, die in het Weener Museum exemplaren van Ron-

dani's soorten met den type van D. attenuata Dol. heeft verge-

leken en daai'uit de identiteit vaststelde; latïmana Rond. schijnt

mij toe het mannetje van eene donkere variëteit te zijn, met de

voorpoot<!n gevormd zooals ik die ook heb afgebeeld.

Wiedemann kende het vaderland niet van zijne B. Balmanni ;

Westwood en Macquart geven Java als zoodanig aan. In het Leidsche

Museum bevinden zich verscheidene exemplaren van Java (Blume)
,

West Java (Pasteur) en Sumatra (Muller) , allen als B. Balmanni

1) Zie wat hij zelf hieromtrent zeide iu Nat. Tijclschr. v. Ned. Indie ^ X. p. 405.
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geëtiquetleerd. D. laümana Rond. en laüvola Rond. waren beiden

van Borneo; ik zelf bezit ook een exemplaar van Sambas op Borneo
,

door Dr. J. Bosscha van daar medegebracht en volkomen met de

Javaansche voorwerpen overeenstemmende. De soort schijnt dus in

den geheelen Oost-Indischen archipel voor te komen.

2. Diopsis indica Westw.

(PI. 8 , fig. 2).

Diopsis ïehneumonea Donovan, Insects of India, in Rees Encyclop.

XI, pi. 2 f. 13 (nee icJmeumouea L.).

» mdica Westw. Trans. Linn. Soc. XVIII, p. 299 n°. 7,

pl. 9 f. 6 (de afbeelding eene copie naar

die van Donovan).

» Wesiwoodii (de Haan) Westw. Gab. of oriental Entomol.

p. 37, pl. 18 f. 1.

» apicalis Dolesch. Nat. Tijdschr. v. Ned. Ind. X, p. 413

n°. 40, pl. 9 f. 3.

j) graminicola Dol. id. XIV, p. 417.

Lengte 6—8 mm.

Kop (fig. 2 tó.) glanzig geel rood , van voren gezien , naar onderen

iets versmald, ter wederzijde van den mondrand met een doorn-

achtig tandje , van boven met eene gebogen , meestal zwartgezoomde

groef, wier uiteinden tot aan de oogstelen reiken; aangezicht sterk

gewelfd; de oogstelen korter dan bij de voorgaande soort
,
gewoonlijk

nauwelijks zoo lang als kop en thorax te zamen , tot het kastanje-

bruin neigende en aan het verdikte einde bijna zwart; iets voorbij

het midden met een knobbeltje, waaruit een herstelbaar ontspruit.

Sprieten geel, dicht tegen den eindknop geplaatst , met fijnen langen

sprietborstel. Monddeelen dik. Thorax en schildje als bij de voor-

gaande soort gevormd
,

glanzig zwart , de borstzijden met eenige

grauwe bestuiving; de lange doornen aan het schildje en de kleinere

aan den achterrug zwartachtig, soms naar het einde lichter , zelden

even als het schildje zelf geheel roodbruin. Achterlijf aan den wortel
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dun , naar achteren niet zoo plotseling verdikt als in Balmanni
,

maar eerst langzamerhand breeder wordende, bij een groot aantal

exemplaren {S'T) aan de voorste ringen geeh'ood, naar het einde

met meer of mindere uitbreiding zwart, bij andere exemplaren

(Î ?) geheel zwart , in allen zeer glanzig. Pooten geelrood ; de ach-

terste heupen grauwachtig zwart; de schenen, vooral de voor-

schenen , meestal roodbruin , even als de voortarsen aan de boven-

zijde; bij de exemplaren met geheel zwart achterlijf zijn de schenen

gewoonlijk even rood als de dijen ; bij geen der voorweipen ver-

toonen de verddcte vooidijen den bijzonderen vorm , zooals die som-

tijds bij Balmaujii voorkomt; de voorschenen zijn sterk gebogen

en korter dan de dijen ; de voortarsen niet aan het eerste lid ver-

breed, maar toch over 't geheel iets platgedrukt. Lichaam en pooten

zijn geheel onbehaard. Kolfjes bleekgeel. Vleugels aan den wortel

voor ongeveer een derde gedeelte glasachtig , verder met bruinachtige

tint, aan de spits met een donkerbruin vlekje, dat boven de derde

langsader uitkomt maar de vierde niet overschrijdt; de midden-

dwarsader is veelal eenigszins bruin omschaduwd; de tweede langs-

ader loopt evenwijdig met de randader en eindigt daarin met eene

korte ombuiging- op eenigen afstand van de vleugelspits
;
de vierde

langsader is aan haar laatste gedeelte opwaarts gebogen, waardoor

het einde der eerste achtercel vernauwd wordt.

Eene geheele reeks exemplaren van Sukabumi op Java (Fruhstorfer).

Donovan, die exemplaren van Bengale voor zich had, bestemde

deze als B. ichneumonea Linn. Hiertegen kwam Westwood terecht

op en beschreef de soort nader onder den naam indica , deels ook

naar een exemplaar van Java, dat hij van de Haan als apicalis

Wied. had ontvangen , doch waarin hij Donovan's soort duidelijk

herkende. D. ichneumonea L. is eene Afrikaansche soort, die vol-

gens de oorspronkelijke beschrijving en afbeelding van Linnaeus,

niet aan- maar vóór de spits der vleugels eene donkere vlek heeft

(«alae hyalinae , versus apicem ant'erium puncto nigro »). D. apicalis

Wied. is mede eene Afrikaansche soort.

Als men de beschrijving en afbeelding nagaat, door Doleschall

gegeven van zijne D. apicalis (waarmede geenszins a/jim/i* Wied. werd
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bedoeld) , dan valt het in het oog dat hij niets anders dan B, indica

voor zich moet hebben gehad. Toen hij later bemerkte, dat er

reeds vroeger een D. aplcaüs bestond, heeft hij den naam zijner

soort gewijzigd in grani'micola ^).

Indertijd ontving Westwood van den toenmaligen conservator

aan het Leidsche Museum , de Haan , exemplaren van eene Diopsis-

soort, door dezen als onbeschreven beschouwd en met den naam

iFesüvoodii (alleen een collectie-naain) bestempeld. Westwood volgde

de Haan's opvatting en gaf eene afbeelding van de soort in zijn

Cabinet of oriental Entomologi/. In het Museum te Leiden zijn

nog exemplaren voorhanden met het etiquet « Westwoodii de Haan »
,

doch bij eene latere herziening, ook der Diptera van het Museum
,

dooi' Snellen van Vollenhoven, bleek het dezen, dat zij geheel over-

eenkwamen met andere voorwerpen, aldaar als: D. indica Wesi'w.

aanwezig, en dus die beide soorten synoniem zijn. De exemplaren

aldaar zijn deels van Java (Blume), deels van Sumatra (Mulder).

3. Diopsis circularis Macq.

(PI. 8 , fig. 3).

Biopsis circularis Macq. Suit, à Buffon, Dipt. II, p. 486, pi. 20

f. 6, en Dipt. exot. II, 3, p. 239 n°. 2,

pi. 32 f. 1.

» » Westw. Trans. Linn, Soc. XVII, p. 549 n°. 31

pi. 28 f. 13 (slechts eene reproductie van Mac-

quart's eerste beschrijving en afbeelding).

Lengte 9 mm.

Kop (fig. 3 a) van voren gezien slechts weinig hooger dan breed
,

zwart, eenigszins glanzig, de oogstelen kastanjebruin, nauwelijks

zoo lang als de thorax; van een wratje of een borstelhaar is niets te

1) Tn mijnen Catalogus der Z. Aziatische I>iptera heb ik ten onrechte opge-

geven Biopsis apicalis Dol. met syn. graminicola Dol.; dit had moeten zijn:

D. graminicola Dol. en daarbij als syn. B. apicalis Dol. (nee Dalman).
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zien (ook niet in de afbeeldingen van Macquarl), Aangezicht (fig. 3a)

sterk gewelfd; aan den mondrand ier wederzijde een zeer kort

tandje. Sprieten geel, dicht tegen het verdikte eind der oogstelen

geplaatst. Thorax, schildje en achterlijf zwart met eenigen glans,

minder glanzig evenwel dan bij de voorgaande soort; de doornen

van het schildje dicht bij elkander ingewricht; ter wederzijde van

den achterrug de gewone kleine doornijes. Achterlijf aan den wortel

dun en cylindrisch , aan de laatste ringen knotsvormig verdikt en

daar nog iets breeder dan de thorax. Heupen zwart, ook de voor-

heupen , doch deze aan de spits roodachtig ; dijen geelrood , de sche-

nen en het eerste tarsenlid zwart, de overige tarsenleden geel-

achtig; aan de voorpooten de dijen matig verdikt, de schenen

gekromd en merkelijk korter dan de dijen
; de midden- en achter-

pooten zeer slank. Kolfjes geelachtig wit. Vleugels glasachtig met

vier bruine dwarsbanden ; de eerste loopt van de uitmonding der

eerste langsader, over de dwarsader, die de onderste wortercel

afsluit; de tweede is iets breeder en bedekt de middendwarsader
;

de derde is het breedst, begint aan het eind der tweede langsader,

loopt midden door de eerste achtercel en eindigt op korten afstand

voorbij de achterdwai'sader; de vierde band is niet meer dan een

smalle zoom aan de vleugelspits. De eerste langsader eindigt in den

voorrand op nauwelijks een derde der vleugellengte ; de tweede

loopt evenwijdig met den voorrand en eindigt met eene korte om-

buiging daarin op ongeveer drie vierden der vleugellengte; de derde

en vierde langsaderen zijn aan haar laatste gedeelte tot elkander

gebogen, waardoor de eerste achtercel aan haar einde is vernauwd.

Twee exemplaren (waarschijnlijk wijfjes) van Java (Fruhstorfer)

in het Museum te Brussel; een geheel gelijk exemplaar van Java

(Blume) in het Leidsche Museum.

Macquart's beide beschrijvingen en afbeeldingen schijnen mij toe

op deze exemplaren te passen. Wel is er, vooral wat de figuren

betreft , eenig verschil , maar dit kan op rekening worden gesteld

van de weinige zorg, door dezen schrijver aan zijne teekeningen

besteed, waardoor het vaak den schijn heeft, dat hij daarbij minder

het voorwerp zelf, maar alleen zijne beschrijving voor oogen had.
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In beide afbeeldingen is dan ook de breedste donkere band op de

vleugels voorgesteld als eene groote ronde vlek
,

ter wederzijde

begrensd door eene liclite bezooming, die haar, behalve aan den

voor- en achterrand, cirkelvorndg omringt, geheel overeenkomstig

de beschrijving, doch waarbij waarschijnlijk wel eenige phantasie

in het spel is geweest. In zijne eerste afbeelding (in de Sait, à

Bn^'oìi) vertoont de vleugel, behalve de donkere spits, slechts twee

donkere banden, terwijl in zijne tweede afbeelding (in de Bipl. exot.
)

de vleugel geheel en ook aan de basis donker is , alleen inet de

beide, lichte, zoogenaamde cirkelbogen.

In mijne determinatie word ik overigens bevestigd, omdat het

exemplaar van het Leidsche Museum indertijd ook als D. clrcnluris

Macq. is herkend door Snellen van Vollenlioven, die toen zeker,

even als ik nu, de bestaande verschillen wel zal hebben opge-

merkt , maar daarin geen reden heelt gezien , om daai'op eene

nieuwe soort te gronden.

Bij de bestemming der soort zou misschien D. quinqueguUata

Walk. [Froc. Liuii. Soa. I, p. 36, n". 117, pi. 2 f. 4) van den

berg Ophir, in aanmerking kunnen komen. In de vrij korte oog-

stelen, de zwarte kleur van hef lichaam en zelfs in de teekening

der vleugels is veel overeenkon)st. Ik vind echter bezwaar om de

Javaansche exemplaren met Walker's soort te identifieeren , omdat

Westwood in zijne aan de beschrijving toegevoegde afbeelding het

diertje als behaard voorstelt , wat zeker niet zou geschied zijn
,

indien hij die haren niet duidelijk had gezien. Aan de voor mij

staande exemplaren daarentegen kan ik geen het minste spoor van

beharing ontdekken. Wel bewaart Walker's beschrijving hieromtrent

het stilzwijgen , maai' de afbeelding door een zoo nauwgezet ento-

moloog als Westwood moet hier den doorslag geven.

Ik merk nog op , dat volgens Macquart {Dipt. exot. supp 1
,

p. 21-4), D. circidaris ook aan de Kaap zou voorkomen; dit ver-

eischt evenwel nadere bevestiging, omdat bij wel eens meer onjuiste

opgaven heeft gedaan omtrent de herkomst van door hem behan-

delde exemplaren.

Tijdschr. v. Entom. XL. 13
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4. Diopsis subnotata Westw.

(PI. 8 , fig. 4).

Diopsis subnotaia Westw. Cab. of orient. Entomol. p. 37
,

pi. 18 f. 2.

» » Walk. Proc. Linn. Soc. IV, p. 161 n°. 203;

id. V, p. 263 n°. 18.

» » Ost. Sack. Ann. Mus. civ. Gen. XVI, p. 490

en XVIII, p. 20; id. Beri. Entom. Zeitschr.

XXVI, p. 237.

» arffënü/era Big. Ann. Soc. Entom. de France, 5 sér. IV,

p. 112 n°. 3.

Lengte 9 mm.

Zwart, zonder eenigen glans. Kop van voren bi'uinachtig, in de

zijden grijsachtig bestoven, de oogstelen kastanjebruin, iets korter

dan kop en thorax te zamen; aangezicht (fig. 4 a) met de gewone

gebogen groef en daaronder met eene ingedrukte langsstreep; het

tandje ter wederzijde van den mondrand slechts weinig uitstekend;

de bovenlip roestkleurig , evenzoo de zuiger en palpen ; de sprieten

bruinrood. De borstzijden met lichtgrijze bestuiving; het schildje

klein en gewelfd; de doornen van het, schildje en van den achterrug

bruinrood. Achterlijf aan den wortel dun , naar achteren allengs

breeder , aan het eind afgerond
; het is dofzwart ; de derde ring

bijna fluweelzwart, ter wederzijde met een witachtigen of licht-

grijzen veeg; de vierde ring, met uitzondering van den voorrand
,

lichtgrijs. Pooten slank , zelfs de voordijen slechts weinig verdikt

en van onderen zonder borstels ; heupen zwart , met roodachtige

dijringen ; aan de voorpooten de heupen van voren wit bestoven
,

de dijen geelrood, de schenen zwartbruin en flauw gebogen, het

eerste tarsenlid donker, de volgende leden bleekgeel; de midden-

en achterpooten geelbruin , de dijen aan den wortel verbleekt en

aan de spits verdonkerd ; de achterdijen bovendien in 't midden

met een donkeren ring. Kolf jes geelachtig. Vleugels met uitgebreide

bruine teekening; alleen de basis en eenige vlekken zijn glasachtig;

de eerste dezer vlekken bevindt zich aan den voorrand ,
onmid-

delijk voorbij de uitmonding der eerste langsader, en breidt zich
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benedenwaarts tot in de bovenste wortelcel uit; met een lichten

veeg, die van het eind der onderste wortercel in schuine richting

naar den aciiterrand loopt, vormt zij eenigszins een afgebroken

dwarsbandje; voorbij het midden der vleugellengle is eene scheef

vierkante glasachtige vlek tegen den voorrand , en daar tegenover

aau den achterrand eene lichte vlek, die binnenwaarts door de

achterdwarsader en het eind der vijfde langsader is begrensd; de

vleugelspits is mede glasachtig, aan de bmnenzijde met uitgebogen

begrenzing, doch langs den vleugelrand weder iets verduisterd.

Een enkel exemplaar van Lahago , centraal Nias (Kannegieter)

in de collectie van den heer Neervoort van de Poll.

De determinatie is vooral gegrond op Bigot's beschrijving van

D. argentifera. De synonymie van argentifera Big. met suhnotata

Westw. is vastgesteld door Osten Sacken, die typische exemplaren

van deze laatste in het Museum te Oxford heeft vergeleken. De

door Westwoofl gegeven afbeelding is, inzonderheid wat de vleugels

betreft, veel te donker, hetgeen mede reeds door Osten Sacken

werd opgemerkt.

5. Teleopsis Sykesii Westw.

(PI. 8 , fig. 5).

Diopsis Si/kesü Westw. Trans. Linn. Soc. XVII, p. 310 n°. 20,

pi. 9 f. 18, 19.

? Teleopsis motairix Ost. Sack. Beri, entom. Zeitschr. XXVI
, p.

236 n°. 3.

Lengte 6 mm.

Kop zwartachtig, doch met eene neiging tot het roode (bij een

der voorwerpen is de roode tint zeer in 't oog vallend); van voren

gezien , is hij naar onderen versmald en daalt de gebogen groef

wel tot halverwege het aangezicht af; de ocellenknop is duidelijk;

aan den mondrand is ter wederzijde een kort tandje; de oogstelen

zijn pekbruin, bij een paar exemplaren (c??) ongeveer zoo lang

als het lichaam, bij de anderen f?*^) niet langer dan kop en thorax

te zamen ; eene wratachtige verhooging , waaruit een doornachtige
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borstel ontspruit , bevindt zich bij de lange oogstelen op ruim een

derde liunner lengte, bij de kortere ongeveer op het midden.

Sprieten bruinachtig. Thoraxen schildje zw^art; de thora.x , behalve

op enkele wralachtige verhevenheden, zonder glans; ter wederzijde
,

even vóór de inwrichting der vleugeis, een doorntje; een dergelijk

doch kleiner doorntje aan elke zijde van den achterrug tusschen de

inwrichting der vleugels en die der kolfjes; de doornen aan den achtei'-

rand van hel schildje zijn bij geen der voor mij staande exemplaren

gaaf aanwezig, doch te oordeelen naar de overgebleven nog al stevige

grondstukken, moeten zij langer en forscher zijn geweest dan die

van den thorax '

) ;
al deze doornen zijn zwart of ten minste bruin-

zwart. Het glanzig achterlijf is aan den wortel dun, naar het

einde knotsvormig verdikt; ter wederzijde aan liet begin van het

verdikte gedeelte is een witachtig veegje. De voorheupen en al

de dijen zijn geelrood, de achterste heupen, de schenen en tarsen

zwart ; de voordijen verdikt , de voorschenen gekromd en korter

dan de dijen. Van beharing op lichaam of pooten is zelfs bij vrij

krachtige vergrooting niets te zien. Kolfjes bleekgeel. Vleugels glas-

achtig; op het laatste derde gedeelte een breede bruine dwarsband,

die aan den voorrand bij het eind der tweede langsader begint

en tot den achterrand, een weinig voorbij de ach terdwarsader
,

doorloopt; buitenwaarts is deze band niet scherp begrensd en zelfs

het gelicele spitsgedeelte der vleugels eenigszins verdonkerd. In de

exemplaren van Nias, overigens geheel gelijk aan de Javaansche,

is die band in 't midden wortelwaarts iets verder uitgebreid tot

boven de achterdwarsader (fig. 5 a). Een [tweede , veel smaller

band gaat niet tot den voorrand door, maar bedekt de midden -

dwarsader, loopt in .schuine richting naar beneden, en bereikt, zich

iets verbreedende , aan het eind der vijfde langsader den achterrand
;

een nog kleiner en flauwer bandje bevindt zich meer wortelwaarts

aan de dwarsader, welke de onderste wortelcel sluit, verheft zich

nog even in de di-scoidaal-cel , ter plaatse waar men de wortel-

1) lu mijne afbeeliliiig heb ik de doornen in hun geheel voorgesteld.
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waartsche afsluiting van deze zou zoeken , en gaat mede in schuine

richting naar den achtei'rand. De eerste langsader eindigt op een

derde der vleugellengte in den voorrand; de tweede bereikt den

voorrand, zonder ombuiging , op eenigen afstand van de vleugel-

spits; de eei'ste achtercel is in 't midden breed, doch als gewoonlijk

naar het einde vernauwd.

Twee exemplaren van Sukabumi op Java (Fruhstorfer) en drie

van Hiü Madjedja, Noord Nias (Kannegieter) , allen in de collectie

van den heer Neervoort van de Poll.

Westwood's beschrijving en afbeeklingen van Dlopsls Sykesli

kunnen zonder eenigen dwang op deze exemplaren worden toege-

past. Wel is in beide zijne afbeeldingen de vleugelbasis donker,

maar dit kan als eene misteekening op de plaat worden beschouwd
,

aangezien, hiermede in strijd, in de beschrijving uitdrukkelijk wordt

gezegd : « Alae .... basin versus fere ad nervuui medium trans-

versum hyalinae».

Of Teleopsls nwtairix Ost. Sack, wel inderdaad als synoniem van

Sifkesll Westw. kan worden gerekend, blijft aan twijfel onder-

hevig. Eene vergelijking van beider beschrijving zou eer het tegen-

deel doen vermoeden; Westwood toch noemt den kop zwart en bij

Osten Sacken heel deze «rufous, sometimes reddish-yellow»; ook

de vleugelafbeelding, door den laatsten van zijne moiatrlx ^^egeven
,

verschilt dermate van Westwood's figuren , dat men reeds daarom

alleen aan twee onderscheidene soorten zou gaan denken, In de

voor mij staande exemplaren is evenwel de vleugelteekening van

motairix bijna nog eer te herkennen dan die van St/kesli , en dit

heeft bij mij het denkbeeld doen ontstaan, dat beiden wellicht

dezelfde soort kunnen zijn. De verschillende kleur van den kop zou

daarbij geen overwegend bezwaar uitmaken, wijl in de door mij

onderzochte voorwerpen de kop eene duidelijke neiging vertoont

om rood te worden; het zou wel zijn aan te nemen, dat de indi-

viduen in dit opzicht sterk variëeren. Een voornaam beletsel even-

wel, om hier aan eene en dezelfde soort te denken, bestaat in de

beharing, welke door Osten Sacken aan motairix wordt toegeschreven
,

(«the whole body, including the legs, clothed with very sparse
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delicate hairs ») , waarvan bij Westwood's Sj/kesii geen sprake is

en waarvan ik in de mij ten dienste staande voorwerpen niets

kan bespeuren. In ieder geval kan het zijn nut hebben , dat ik op de

overeenkomst in menig opzicht van de beide soorten de aandacht vestig.

5. Teleopsis rubicunda n. sp.

(PI. 8 , fig. 6).

? Diopsis (piadrigiUtata Walk. Proc. Linn. Soc. I, p. 37 n°. 118,

pi 2 f. 6.

Het geheele lichaam zeer glanzig, doch verschillend van kleur;

er zijn roodgele exemplaren, met alleen de laatste achterlij fsringen

verdonkerd; anderen met roodbruinen thorax en het gansche ach-

terlijf pekbruin, doch ook aan dezen is de kop helder gekleurd;

er zijn er zelfs, die geheel donker pekbruin of bijna zwart zijn en

wier kop alleen aan de monddeelen roodachtig is. De kop is vrij

kort, de gebogen groef diep en als omlijst, de mondrand zonder

eenig spoor van zijtandjes. Bij sommige voorwerpen (de donkerste

en waarschijnlijk S) zijn de oogstelen ongeveer zoo lang als het

lichaam; bij anderen niet langer dan kop en thorax; tusschen de

inwrichting en het verdikte einde, bij de kortere oogstelen in-,

bij de langere vóór het midden , ontspruit een stevig borstelhaar

uit een knobbeltje. Sprieten geelachtig, met langen fijnen spi'iet-

borstel. Ter wederzijde van den thorax, even voor de inwrich-

ting der vleugels, een doorntje, dat half zoo lang is als de doornen

van het schildje; de zijdoorntjes aan den achterrug zijn nog korter;

de doornen van het schildje zijn iets gebogen en loopen spits toe;

bij een der voorwerpen dragen zij aan het eind een fijn borstel-

haartje. Achterlijf aan de basis dun, naar achteren knotsvormig

verdikt ; bij de donkere exemplaren vertoont zich dââr waar de

verdikking begint , ter wederzijde een witachtig vlekje. Poolen
,

met uitzondering van de verdikte voordijen, slank; hunne kleur

roodgeel , docli bij de donkere exemplaren de schenen zwartachtig
,

waarmede de steeds bleeker getinte tarsen eene sterke tegenstelling

vormen. Kolfjes bleekgeel. Vleugels aan de basis glasachtig; een
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smal bruinachtig bandje loopt van den voorrand aan de uitnionding

der eerste langsader, over het eind der ondeiste wortercel en breidt

zich, eenigszins flauwer, tot aan den achterrand uit; een weinig

vóór de halve vleugellengte , even vóór de middendwarsader , wordt

de geheele oppervlakte bruin , met uitzondering van drie glasachtige

vlekken, een aan den voorrand, een aan den achterrand buiten-

waarts van de achterdwarsader , en de derde aan de vleugelspits;

deze laatste vlek is aan de binnenzijde uitgebogen; de uiterste spils

der vleugels is meestal een wemig beschaduwd.

Vijf exemplaren van Sukabumi, Java (Fruhstorfer) en twee van

Hili Madjedja, Nias (Kannegieter) in de collectie van den heer

Neervoort van de Poll.

Bovenstaande beschrijving, ook wat de vleugelteekening betreft,

is gemaakt naar de Javaansche exemplaren; die van Nias, overigens

geheel aan de anderen gelijk , wi-jken in de leekening der vleugels

eenigszins af; in de eerste achtercel bevindt zich nog eene glas-

achtige vlek , die onmiddelijk voorbij de middendv\'arsader geplaatst
,

meer wortelwaarts ligt dan de beide vlekken aan voor- en achter-

rand. Mijne afbeelding fig. 6 stelt een Javaansch exemplaar voor

met korte oogslelen; fig. Qu een vleugel van een der voorwerpen

van Nias; van de bijkomende lichte vlek is echter ook bij de

Javanen eenige aanduiding te zien , wijl op diezelfde plek de kleur

minder donker is; reden te meer om aan geen verschil in soort

te denken.

De meer roestkleurige exemplaren gelijken op het eerste geziclit

zeer op Diojms Dalmama ,
doch laten zich aanstonds onderscheiden

aan het ontbreken der beharing, aan het voorhanden zijn van

doornen vóór de vleugelbasis en aan de eigenaardige vleugel-

teekening.

In de vleugels , vooral die der Javanen , bestaat eene merkwaar-

dige overeenkomst met de afbeelding, door Westwood gegeven van

Diopsis quadrigu/tula Walk. (Proc. Lhin. Soc. I
,

pi. 2 f. 6) van

Malacca en Borneo, en ook overigens zou de beschrijving wel passen

op donkere exemplaien van Teleopsls ruhicmida. Bij l). quadrigaitala

zouden echter de doornen vóór de vleugelbasis ontbreken ,
zoodat
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zij niet eens in het genus Teleopsïs past; maar als men in aan-

merking neemt, dat de doornen bij deze insecten zeer broos zijn,

dan schijnt het vermoeden gewettigd, dat bij de exemplaren, die

Walker ten dienste stonden , de voorste doorntjes op den thorax

afgebroken waren. Onder de voor mij staande exemplaren zijn er

ook een paar, waaraan die doorntjes ontbreken, en indien ik geen

anderen had, aan welke de doorntjes nog gaaf voorhanden zijn,

dan zou ik zeer geneigd zijn om de soort als Biopsis quadrigiiUata

te bestemmen.
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Über bereits bekannte und nene

COPTURIDEN,
VON

Dr. K. 91. HELLER, Dresden.

Herr Neervoort van de Poll, der mich schon bei meiner ersten

Bearbeitung der Gattung Copüirus (Abhandl. u. Ber. K. Mus. Dresden

ISQ^/QS; N". 11) auf das liebenswürdigste mit einschlägigem Ma-

terial unterstützte , stellte mir hiervon noch weiteres in Aussicht
,

das ich aber, um das Erscheinen meiner Arbeit nicht all zu sehr

an verzögern , leider nicht mehr abwarten konnte.

Da die inzwischen eingetroffene Sendung bei weitem an Arten

reicher ist und vor allem die Copturus-Arten der Jekel'schen und

Baden'schen Sammlung enthält; so ergab die Durchsicht mancherlei

Ergänzungen und Nachträge, so wie genauere Fundort-Angaben,

die ich, der Reihenfolge meiner Arbeit folgend, hiermit gebe.

Zurus papaveratus (Germ.) auch aus der Provinz Espirito

Santo.

Zurus maculithorax sp. n.

Niger, capite thoiaceque croceo-squamulosis , oculorum margine

postico maculisque duabus lolundis utrinque in thorace albo-squa-

mulosis; prothorace dorso hand carinulato; elyfris parce croceo-

squamulosis, fasciis tribus augustis, una post-scutellari, altera

arcuata post-mediana, tertia ante-apicali, albo-squamulosis; corpore

subter nigro, prosterno ciocco-, supra coxas albo-squamuloso,
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segmento abdominali primo lateribus, secundo toto, albo-squamu-

losis, segmentis reliquis croceo-squaniulosis , utrinque albomaculatis
;

femoribus croceo- ac parce albo-squamulosis, posticis elytrorum

apicem superantibus.

Long. 7 lat. 4 mm.

Patria: Brasilia, Prov. Rio Janeiro, Novo Friburgo, leg.

Beske, (ex Coli. Baden).

Zufolge der Bildung des Halsschildes, das keine Mittelleiste auf-

weist , sowie wegen der verlängerten Hinterschenkel und sonstigen

habituellen Aehnlichkeit steht diese Aridem Zu rus Simo ni m.,

dem sie aber etwas an Grösse übertritTt , sehr nahe. Schwarz
,

Oberseite massig dicht und etwas schmutzig gelb beschuppt, die

Rüsselwurzel beiderseits , der Augenhinterrand theilweise und zwei

grosse runde Makeln beiderseits an den Seiten des Halsschildes
,

ferner drei undeulliche, schmale Querbinden auf den Flügeldecken

weiss beschuppt. Die hintere Halsschildmakel befindet sich in der

Mitte des Seitenrandes, während die vordere mehr nach innen ge-

rückt, zwischen dem Vorderrand und der hinteren Makel liegt. Der

Scutellarlappen ist dichter und etwas heller gelb beschuppt, auf

der Scheibe des Halsschildes jedoch stehen die Schüppchen so spar-

sam , dass beiderseits ein dunklet er Längsstreifen entsteht. Flügel-

decken an den Schultern deutlich breiter als lang, punktirt-

gestreift, die Zwischenräume flach gekerbt-gezähnt, an der Spitze

jede einzelne Decke in Form eines stumpfen Winkels zugerundet,

sparsam dunkel gelb beschuppt, eine Schüppchenreihe am inneren

Basalrand, eine Makel nahe der Wurzel des Nahtstreifens und eine

mit ihr in Zusammenhang stehende, nach aussen erlöschende, schmale

Querbinde, ferner eine eben so schmale, aber bogenarlige Quer-

binde im zweiten Drittel der Deckenlänge und eine undeutliche

vor der Spitze, weis.s. Unterseite des Halsschildes gelb, über den

Hüften mit einer grösseren, ungefähr halbmondförmigen und einer

kleineren, mit dieser zusammenhängenden weissen Makel. Hinter-

brust schwarz, sparsam weiss, die obere Spitze der Mittelbrust-

epimeren und das vordere Ende der Hinterbrustepisternen dicht

weiss beschuppt. Zweites Bauchsegment beiderseits am Vorderrande
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mit einem kleinen gelben Querstrich, sonst ganz weiss, das erste

Segment nur tlieil weise dicht weiss beschuppt, so dass eine, den

Raum zwischen den Hinterhüften ausfüllende und nahe bis zum

Hinterrande des Segmentes reichende Makel und die Umgebung der

Hinterhüften fast kahl schwarz bleibt. Drittes bis fünftes Bauch-

segment bräunlich gelb, das dritte und vierte beiderseits mit einer

weissen Makel. Hinterschenkel verlängert, die Flügeldeckenspitze

überragend , ohne Schenkelleiste , so wie die vorderen zwei Bein-

paare weiss und gelb (letztere Farbe vorwiegend) beschuppt.

Coptiirus (Eiicopturus) signatus sp. n.

C. rubricolli Gyllh. affmis, niger, ellipticus, antennis rufescen-

tibus, rostro basi albo-, prothorace margine antico vilisque tribus

(mediana augustissima) croceo-, elytris fascia post-scutellari ac

subangulata luteo-, sutura dimidia apicali guttaque laterali, ante-

apicali, albo-squamulosis
;

elytris striato-punctatis , striis squamulis

seriatis, setiformibus , luteis; corpore subter albo-, femoribus anticis
,

pro- et metasterno plus luteo-squamulosis.

Long, 7 , lat. 2.8 mm.

Patria: Brasilia? « Arethusa » (i).

Dem.C. riihricollis Gyllh. verwandt, aber von mehr gestreckter

Körperform. Rüssel an der Basis weisslich , Augenfreimungslinie und

Augenhinterrand eben so, nur hinten in Röthlichgelb übergehend.

Halsschild am Vorderrande mit breiter, gelbrother Beschuppung , die

einen äusserst feinen nur hinten verbreiterten Mittelstreifen und zwei

breitere, etwas nach aussen gebogene Seitenslreifen entsendet; der

von oben sichtbare Theil des Halsschildseiteniandes schwarz.

Schildchen punktförmig gelblich beschuppt. Flügeldecken punk-

tirt-gestreift, die Punkte mit gelblichen Schuppenbörstchen ; ein

hinter dem Schildchen entspringender schräg nach hinten und aussen

verlaufender geradlinieger Querslreifen gelblich-, eine über den

Nahtstreifen und das erste Spatium sich erstreckende Quermakel

(1) Ausser dem alten Arethusa, heute Rrestaii, südlich van Hama, in Syrien

,a:elan^ es mir rirht eirrn Ort dos <:^leiohen Namens in (]er Xeuen AVeit aufzu-

finden.
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auf der Mitte der Naht und von da ab die hintere Nahthälfte,

sowie beiderseits im zweiten Drittel der Deckenlange ein über das

sechste und siebente Spatium sich erstreckender länglicher Flecken

weisslich beschuppt, Unterseite weiss, die Vorder- und Mittelbrust

mehr gelblich, die vordere Hälfte der Hinterbrustepisternen schwärz-

lich, die Vorderschenkel oberseits lehmgelb die übrigen weiss be-

schuppt , das hintere Paar schlank, die Flügeldeckenspitze überragend
,

mit deutlicher Schenkelleiste.

Das vorliegende Unicum zeigt längs der Mitte des ersten Bauch-

segmentes einen Eindruck (secund. männl. Geschlechtscharakter?)

Cupturosoiiuis tringa sp. n.

Ellipticus, niger; rostro rufo castaneo , antennis ferrugineis , rostro

basi capiteque lucescenti et albo-squamulosis , vertice carina denu-

data castanea; prothorace longitudine paulo latiore, antice leniter

constricto, ut elytris variegatira nigro et lutescenti squamulosis,

vittis tribus , mediana tenuissima , squamulis condensatis et squa-

mulis albis intermixtis; scutello minuto, elliptico, lutescenti-squa-

muloso; elytris ellipticis, callo apicali instructis, punctato-slriatis,

ochraceo-squamulosiSj in striis seriatim albo-squamulosis, dorso

interstitio secundo et sexto vitta abbreviata, nigro-sqijamulosa
,

humeris denudatis; corpore subter squamositate alba, squamulis

luteis, praecipue in lateribus, intermixta, femoribus robustis,

subtus ante apicem dentatis, posticis extrinsecus carinulatis, ab-

dominis apicem vix attingentibus.

Long. 5, lat. 2.2 mm.

Patria: Brasilia, Novo Fribuigo (coli. Baden).

Elliptisch, ockergelb, weiss und theilweise auch schwärzlich be-

schuppt; Rüssel röthlich kastanienbraun, massig diclit und sehr

fein, an der Basis, dichter punktirt und weisslich beschuppt, ent-

lang der Mittellinie glatt. Augen durch einen vertieften Zwischen-

raum, von ungefähr Vorderschienenbi^eite
,

getrennt, Kopf gelblich,

weiss beschuppt, Scheitel mit glänzend glatter, kastanienbrauner

Längsschwiele. Thorax wenig breiter als lang, vorn leicht einge-

schnürt, Seiten sehr wenig gerundet, oberseits schwarz und ocker-

gelb beschuppt, drei Längsstreifen ohne schwarze, dafür aber mit
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weisslichen Schüppchen untermischt. Schildchen klein, oval, ocker-

gelb. Flügeldecken elliptisch, mit Endbeulen, punktirt-gestreift
,

in den Punktstreifen mit weissen Sciiüppchen, sonst vorherrschend

ockergelb, an den Seiten weiss untermischt, beschuppt, nur in

der Mitte des 2. und 6. Zwischenraumes mit schwarz beschupptem

Längswische, ausserdem in den Zwischenräumen hie und da einige

gereihte schwarzbraume Schüppchen. Unterseite weiss beschuppt,

an den Seiten mit zerstreuten gelben Schüppchen. Hinterschenkel

mit Aussenleiste , robust, die Hinterleibspitze kaum erreichend.

Hemicolpus (Hemigaster olim) cuMciis Lac.

Diese Art liegt mir nun in einem Stück , und da mit Lacordaires

Handschrift versehen , höchst wahrscheinlich im Typus vor. Die in

meiner Arbeit vorausgesetzte Mittelbrustbildung trifft zu , so wie

alles andere von mir Erwähnte. Was die im Atlas zu Lacordaires

Werk von Huet ('j gezeichnete Abbildung jedoch betrifft, zo ist

PI. 74, Fig. la, bezüglich der Fühler sehr mangelhaft indem die

in Wirklichkeit doppel-kegelförmige Keule etwas länger als das

zweite Geisseiglied und dieses kaum kürzer, wohl aber dünner als

das erste ist ; das erste Keulenglied hingegen ist von halber Keulen-

länge. Fig. Ib. ist bezüglich des Halsschildes, das mit dem Hinter-

rand über die Decken gehoben erscheint, unzutreffend, der Hals-

schild-Hinterrand liegt in natura mit der etwas eingedrückten

Schildchengegend der Flügeldecken in einer Ebene.

(1) Der Verfasser des grossartigeu Werkes weist in der Vorrede, Band I, p. X,

jede Verantwortung bezüglich der Correctheit der Zeichnungen des Atlases von

sich , was man in Anbetracht der doi-t erwähnten erschwerenden Umstände , unter

welchen die Tafeln augefertigt wurden, sehr entschuldbar finden wird.
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BOEKAANKONDIGING,

9Ir. JL. L.EEIÌBERG.

Instinct und Intelligenz im Thierreiche.

Ein kritischer Beitrag zur modernen Thier-

psychologie, von Erich Wasmann, S. J. —
Freiburg in Breisgau, 1897.

Onder de vraagstukken , die in de wetenschappelijke wereld tal

van malen behandeld en besproken worden, zoowel nu als vroeger,

is dat van den aard van het instinct der dieren zeker een der meest

populaire. De vraag, of dieren instinct dan wel verstand bezitten;

of hun verstand , als wij het zoo noemen mogen , slechts gradueel

van dat van den mensch verschilt , heeft al heel wat pennen in

beweging gebracht. De enorme stoot aan de studie der dier-biologie
,

door Charles Darwin in zijne evolutie-leer gegeven, eene leer die al

meer en meer de wetenschappelijke zoölogen aantrok en hen aan-

spoorde tot onderzoek der fijnste details zoo op het gebied der

biologie als op dat der anatomie van de dierenwereld ,
— heeft tal

van feiten aan het licht gebracht , die den onderzoeker met be-

wondering vervulden, maar tevens de vraag deed rijzen: is dit

nu verstand of instinct? Voor en tegen is hierover veel geschreven

en de geleerde schrijver van bovengemelde brochure heeft voor-

zeker een verdienstelijk werk gedaan die vraag nogmaals aan een

nauwkeurig onderzoek te onderwerpen.

In helderen , klaren stijl worden achtereenvolgens de volgende

punten behandeld , en men weet waarlijk niet wat meer te bewon-

deren, het logische van het betoog of de belezenheid van den
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schrijver, die blijkbaar de geheele literatuur over dit onderwerp

heeft geraadpleegd.

De hoofdstukken luiden als volgt:

I. Vulgäre oder wissenschaftliche Thierpsychologie.

II. Instinct und Intelligenz , nach der heutigen Zoologie.

III. Was ist Intelligenz? Was Instinct?

IV. Prüfung neuester Anwendungen.

V. Die allgemeine Sinnesbilder und das Abstractions- Ver-

mögen.

VI. Intelligenz und Sprache.

VII. Ein Maszstab für die vergleichende Thierpsychologie.

Onpartijdig worden hierin o. a. de door anderen aangevoerde

argumenten vóór en togen behandt>ld en aan kritiek onderworpen
,

en ofschoon reeds uit vorige studiën des schrijvers opinie kon

worden afgeleid , zal men hem toch de verdiensten niet kunnen

onthouden eerlijk en met open vizier zijn tegenstanders te zijn te

gemoet getreden.

Met treffende juistheid wordt vooral gewezen op het misbruik,

dat van het woord « Intelligenz » door verschillende schrijvers

wordt gemaakt , en aangetoond dat hieronder alle instinctmatige

handelingen zouden vallen ,* waardoor eenvoudig het verschil van

dier en mensch zou verdwijnen en de Heer der schepping slechts

gradueel van de meest ontwikkelde apen zou verschi'len.

Logisch komt schrijver daartegen op, daar hij aantoont dat bij

sommige lagere dieren , o. a. bij de mieren , het instinct zoo enorm

ontwikkeld is, blijkens zijne onderzoekingen en die van tal van

anderen , dat ceteris paribus het instinct van eene mier gelijk staat

met dat van den zoo veel geprezen hond.

Een staaltje uit de velen trof mij. Schrijver had verscheidene

nesten van mieren ten onderzoek in zijne studeerkamer, en het ge-

beurde vaak dat de mieren, die zooals bekend is van de kleinste

opening gebi'uik maken om hare onderzoekingstochten te maken.
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eene invasie in de kamer van den schrijver deden. Om haar dit af

te leeren was het voldoende een der mieren te pakken en flink

onder water te dompelen en ze daarna onmiddelijk in het nest te

zetten. Geen enkele mier kwam nu nog door de gevonden opening.

Mij zelven ti'of voor eenige jaren ook de volgende waarneming.

In een ouden eik had de zwarte mier {Las'ms fuli^/inosus) haidir nest

gehouwd en de eenige opening die ik bespeurde was meer dan een

decimeter hooger dan den beganen grond. Ik zag aan den voet van

het nest eene Noctuinen-rups liggen, die blijkbaar gewond of ge-

stoken was, althans hare gewoonlijke levendigheid miste, en bij

die rups een viertal mieren bezig met haar voort te trekken en in

het nest te brengen. Intusschen voor vier mieren bleek zij te

zwaar, en ik dacht dan ook dat de mieren den strijd zouden op-

geven. Ik zag daarop twee der mieren zich verwijderen en in het

nest verdwijnen en na eenige oogenblikken , vergezeld van een

tiental anderen, terugkeeren en op de rups aanvallen. Langzaam

ging het in vereeniging vooruit , en na verloop van enkele minuten

werd de rups geheschen tot aan de opening van het nest om er

in te verdwijnen.

Zou men niet zeggen dat in beide gevallen menschelijker wijze

gesproken vergadering was gehouden , en de slotsom van het eene

geval was zich te hoeden voor eene onderdompeling, in het andere

den buit met eene versterkte troepen-afdeeling te bemachtigen?

En toch, hoe juist toont schrijver fiet aan, wij vergissen ons

als wij aan de dieren ons versfand , onze Infelll(/enz , toeschrijven;

en al moeten wij dikwijls bij de vraag hoe en waarom een i(/?iO'

ramus uiten, zijne conclusie komt mij voor de eenige mogelijke te

zijn waar hij , na de voorstanders der pantheïstische leer te hebben

bestreden , zegt :

<( Intelligenz , im eigentlichen Sinne ein geistiges Äbstractions-

verm.ögen , ist ebenso bei den höheren Thieren , wie bei den

niederen, nicht zu entdecken. Das Geisteslehen beginnt erst beim

Menschen ,, zwar im engsten Anschlüsse an das Sinnesleben , das er

mit den höhern Wirbelthieren theilt , aber dennoch wesentlich

verschieden von diesen und über dasselbe weit hinausgehend. Dies
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zeigt sich vorzüglich im Besitze der Sprache, die der Ausdruck

der logischen Denkthätigkeit ist. Die Sprache ist es, was das

Seelenleben des Menschen won jenem des Thieres äusserlich imter-

scheidet; aber die Intelligenz 1st es, toas den Menschen zum Men-

schen macht. Durch seine sinnlich geistige Seele wird der Mensch

zur Krone der sichtbaren Schöpfung. Er steht durch seine Vernunft

und Freiheit unermesslich hoch über dem vernunftlosen Thiere,

das seinen sinnlichen Trieben ohne Ueberlegung folgt und folgen

musz. Durch die geistige Seele wird der Mensch zum Ebenbilde

des höchsten, des unerschaffenen Geistes, zum Ebenbilde Gottes,

seines Schöpfers. »

NASCHRIFT.

Onvermoeibaar gaat de schrijver, in boven aangehaalde beoor-

deeling vermeld, voort. Nu weder in eene lijvige brochure, van

zijne hand verschenen , als het ware het complement van het hier-

boven aangehaalde werkje, getiteld: «Vergleichende Studien über

das Seelenleben der Ameisen und der höliern Thiere. Freiburg

1897)). Het zou mij te ver voeren ook deze brochure thans te

bespreken, slechts kan ik niet nalaten hare lezing, wegens den

schat van biologische bijzonderheden in de ruim 100 pagina's

vervat, ten zeei'ste aan alle enlomologen aan te bevelen.
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Käferfauna Madagascars.

III ').

Missions scientifiques de M, C/i. Alluaiid aux îles Sécîtelles

(1892) et à Dlego-S/iarez, Madagascar (1893). Scolijtldae

et Plaiypodlda*'.

Von CAMILLO SCHAÜPUSS in MEISSEN.

SGOLYTIDÂE.

1. Steplianoderes vulgaris n. sp.

Elongatus, cylindi'icus, pr;etis , antennis testaceis
,

pedihus

castaneis, subnitidus. Oculi transversi nigfi subopaci, granulosi.

Caput convexum, densissimo vix perspicue rugulosum el antice

asperalum; margo aaticus pilis flavidis dense vestilus. Prothorax

rufopiceus, semiobovatus, latitudine vix longior, basi truncatus et

marginatus; anguli postici obtusi rotundati; in margine apicali

tuberculis sex satis distinclis prominulis notatus ; dorsum nitidum

aequaliler gibboso-elevatum , rotundatum , anlerius tuberculis nume-

rosis sparsis scabratum
,

plaga tuberculorum lata rotundata, po-

sterius ruguloso-exasperatum nee non infuscatum et subopacum

,

utrinque leviter impressum. Elytra cylindrica, ^«o/i duplicis thoracis

longitudinis , lateraliter post mediam partem vix ampliata, dein

ad apicem rotundata , nigro-picea, subnilida, profunde punctato-

striata; interstitia angustiora, convexa, setis obtusis confertis

1) 1. Nunquam. otiosiis 1890; II. Tißschr. v. Enlom. XXXIV 1891.

Tijdschr. v. Entom. XL. 1-1
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pallidis uniseriatim adspersa ; apex modice declivis convexe rotun-

da!us, integer.

Long. : 1,5 mm.

Sechellen, La Digue.

Die von Herrn Alluaud in Anzahl gesammelte neue Art steht

dem kleineren madagassischen Stephanode res communis m.

am nächsten , ähnelt aher sonst dem mexicanischen Stephano-

d e r e s p u 1 v e r u 1 e n t u s E i c h h. , von dem sie durch grössere

und längere Form und, von der Seile gesehen, regelmässiger an-

steigendes Dorsum des Thorax abweicht. Die Einsenkung hinter

der Höhe lallt also weniger auf, die bei pul verulen tus, ent-

gegen der Angabe in der Diagnose, wie ich aus der Eichhoffschen

Type constatiren kann , doch vorhanden ist.

2. Xyleborus kraatzi Eichh.

Sechellen; Mahé, 5 Exemplare. La Digue, 1 Exemplar.

3. Xyleborus badius Eichh.

Mayotte de Faymoreau, 3 Exemplare. La Digue, 1 Exemplar.

4. Xyleborus masoarensis Eichh.

Madagascar; Diego Suarez, 2 Exemplare.

5. Xyleborus confusus Eichh,

Sechellen; La Digue, 4 Exemplare. Madagascar; Diego Suarez,

1 Exemplar.

Von den in EichholTs Sammlung befindlichen Stücken aus Mada-

gascar und von der Goldküste nicht zu unterscheiden , von den

südamerikanischen Eichhoffschen Typen nur durch Grösse (3 mm.)

verschieden.

Es will mir scheinen , als ob alle vier vorgenannte Arten ,
die

zusammen von den verschiedensten Fundorten eintreffen, CoUe-

ctivbegriffe sind, welche der Klarung bedürfen. Solche ist weder

Eichhoff, noch Germar (wie ich aus in seinen Händen befindlich

gewesenen Exemplaren sehe)
,
noch sonst Jemand bislang geglückt,

6. Xyleborus alluaudi, n. sp.

Cylindricus , satis corpulentus , supra unicolor , niger (immaturus

flavopiceus vel piceus) , nitidus, subtus rufopiceus, antennis pedi-
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busqué ferrugineo-testaceis, genubus infuscatis. Caput leviter con-

vexum, subtilissime vix perspicue rugulosum et irregulariter profunde

ruguloso-punctalum, in fronte carinula elevata nitida notatum,

margine antico pilis aureis longis ciliatum. Mandibulae nigrae
,

margine exferiore ante basin leviter sinuatae. Oculi elongati nigri
,

margine antico profunde emarginati. Antennarum capitulum rotun-

datum pubescens. Prolhorax — sensu Eichhoffi monographi dictum —
subquadratus , latitudine quarta parte longior, basi • truncatus

,

angulis posticis (desuper inspicienti) obtuse subrectis, lateribus

postice parum rectis, ad medium leviter rotundatis, apice obtuse

rotundalo, integro; dorsum convexum in disco medio linea sube-

levata obsoleta transversa notatum , anterius rugis transversis

exasperatum, posterius thorax nitidus, subtiliter punctulatus, basi

breviter et leviter declivi striolata ; lateribus pilis longis tenuiter

adspersus. Elytra thoracis latitudinis at duplo longiora, cylindrica,

nitida, lateribus a basi ad teiliam partem fere rectis, media parte

ampliatis, apice communitei" rotundata, supra punctato-striata
,

punctis non profundis sed magnis, rotundatis 5 interstitia subtiliter

et distanter uniseriatim punctata , stria suturali sequentibus vix et

postice solum profundiore; interstitium sulurae proximum granulis

remotis gradatim posterius niaioribus et in apice spinis armalum,

quarum tres in apice liberae; interstitium secundum solum posterius

tribus tuberculis minoribus ornatum, quorum unum liberum pauUo

superius spinae vicinae primi interstitii positum; interstitium tertium

posterius tuberculis remotis et spinis instructum
,
quarum duae

maiores in apice liberae; interstitium quartum posterius solum

tribus tuberculis minoribus, in apice autem spina libera armatum *

spinae ultimae interstitiorum 4, 3, 1, 1, 3, 4, in semicirculo

positae, et item paenultimae 3, 1, 1, 3; iuxta marginem in

intei'stitio secundo tuberculum parvum; apex dcpressus, margina-

tus; elytrorum superficies pilis longis aureis seriatis adspersa.

Long. : large 3 mm.

Mas: Brevier, thorace antice profunde excavato, margine apicali

medio cornuto, reflexo, linea longitudinali mediana per excava-

tionem dislincta.
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Madagascar; Diego Suarez.

Weibchen in Menge, nur ein einziges Männchen.

Neben den grösseren Xyleborus principalis Eich h. von

Guinea, zu stellen, den ich nicht kenne; kleiner als X. valid us

E i e h h . und a d e 1 o g r a p h u s E i c h h. , mit denen E i c h h o f f

^seinen principalis vergleicht; ausgezeichnet durch den ausge-

prägteren Schmuck des Flügeldeckenabsturzes
, namentlich dadurch

,

dass das zweite Interstitium mit einer Reihe von Tuberkeln ver-

sehen ist, welche zwar kleiner sind, als die des ersten und dritten
,

aber deutlich sichtbar.

Grösser und länger als X xantJiopiis Eiclih. Letzteren besitze

ich aus H a a g 's Sammlung mit der Fundorfsangabe : « Promon-

torium Diego » , sowie durch Sikora's Sendungen von Antananarivo.

7. Xyleborus dilatatus Eichh.

Sechellen; La Digue, Mähe, je ein Exemplar.

8. Xyleborus bucco n. sp.

CyUndricus, rubroferrugineus , elytris obscurioribus , sutura et

apice infuscatis, nitidus, pilis parcioribus adspersus. Caput globo-

sum, punctis subtiiissimis vix perpicuis ornalum; vertex subtilis-

sime parce punctulatus; frons punctis irregularibus longulis antice

crebrioribus rugulosa et linea mediana elevata laevi praedita : supra

mandibularum nigrarum basin antice utrinque marginatum , ore

dense aureociliatum ; oculi nigri, antennae teslaceae. Prothorax

latitudine longior, subquadratus , lateribus fere rectis basin versus

arcu lenissimo angustatus, apice leniter rotundatus , basi truncatus
,

angulis posticis obtusis subrotundatis; doi'sum gibbuni, anterius

valde convexum, tuberculis densis transverse exasperatum , ad

summum distincte transverse rugulosum; posterius parce subtiliter

punclulatus, nitidus, pube longiore erecta lateribus perspicuiore ad-

spersus. Elytra duplicam thoracis longitudinem non aequantia,

lateraliter subrecta, parallela, a basi ultra medium a quadrante fere

postico ad apicem parum angustiora , apice arcu leni rotundata
;

nitida, vix seriato-pilosella , anterius convexa, post medium depressa,

lineato-punctata
,

punctis non profunde et striis non impressis;
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interstitia plana , remote et multo subtilius punctata , stria suturae

proxima non impressa. Apex oblique declivis, leviter rotundato-

convexus, deplanatus, subnitidus, striis punctorum subtilissime

impressis; intei'stitia seriatim setis longis aiireis ornata, primum

in utroque elylro in media dilalatum et posterius iterum subatte-

nuatum , tubercule elevato acuto, a sutura subremoto, nolatum,

tubercule uno minori parum distincte prope versuram et superius

vestigiis quattuor tuberculorum , nec non ad angulum posticum

tubercule uno minuto insti'uctum; cetei'a interstitia superius et

inferius tuberculis minoribus seriatis vel eorum vestigiis armata.

Corpus subtus nitidum punctatum.

Long. : 2,25 mm.

Sechellen; La Digue.

In grösserer Anzahl erbeutet.

Xyleborus bucce m. ist dem X. di la ta tus E ich h. und

einer im Nachstehenden noch zu beschreibenden Art von den

Philippinen, die icii capito m. taufe, endlich dem X. par vul us

Ei e h h. von Ceylon nahe verwandt. Von allen unterscheidet er

sich durch seine dunklere Färbung und seine gedrungenere Gestalt;

denn capito und dilata tus sind wohl länger als bucco, aber

schmäler, was, dem Verhältniss angepasst, auch von dem kleineren

parvulus gilt. Die vier Thiere bilden zusammen eine Gruppe,

welche bei weiterem Ausbaue dem späteren Bestimmer manche

Schwierigkeiten bieten wird , weil die Unterscheidungsmerkmale

gering und mit Worten schwer wiederzugeben sind.

Die Thoraxform trügt den Beschauer
,

je nachdem der Kopf

mehr oder weniger eingezogen ist; so irrte E ich h off, als er

den Thorax von X. dilatât us als «latitudine et longitudine sub-

aequali)) beschrieb ^); bei allen diesen Arten ist der Thorax

länger als breit. Die Sculptur von dilata tus ist nicht so dicht

und rauh , als die der anderen.

Die Flügeldeckenpunkte sind gross und tief bei X. dilatât us,

gross und flach bei X. capito, kleiner und flach bei bucco,

1) Ratio , descriptie , emendatio Touiicinorum
,
pag. 393.
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und parvulus; bei dilatatus zudem dichter. Der Apex fällt bei

allen anderen Arten steiler ab, als bei dilatatus, bei bucco

allein ist er abgeflacht.

Der Hauptunterschied aber liegt im Dornenschmuck. Die beiden

grossen nach der Spitze zu immer angedunkelten Dornen sind bei

X. dilatatus grösser als bei capito und parvulus, kleiner

noch sind sie bei bucco. Neben diesen grossen Dornen spielen

die kleineren Dornen i. e. Tuberkeln des ersten Interstitium eine

grosse Rolle. Bei dilatatus sind deren zwei auf der Versur

deutlich, weitere konnte ich nicht nachweisen; bei capito sind

drei Tuberkeln sehr deutlich, zwei undeutlich; bei bucco ist

einer deuthch, vier weniger deutlich, doch erkennbar ausgeprägt;

bei parvulus ist einer deutlich, zwei ei kennbar, von weiteren

allenfalls noch Spuren zu sehen.

Ausserdem sind bei allen Arten sämmtliche Interstitien an der

Versur reihig mit kleinen Tuberkeln besetzt, die seitlichen Inter-

stitien auch hinten. Die Tuberkeln des dritten Interstitium treten

meist deutlicher hervor. Schliesslich trägt das erste Interstitium

neben der Hinterecke meist einen mehr oder weniger deutlichen

Zahn; leicht zu erkennen ist er bei capito, bucco und par-

vulus, nicht festzustellen bei dilatatus, wennschon ich eine

Spur davon zu sehen vermeine.

Der von Eichhoff in seiner Monographie i) gezogene Vergleich

zwischen dilatatus and parvulus ist nicht richtig. Jenes

Thorax ist nicht kürzer als der von parvulus, er ist ent-

schieden länger als breit. Das Unterscheidungsmerkmal liegt in

der Grösse, Breite und massigeren Statur, in dem abschüssigeren

Apex, deutlicheren Zähnen, gröberen Punktstreifen und der tuber-

kelfreien Suturalecke,

Sicher handelt es sich nicht um eine Lokalvarieiät, sondern

eine gute Species.

Es möge hier die Beschreibung des X. capito Platz finden :

1) L. c.
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Xyleborus capito n. sp.

Cylindricus , rufoferrugineus , sutura elytrorum infuscata , nitidus.

Caput globosuin, fronte punctis maioribus rugulosa, linea elevata

laevi mediana instructum; ore aureo-ciliatum ; mandibulae nigrae;

vertex subtilissime parce punctulatus. Prothorax latitudine longior,

lateribus leniter, apice fortiter rotundatus, angulis posticis obtusis

subrotundatis; dorsum gibbum, anterius valde convexum, tuber-

culis densis transverse exasperatum , ad summum subtiliter trans-

rugulosum
;

posterius parce subliliter punctulatus, nitidus, pube

longiore erecta lateribus perspicuiore adspersus. Elytra duplicam

thoracis longitudinem non aequantia, lateraliter subrecta parallela,

a basi ultra medium a quadrante fere postico ad apicem angustiora
,

apice arcu leni rotundata; nitida, pilosella et longis setis aureis,

remotis, seriatis non solum ad apicem sed etiam anterius ornala,

lineato-punctata, punctis non profundis, striis non impressis;

interstitia plana remote et multo subtilius punctata, stria suturae

proxima non impressa. Apex oblique declivis, leviter rotundato-

convexus, nitidus, striis punctorum distincte impressis; interstitium

primum in utroque elytro in medio dilatatum et posterius iterum

subattenuatum, tuberculo elevato acuto a sutura subremoto medio

notalum, tribus tuberculis minoribus prope versuram et superius

vestigiis duorum nec non tuberculo uno minuto ad angulum

poslicum; cetera interstitia superius et inferius tuberculis minoribus

vel eorum vestigiis armata.

Long.: '2,5 mm.

Philippinen. Aus Eichhoffs Sammlung, bezeichnet: Oberthuer.

Seiner Statur nach ähnelt er dem X. philippinensis Eich h
,

ist aber sonst nicht mit ihm zu vergleichen.

9. Diamerus hjspidus Klug.

Madagascar; Diego Suarez. Sechs Exemplare.

Diamerus hispidus misst 3,5 mm. in der Länge, 2,5mm.

in der Breite.

Gelegentlich der Bestimmung dieses hochinteressanten bunten

Käfers beschäftigte ich mich mit den Thieren die vorläufio- mit
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ihm in einem Genus untergebracht sind und verdankte der Güte

des Herrn G. Se verin die Möglichkeit, die fünf Exemplare,

nach welchen C h a p u i s seinen D i a m e r u s i m p a r beschrieb
,

untersuchen zu können. Da Chapuis Diagnose heutigen Ansprüchen

nicht mehr genügt, sei sie im Nachstehenden ergänzt:

Diamerus impar Chap.

Elongato-obovatus, nigropiceus, dense griseo-pilosus et supra

dense sed vix visibiUter brunneo-setosus; elytiis abdomineque ru-

fopiceis, antennis tarsisque flavo-testaceis. Caput subnitidum;

vertex densissime vix perspicue rugulosus et antice dense sed non

profunde punctatus, linea longitudinali mediana impressa; frons

deplanata, dense punctato-rugosa, ante rostrum transverse inserta

et media foveata ; caput lateraliter et subtus transverse-strigosus et

punctulatus. Thorax semiovatus, longitudine latior, laleraliter

acute carinatim-marginatus, ex basi ad tertiam anticam partem

arcu leni rotundatus, dein subito rotundato-reductus et bene

rotundato-esinuatus (antice utrinque constrictus), apice truncatus,

margine parum elevalo, dense griseo-ciliato ;* basis breviter ad

medium bisinuata, supra scutellum vix producta, tenuiter mar-

ginata , ante marginem transverse lineariter parum inserta et

thorax abbine decliviler roiundalo-ascendens, asce;isione utrinque

parum compressa; anguli postici recti; subnitidus, densissime

punctatus, punctis magnis sed non profundis, ceterum glabei', ex

basi ad mediani partem linea mediana longitudinalis elevata laevis

spatio parvo prosecuta absque punctis. Elytra thorace latiora
,

seriatim testaceo-squamulosa ; margo basalis valde elevatus, supra

scutellum rotundatim parum reductus, angulis anticis rotundatis;

post humeros rotundato-ampliata, dum subito esinuata et dein

ampliata; creberrime punctulata et profunde punctatosti'iata;

interstitia parum convexa, secundum et tertium tuberculis singulis

scabrala; declivitas postica rotundata, interstitium primum dexte-

rum ad declivitatis initium in acumen conicum acutum (long,

i mm.) rugose-puntatum pr-oductum et in utroque elytro apice

in spinulam brevem finiens; humerus plaga pai'va absque punctis

notât US.
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Long. : 3,5—4,5 mm. lat. : 2—2,25 mm.

Senegal (Dejean); Guinea (Bocaui). Coll. Chapuis, mus. reg.

Bruxell.

Obs. In exemplare uno magno deterso declivitas postica distincte

transverse parum depressa est, inferstitium suturale (primum) infra

acumen per longitudinem elevatum, secundum et quartum angu-

statum et deplanatum, tertium latum et elevatum, quintum cum

ceteris elevatum.

Dem Diamerus impar steht eine weitere Ait von Natal nahe:

Diamerus ericius n. sp.

Elongato-ovatus, brunneo-niger, aniennis testaceis. Caput nigrum,

subnitidum
,

punctulato-rugosimi ; frons deplanata, posterius linea

mediana laevi notata
,

quae anterius exiit in excavationem latam

nitidam transversam, ante oculos transversos opacos scahrata et

densis setis rubrofuscis ornata; rostrum antice marginatum, ad

marginem supra sinuatim excavatum. Thorax antice constrictus
,

dum semiglobosus, convexus , margine antico medio parum emar-

ginato rubro, ceterum niger , densissime punctulato-rugosus, tubcr-

culis intermixtis scabratus et squamulis pallidis lateraliter et basin

versus adspersus. Elytra Ihorace plus dujìlo longiora, ovata, ad

humeros angustata, dum thorace vix latiora et abbine pauUatini

angustata, apice arcu forti rotundato; basi elevato-marginata, mar-

gine crenato, post marginem utrinque transverse depressa, rubra,

subnitida, punctatostriata , striis angustis, interstitiis rugulosis

seriatim longe rubro-penicillatis nee non squamulis pallidis den?e

omnino adspersis.

Long.: 3 mm., lat.: 1,6 mm.

Natal. Unicus.

Diamerus ericnis ahmt in seinem Habitus den B'iam. impar nach
,

unterscheidet sich aber von diesem duich seine Kleinheit, durch

den schmäleren , vorn tiefer ausgehöhlten Kopf mit undeutlicher

Scheitelniittelrinne, durch gediMingeneres , vorn sich viel schneller

rundlich einziehendes Halsschild , durch kleinere aber dichtere und

runzliche Punktur desselben und durch einen Kranz von Tuberkeln
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welche seitlich an Grösse zunehmen , entlang des Randes , sowie

einzelne Tuberkeln auf der vorderen Halsschildhälfte , endlich durch

fehlende Mittellinie. Die Flügeldecken verengen sich bei D. e r i c i u s

von der Schulter ab gleich massig nach hinten , während sie bei

im par sich hinter der Mitte nochmals, u. zw. zu ihrer grössten

Breite erweitern. Dem D. er ici us fehlt der merkwürdige einsei-

tige Flügeldeckenschmuck , den alle fünf Typen von impar gleich

ausgeprägt zeigen.

10. Hyloscyllus (nov. gen.) exsculptus n. sp.

Validus, brevis, niger, subnitidus; antennae castaneae. Frons

leviter convexa , densissime ruguloso-punctata, anterius linea me-

diana obsolete perspicua, antice nonnunquam transverse lineatim

impressa; vertex fovea longitudinali notatus, subtilius punctatus.

Thorax transversus, antice profunde constrictus, margine antico

integro elevato, basi truncata non maiginata, nitidus, antice dense,

lateribus densius rugoso-punctalus, plaga longitudinali mediana

laevi. Elytra cylindrica , nitida, profunde sulcata, sulcis foveato-

punctatis (sulco suturae proximo non profundo), interstitiis con-

vexiusculis crenulatis , seriatim punctulatis , antice—praesertim

suturali—transverse tuberculato-scabratis, basi ad scutellum valde

emarginata, margine elevato et crenato; interstitio primo immuni,

ceteris posterius et trans apicem seriatim remote tuberculatis, ad

versuram spina valida; apex truncatus, declivis, parum convexus,

sat dense in interstitiis ferrugineo-pilosus.

Long.: 3,5—4 mm., lat.: 1,6 mm.

Madagascar; Diego Suarez. Zwei Exemplare.

Zwei weitere Arten dieser neuen Gattung erhielt ich s. Z. mit

von Sikora :

Hyloscyllus loricatus n sp.

Elongatus, niger, subnitidus, antennae tarsique castanea. Frons

leviter convexa, dense cribrato-puncfata, lateribus punctis con-

fluentibus , linea longitudinali mediana absque punctis , antice

lateraliter constricta; vertex linea vel fovea longitudinali notatus,
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subtilius punctatus. Thorax fere aequilatiis, antice constrictus,

margine antico integro, basi marginata, laevis, cicatricosus , spatio

medio absque punctis, cicatriculis antice minoiibus. Elytra fere

duplicis latiludinis longiludinis , subnitida, profunde sulcata, sulcis

foveatis, foveis plus minusve oblongis, intersiitiis planis crenu-

latis, (irregulariter) seriatim punctulatis, antice—praesertim sutu-

rali— transverse tuberculato-scabratis , basi ad scu(ellum breviter

emarginata, margine crenato; apex declivis parum convexus,

utroque interstitio seriatim vix perspicue tuberculalo et dense ferru-

gineo-piloso.

Long.: 4,5 mm., lat.: 1,6 mm.

Madagascar; Antananarivo (Sikora).

Das Thier variirt in den zwei mir vorliegenden Stücken durch

die Kopfgrube, die einmal nur als Linie, das andere Mal breit

eingedrückt ist, durch den freien Fleck- des Halsschildes, der

grösser oder kleiner vorkommt und nach welchem zu die groben

Punkte bald kleiner, bald — bei abgeriebenen alten, dann auch

nicht glänzenden Exemplaren — etwas nadelrissig werden , endlich

durch die Punktreihen der Interstitien der Flügeldecken , die unregel-

mässig einfach oder doppelt auftreten.

Hyloscyllus radens n. sp.

Elongatus, niger, subnitidus; antennae tibiae tarsi castanea.

Frons satis con vexa densissime ruguloso-punctata; vertex linea

brevi longitudinali notatus, subtiliter punctatus. Thorax fere

aequalis latitudinis ac longiludinis, antice constrictus, margine

antico medio parum esinuato ibique striola vix impressa; basi

marginatus , dense cribratus, punctis lateiibus confluentibus. Elytra

duplicis latitudinis, subnitida, profunde sulcata, sulcis remote

grosse punctato-foveatis , intersiitiis fere planis, crenulatis
,
jrregu-

lariter seriatim punctulatis, antice — praesertim suturali — trans-

verse tuberculato-scabratis, basi ad scutellum breviter emarginata,

margine elevato crenato; apex declivis, parum convexus, utroque

interstitio serie spinarum validarum ornato et dense ferrugineo-piloso.

Long.: 3 mm., lat.: 1 mm,



220 (CAMILLO SCHAUFÜ9S). BEITllAG ZUR

Madagascar; Antananarivo (Sikora).

Unicum.

Vorstehend gekennzeichnete drei Arten sind Vertreter eines

höchst bemeikenswerthen Genus , das sich dadurch auffäUig abhebt
,

dass die Schienen aussen sämmthch glattrandig sind und ihre

äussere Ei*ke am Ende hakenförmig nach innen ausgezogen ist,

sowie dass das Halsschild eine Andeutung einer seitlichen Kante

aufweist. Damit passt das Genus also weder in Reit ter s Gat-

tungsgruppe Hylesini ^, noch in Chapuis Subtribus Hyle-

sinidae ' , noch in Eichhoffs Gruppe Hylesinini ^, und

doch ist Hyloscyllus (y^v, silva; ffxi'AAw, tero) habituell der

nächste Verwandte von Myelophilus und Dendroctonus.

Da mir nur einzelne Stücke vorliegen , die Gattung übrigens

unverkennbar ist, muss vorläufig auf eine genaue und eingehende

Beschreibung Verzicht geleistet werden. Nur folgende Characteristica

seien angeführt.

Die Fühler liaben einen kräftigen
,
gebogenen und zu starker

Keule anschwellenden Schaft, ihm folgt ein becherförmiges, dem

Schaft an Breite gleichkommendes Glied , das breiter als lang ist.

Die Keule ist verkehrt eiförmig, vorn in eine kurze Spitze ausge-

zogen
,

gelblich befilzt , und zeigt zwei Abgrenzungen. Die Fühler

sind an den Seiten, weit vor den Augen untei' einen Vorsprunge

der Stirn eingefügt. Die Augen sind gross, rundlich, wenig quer,

nicht ausgerandet, eben und feinfacettirt. Die Stirn weist ein

Längsgrübchen bz. Längsstrichelchen auf.

Das Halsschild ist vorn der ganzen Breite nach abgeschnürt,

bei exsculptus und 1 o r i c a t u s verläuft der Vorderrand ohne

Einbuchtung, bei radens flacht er sich vorn ab und buchtet

sich in der Mitte kaum merklich ein. Bei exsculptus ist der

Thorax an der Basis scharf und tief abgeschnürt und beiderseits

des Schildchens rundlich ausgeschnitten ; da nun der Basalrand

der Flüo;eldecken nach dem Schildchen zu weit zurücktritt, sitzt

1) Bestimmungstabelle der Borkenkäfer pag. 39.

2) Synopsis des Scolytides pag. 223.

3) Die europaeischen Borkenkäfer pag. 33.
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der Thorax gewissermassen an einem Halse; bei lorica tus und

radens dagegen ist die Fliigeldeckenbasalausrandung nur gering

und die Basis des Halsschildes , ebenfalls jederseits etwas ausge-

bogen, passt sich gerandet den Elytren an.

Der Basalrand der Flügeldecken ist gekerbt, am Schildchen

nicht unterbrochen.

PLATYPODIDAE.

11. Piatypus nobilis n. sp.

3. Caput rubrum, subnitiduui ; os dense aureo-setosum; frons

concava, rude rugosa et insuper punctata, punctis antice cre-

brioribus et maioribus ibique nonnunquam uti lateraliter in seriebus

longitudinalibus dispositis, frons ante mediam partem transverse

impressa et antice lineola mediana acute insculpta infuscata,

comitata utrinque spatio sine punctis; vertex plaga longitudinali

mediana sine punctis carinulaque infuscata nec non poris paucis

aureo-piliferis in serie dispositis ornatus
;

scapus antennalis lati-

tudine longior. Prothorax subquadratus, latitudine longior, ruber,

subnitidus, margine antice infuscato; post marginerà anlicum series

punctorum remotorum aureo-piliferorum; totus sat dense pun-

ctulatus et vix perspicue rugulosus, punctis mediis minoribus;

canalis thoracica profunda, dimidiam thoracis longitudinem non

aequans. Elytra nigropicea , subnitida , apiceui versus parum dilatata

et elevata, basin versus tuberculosa, profunde sulcata; sulci seriatim

punctati, postico dilatati; interstitia convexiuscula sed deplanata,

irregulariter mediana parcissime, lateralia crebro punctata, non

alternata altitudine nec longitudine, interstitia tertium et quintum

ad basin latissima
,

postico omnia fere gradatim vix breviora (qum-

tum brevissimum); apex truncatus, rotundatus, totus, parum

convexus, ati^otomentosus, margine elevato sparsim aureo-ciliato;

interstitia primum totum, tertium antice, quintum postico elevata

et tuberculis aureo-setigeris ornata.

Long. : 7—7,5 mm.

Madagascar; Diego Suarez. Drei Exemplare.
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Dieser grosse und schöne Platypus steht dem PI, turba tu s

Chap, von Sumatra nahe.

12. Piatypus madagascariensis Chap.

Scheint auf der Insel gemein zu sein. Herr AUuaud fing ihn

öfters bei Diego Suarez , Herr Sikora sandte ihn aus Antananarivo

(num. 145), in der Eichhoffschen Sammlung befanden sich Exem-

plare ohne speciellere Ortsangabe.

13. Piatypus diegensis n. sp.

$, Caput rubrum; frons concava, media impressa et paullum

infuscata, postice solum crebro et rude transverse-punclata ibique

nitida, ceterum autem ruguloso-opaca ,
rugulis subtilissimis; vertex

nitidus, punctatus et vix perspicue rugulosus, serie punctorum

remotorum aureopiliferorum et carinula mediana infuscata ornatus.

Prothorax subrectangularis , latitudine longior, ruber, satis dense

punctulatus et densisime vix perspicue rugulosus
,

post marginem

anlicum punctis in serie dispositis remotis piliferis ornatus; canalis

profunde impressa et infuscata antice magis incisa, dimidiam tho-

racis longitudinem non aequans, utrinque series binae punctorum

profundiorum , ante finem utrinque porus non magnus, poris inter

se remotis; thorax in media parte utrinque satis impressus. Elytra

flava, basi rubida; sutura et apice adustis; punctulato-striata
,

interstitia plana, tertium ad basin calloso-ampliatum et elevatum,

quintum ad basin elevatum; apex dense cicatricosus, pilifer.

Long.: 4,6 mm.

Madagascar ; Diego Suarez. Unicus.

Zur Gruppe « Platypi trispinati» der Monographie gehörig und

seiner Stirnscuptur halber dem PI. rudifrons Chap, verwandt.

In meinem ersten Beitrage zur Käferfauna Madagascars wurden

zwei Mitosomen beschrieben ^). Seitdem habe ich die Gattung

sorgfältiger studirt und gebe nachstehende Bestimmungstabelle.

Alle Arten stammen von Antananarivo (Sikora).

1) Nunqu. otios III. Sep. p. 37—39.
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GENUS MT.TOSOMA Chap.

Elytroruni striae postice non depressae ;
interstitia non alternata

;

spina apicali prima (tertii interstitii) magna, rotundata,

supra plana, paullatim in acumen producta, desuper visa

pauUum introrsum inclinata; spinae secunda et terlia minores
,

inter se aequales, quarta primam aequans: Mit. planum n. sp.

Elytrorum striae postice — pro quarta parte — depressae, inter-

stitia ad versuram vix alternata; spina prima magna, ad

basin latior et plana, triangularis; spinae secunda et quarta

inter se aequales, tertia minor, lata, truncata: Mit. nigrum m.

Elytrorum striae postice — pro tertia parte — depressae et am-

pliatae; itaque interstitia alternata;

striae solum ad versuram ampliatae; interstitia plana;

spina prima paullatim producta, magna, vix sursum

curvatula; spinae secunda et tertia minores inter se

aequales, quarta primam aequans extus inclinata:

Mit. rob US tu m m.

striae postice — pro tertia parte — paullatim valde

ampliata; interstitia quartum planum, quintum et

septimum convexiusculo-asserculata ; spina prima post

initium rotundato-ampliata , sinuatim producta, magna,

paullum convexiuscula tamen supra plana ,
stria secunda

iuxta dentem acute incisa, paullum introrsum et

inferius inclinata; spinae secunda et tertia minores

inter se aequales, quarta his maior, tarnen primam

non aequans Mi t. excisum n. sp.

striae postice — magis quam pro tertia parte — paulla-

tim ampliatae; interstitia omnia praeter tertium con-

vesciusculo-asserculata , angusta
;

spina prima recta , angusta magna , supra plana

latior sed paullum maior quam secunda et quarta

spina; tertia minor quam secunda; interstitia

primum et secundum ad versuram cannata, non

interrupta Mit. accuratum n. sp.
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spina prima recta, angusta, magna, supra plana,

lalior et maior quam secunda; spinae secunda et

tertia inter se aequales, qiiaria maior; interstitia

priiuum et secundum ad versuram carinata , carina

autem in tubercula longitudinalia dissoluta. . . .

Mit, e r e n u 1 a t

u

m Chap.

Mitosoma planum n. sp.

Piceo-nigrum , subnitidum, antennis pedibusque rufocastaneis.

Caput dense punctatum , fusco-pilosum ; frons concava. Thorax

elongatus, antice ampliatus , subtilissime punctulatus, linea mediana

obsoleta, laevi, congerie punctoium subtilissimorum utrinque

magna comitata. Elytra postice vix ampliata, basi vix carinata,

subtiliter punctulatostriata; interstitia uniseriatim subtilissime

punctulata, basin versus plus minusve alternatim subcarinulata et

crenulato-rugulosa ;
stria suturalis magis impressa; apex cribrato-

rugosus , subopacus.

Long. : 5 mm. (Sikora num. 91.)

IVlitosoma excisum n. sp.

Nitidum, Caput piceo-nigrum, dense punctulal um , fusco-pilosum
,

frons concava. Thorax elongatus, antice parum ampliatus, niger,

subtilissime dense punctulatus, linea mediana laevi congerie

punctorum subtiliorum distinctius impressorum comitata. Elytra

testacea, basi sutura apice infuscata, postice parum ampliata , basi

carinata, punctatostriata ; interstitia uniseriatim subtilissime pun-

ctulata, basin versus plus minusve alternatim subcarinulata et

crenulato-rugosa ; stria suturalis antice solum magis impressa; apex

cribrato-rugosus , subopacus. Pedes antennaeque testaceo-rubra.

Long. : 5 mm.

Obs. Mitos. plano gracilius.

Mitosoma accuratum n. sp.

Nitidum. Caput piceo-nigrum, subnitidum, dense punctulafum
,

fusco-pilosum; frons media depressa antice concava Thorax elon-

gatus , antice ampliatus , linea mediana laevi congerie magna
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punctoi-um subtili.ssimorum Gomitata, subtilius dense punctulatus.

Elytra testacea, apice infuscata
,

posterius parum ampliata, basi

cai-inata, subtilissime punctulato-striata ; interstitia uniseriatim

subtilissime punctulata
, basin versus plus minusve alternatim

subcarinata et transverse tuberculato-scabrata; stria suturalis magis-

impressa; apex cribiato-rugosus
, subnitidus. Pedes antennaeque

rubrotestacea.

Long.: 4, 5 mm. (S.ikora num. 91.)

Aum.: Die üntersuchuiig-en wurden mit, Aplaii. Lupe Vergröss. 20. Carl
Zeiss , Jena , vorgenorameu.

fijclschr. V. Entom. XL. J5
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TAMI'EA IITHOSIOIDES in. nov. gen, et spec.

DOOR

p. c. T. §]Vei^l.e:iì^.

(Met eene houtsnede.)

De Faunae der tropische gewesten zijn zeer rijk aan Lithosiden,

niet alleen wat de soorten betreft maar ook aan genera en deze

vertoonen ons vele vormen , verrassend door allerlei bijzondere

kenmerken, Eene van de zeer bijzondere is wel het genus Pseu-

doblabes dat Zeiler vormde voor eene Javaansche soort (Ps. Oopkora

Zeil., Bulletin de Moscou 1853 p. 514 pi. 4 fig. 1—6). Zij is

door Mr. Piepers meermalen op Java gevonden en ook uit de

rups gekweekt, komt ook in Indie en op Ceylon voor en is mede

in het werk van Hampson over de Heterocera van Indie beschreven.

Verwant aan Pseudoblabes , vooral door de uitgesneden mannelijke

achtervleugels, zijn de genera Garudinia Moore, Hamps. , Padenia

Moore, Hamps. , ook het genus Lobobasis Hamps. , op. cit. IV p. 498

(1896). Dat de voorraad verwante genera echter nog niet is uit-

geput, bewees mij een mannelijk exemplaar eener onbeschreven

Lithoside van Java uit de collectie van Dr. Staudinger. Op het eerste

gezigt gelijkende op eene kleine Lithosia, die iets aan Sororcula

Hfn. (Aureola auct.) herinnert, ziet men spoedig, door de uitge-

sneden punt der achtervleugels , dat zij bij Pseudoblabes behoort.

Geen genus kennende waarin zij gevoegelijk kan worden geplaatst,

vorm ik voor deze onbeschreven soort een nieuw, onder boven

vermelden naam. Van de bovenvermelde genera verschilt de vlinder

op het eerste gezigt door de scherpe punt der voorvleugels en

hun ongebogen achterrand ; voider door de langwerpige witte
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schijf van iets dikkere schubben die nien op de onderzijde der

voorvleugels in hunne middencel opmerkt.

De palpen zijn zeer kort, regtuitstekend ; de zuiger is opgerold,

het wortellid der sprieten kort , iets breed , hun schaft draadvormig,

met eene fijne, gelijkmatige bewimpering die zoo lang als de breedte

van den schaft is. Zij zijn overigens zoo lang als drie vijfden van

den voorrand der voorvleugels. Aangezigt vlak, lijf vrij slank,

het achterlijf zoo lang als de binnenrand der achtervleugels. Pooten

gewoon , de achterscheenen een derde langer dan hunne tarsen en

met vier sporen.

Vleugel iets kort , zooals bij de vermelde genera , niet lang en

smal zooals bij Lithosia. Voorrand der voorvleugels gebogen , sterker

tegen de punt , die vrij scherp is ; de achterrand steil , iets schuin,

de staarthoek duidelijk , de binnenrand iets gebogen , de helft langer

dan de achterrand. Achtervleugels iets breeder dan de voorvleugels,

met weinig gebogen achterrand en stompen staarthoek , de binnen-

rand een derde korter dan de voorrand ; deze is door eene vrij

breede beschubbing verdikt en de punt is uitgesneden.

Middencel der voorvleugels omtrent zoo lang als de halve vleugel,

althans de onderhelft, de bovenhelft is veel korter; ader 2 uit

twee derden , 3 bij het eind van den binnenrand , 4 en 5 gesteeld.

Dwarsader schuin, terugloopende , met kort, regtstandig boveneind.

Ader 11, die iets gebogen is, ontspringt uit den voorrandshoek

der middencel, uit één punt met den steel van 7—10. In de

middencel ziet men verder eene langwerpige schijf van witte schubben

en onder den binnenrand der cel een kort, okergeel pluimpje.

(Fig. 1.) Het gedeelte der achtervleugels

dat onder de middencel is gelegen , is

zeer ontwikkeld en meer dan half zoo

breed als de vleugel. Ader 2 ontspringt

aan het eind van den binnenrand der middencel uit een punt met

4 , ader 3 ontbreekt en ader 5 komt uit het ondergedeelte der

dwarsader. Verder wordt echter het bovengedeelte der middencel

door de breede , dikkere voorrandsbeschubbing bedekt en is het

overige van het aderbeloop zonder ontschubbing niet zigtbaar te
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maken. (Fig. 2.) De soort noem ik :

LitJiosioides. Zij is spoedig beschreven:

Vlugi van het eenige, mij bekende

mannetje, 18 mm. Kop, thorax en de

ongeteekende voorvleugels met franje zijn levendig okergeel, iets

donker, als bij Lith. Sororcula^ achterlijf en achtervleugels bleek

okei'geel , ook hunne onderzijde , die der voorvleugels iets lichter

dan boven , de schijf in de middencel dof wit , met een smallen
,

paarlemoer glanzig witten rand.

IWest-Java, Tjisolok (Grelak). Collectie van Dr. O. Staudinger

te Blasewitz bij Dresden.
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Ueber die Artberechtigung von

l\mU mm L. und LÏCAESA AEOÖJI ScìiìIì.

VON

H. A. de VO§ TOT NEDËRVËEN CAPPEL..

(Taf. 9 und 10).

Ueber die Artbereclitigimg von Lycaena Argus L. und Lycaena

Aegon Schiff, ist schon viel geschrieben worden, doch haben ein-

gehende Untersuchungen bis jetzt fast nicht stattgefunden.

Fast überall wird mitgetheilt, (wobei immer wieder Anderer

Urtheil nachgeschrieben wird) , dass Lycaena Aegon einen Dorn am

Ende der Vorderschiene besitze, welcher Dorn der Lycaena Argus

fehlen sollte. (^)

Nur W. M. Schöyen ('-) hat die Sache genauer untersucht.

So Hess er , die in der Limie'sehen Sammlung (London) befind-

lichen Exemplare des aPapilio Argusy> , von Herrn Rob. M. Lachlan

näher untersuchen , wobei sich herausstellte , dass diese mit denjenigen

Thieren, welche man gewöhnlich als Lycaena Aegon betrachtet,

übereinstimmen.

Ausserdem fand man in der Sammlung auch noch weibliche

Exemplare derselben Art unter dem Namen (iPapilio Idas'».

(1) Wie Dr. A. Rossler (Die Scbuppenflügler des Bezirks Wiesbaden, Jahr-

bücher des Nassauischen Vereins für Naturkunde , 1880 u. 1881
,

pag. 29)

schreiben kann „dass der Hornstachel bei Aegon, am Ende der Schienen , bald

dieses, bald jenes Beins, bald vorn, bald hinten nur mit der Loupe zu finden

ist, bei Argus aber fehlt" — ist mir räthselhaft. So variabel im Vorkommen
und Stellung ist er wirklich nicht !

(2) Bemaerkninger over Lycaena Argus—Aegon. Gruppen af. W. M. Schöyen

Eutomologisk ïidskrift, III, p. 33, 188Ü.
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Aus diesen Gründen behauptet Schöyen, dass unsere Lijcaena

Aegon Schiff, eigentlich Lijcaena Argus L. heissen müsse ,
— unsere

Lycaena Argus L. dagegen Lycaena Argyrognomon ßergstr.

Die var, HypocJiiona Rbr. , von Staudinger zu unserer L. Argus

gerechnet , will Schöyen zu unserer L. Aegori bringen , weil er bei

dieser Varietät einen Dorn an der Vorderschiene beobachtet hat.

Dieses stimmt, wie sich später zeigen wird , vollkommen mit meinem

Befunde überein.

Schliesslich kommt Schöyen zum Resultat, dass L. Argus und

L. Aegon jedenfalls zwei verschiedene Arten sind.

Das Erbeuten zweier Exemplare der L. Argus in der Nähe von

Arnheim (Niederlande, Prov. Gelderland) hat mich veranlasst , diese

Art, welche hier fast nicht vorkommt, mit der hier gemeinen

L. Aegon zu vergleichen und beide Arten auf den Schienendorn

näher zu prüfen.

Hierbei stellte es sich heraus, dass auch die L. Argus einen

solchen besitzt, obwohl dieser nicht mit einer gewöhnlichen Loupe,

wohl aber mit dem Mikroskope zu sehen »ist. Bei meinen mikros-

kopischen Untersuchungen wurde ich in lie])enswürdigster Weise

von Herrn Dr. G. Romijn unterstützt, dem ich dalür meinen ver-

bindlichsten Dank ausspreche.

Um die Untersuchung über eine grössere Anzahl Exemplare

beider Arten, von verschiedenen Fundorten, ausdehnen zu können,

bezog ich unten verzeichnete Stücke von Dr. 0. Staudinger , Bla-

sewitz-Dresden,

Lycaena Argus L. , von Berlin, von Sutschan (Amurgebiet),

von Peking, von Narün (Süd-Russland) und von Frankreich —
die var. Aegidion Meisner. von Tirol und von Lappland —
die var. Deserta Stand. (Pianorum) von Tara oder Turkestan

(Central-Asien) und die var. IlypocJdona Rbr, von Andalusien und

von Griechenland.

Lycaena Aegon Schiff, von Berlin, von Dalmatien , von Frankreich

und von Sutschan (Amurgebiet) —
die var Bella H. S. von Amasia (Armenien).

Ausserdem wurden naturlich die zwei von mir gefangenen hol-
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ländischen ^^rgus-Exem'plare und viele ^é?^o?/-Exemplare aus den

verschiedensten Gegenden der Niederlande untersucht.

Auf Grund der Beobachtung, dass die Tarsen der zwei Hollän-

dischen i4;y«c?-Exeinplare beträchtlich kleiner waren als diejenige

der Ae(/OM-Es.em.p\-Ave , wurden von allen vorliegenden Thieren die

Schenkel, die Schienen und die Tarsen mit Hülfe eines Ocular-

mikrometers unter dem Mikroskope von mir gemessen. Dies geschah

zuerst in trocknem Zustande und später, nachdem die verschie-

denen TheUe zur Entfernung der Schuppen mit kalter Kalilauge

behandelt und darauf ausgewaschen worden waren.

Nur die Resultate der letzt genannten Messungen sind hierunter

angeführt, da die Schuppen einer genauen Messung hinderlich sind.

Beiläufig sei noch bemerkt, dass alle Beingelenke sich nach der

Behandlung mit Kalilauge ein wenig ausgezogen zeigten, was sie

jedoch mit einander gemein haben und darum zu keinem beträcht-

lichen Fehler Anlass giebt.

Die mikroskopische Untersuchung ergab als erstes Resultat , dass

sich an den Schienen der Vorder- und Mittelbeine aller Exemplare

Dornen vorfinden ; an den Schienen der Hinterbeine fehlen diese

dagegen , oder sind in seltenen Fällen sehr klein.

Weiter stellte es sich heraus, dass der Schienendorn kein

scharf begrenztes Organ , sonderen nur das in eine Spitze ausge-

zogene untere Schienenende ist. An seiner Aussenseite convex
,

an seiner Innenseite concav , schützt der Doi-n den proximalen

Theil des Tarsus an dessen Aussenseite. Die üblichen Namen

« Hornkralle » und « Hornklaue f> sind daher zurück zu weisen.

Da, an den Vorderbeinen der untersuchten Thiere, die Unter-

schiede zwischen den verschiedenen Arten und Varietäten , nament-

lich in der Länge der Beinglieder, am deutlichsten hervor traten,

sollen nur diese Extreinitäte eingehender betrachtet werden. An

den Miltelbeinen sind die Differenzen geringer, an den Hinter-

beinen bestehen sie fast gar nicht.

Wie bekannt, sind bei Lycaena die Vordertarsen der Männchen

um etwas kurzer als diejenigen der Weibchen, warum man nur

Thiere desselben Geschlechts mit einander vergleichen kann. Hier
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sind nur die männlichen Thiere erwähnt, weil die Zahl meiner

Exemplare davon am grössten war. In der folgenden Tabelle ist
,

um den Einfluss der individuellen Grösse auf die Zahlen zu ent-

gehen , die Schienenlänge als Einheit angenommen. Die Länge der

anderen Organe wird also in Schienenlänge ausgedrückt.

Schiene. Schenkel. Tarsus.

Lycaena Argus var. Aegi-

dion 1 4,160—1,191 0,891--0,977

Lycaena Argus .... 1 1,191—1,268 0,928—1,097

Lycaena Aegon var. Bella') 1 1,215 0,959

Lycaena Argus, var. Hypo-

chiona 1 1,160—1,173 0,980—1,000

Lycaena Argus var. De-

serta 1) . . . . 1 1,200 1,000

Lycaena Aegon .... 1 1,227—1,300 1,045—1,250

Die Messung der Dornen an Vorder- und Mittelbeinen ergab

bei männlichen und weibUchen Thieren die folgenden Zahlen.

Vorderschiene. Mittelschiene.

Lycaena Argus var. Aegi-

dion 0,027—0,033 mm. 0,030—0,047 mm.

Lycaena Argus .... 0,043—0,080 » 0,043—0,100 »

Lycaena Argus var. De-

serta 1) 0,066 » 0,037 »

Lycaena Argus var. Hypo-

chiona ..... 0,093—0,113 » 0,067—0,100 »

Lycaena Aegon var. Bella') 0,110 » -) »

Lycaena Aegon .... 0,112—0,210 » 0,083—0,161 »

Aus den beiden Tabellen sind nun folgende Folgerungen zu

ziehen :

1. Tarsus-Länge (ver- Am gerìngslenheìL.Arffus vd.i\ Ae^i-

glichen mit der Schienen- dion (Taf. 9, Figi), und am grössten

Länge). bei L. Aegon (Taf. 9, Fig. 5) , sind diese

1) Nur ein Exemplar untersucht.

2) Mittelbeiue abgebrochen.
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Extreme jedoch durch viele Uebergänge

mit einander verbunden. Ein deutliches

Zerfallen der untei^suchten Thiere in Zwei

Gruppen, welche auf zwei verschiedene

Arten hindeuten, findet nicht statt.

Merkwürdig ist es, dass ein längerer

Schenkel mit einem längeren Tarsus gepaart

geht, unabhängig von der Schienenlänge.

2.Schienendoru-Länge Am geringsten bei L. Argus \2ìY. Aegi-

bei den verschiedenen dlo)ù (Tat. 10, Fig. 1), und am grössten

Arten und Varietäten. bei L. Aegou (Taf. 10, Fig. 7) (wobei

die Extreme bei den Vorderbeinen viel

weiter aus einander liegen als bei den

Mittelbeinen)', es sind jedoch alle Zwischen-

stufen vorhanden.

Besondere Bedeutung haben in dieser

Hinsicht die var. Hi/pochiona von L. Argus

(Taf. 10, Fig. 5) 1) und die var. Bella

von L. Aegon (Taf. 10, Fig. 4).

Zwar ist die Länge der Dornen an den Vorder- und Mittel-

schienen bei denjenigen Thieren, welclie kurze Dornen haben,

fast die gleiche, und überragen in dieser Hinsicht die ersteren die

letzteren bei den Thieren mit den längsten Dornen nicht unbe-

trächtlich , doch fand ich , wo mir viele Exemplare derselben typischen

Art oder Varietät zur Verfügung standen, so grosse individuelle

Verschiedenheit (man vergleiche z. B. die Zahlen bei L. Aegon) ,

dass im Grossen und Ganzen nur eine Schlussfolgerung zu ziehen

ist, welche lautet: der Schienendorn ist ein sehr variabeles Gebilde.

Als ich diese Untersuchung anfing, war ich der Meinung, dass

bei den erwähnten Thieren wirklich zwei verschiedene Arten vor-

lägen und dass, wenn vielleicht der immer als entscheiden ange-

1) Die var. Rypoehiona steht, was die Lauge des Doriies angeht, der typi-

schen L. Aegon näher als der typischen L. Argus \ aus diesem Grunde wurde sie

auch von Schöyen zu L. Aegon gerechnet.
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nommene Schienendorn den Beweis dafür nicht liefern sollte , die

Länge der Untertheile der Beine sich als massgebend zeigen würde.

Aber auch dieses ist nicht der Fall. Im Gegentheil sind so viele

Uebergänge in beiden Hinsichten vorhanden , dass m. E. der Schluss

nicht ungerechtfertigt ist , dass alle die genannten Thiere einer

einzigen Art angehören.

Bei diesem Sachverhältniss daraus gute Schlüsse zu ziehen , halte

ich für unmöglich.

Eben so wenig sind den Beschreibungen der Raupen Gründe

zu entnehmen
, welche auf deutlich zu unterscheidende Arten hin-

weisen .

Man urtheile selbst:

Prof. Dr. E. Hofmann. Die Raupen der Gross-Schmetteilinge

Europas (1893) pag. 8; schreibt über L. Argus:

«Fein sammtartig, liehaart, grün, auf dem Rücken mit weiszem

Knöpfchen, einem dtmkelhraunen ^), weisz gesäumten Mittelstreifen

und loelszen Schrägstrichen "zu beiden Seiten, über den Füszen ein

rotbrauner Längstreifen , in welchem die weiszen Luftlöcher stehen.

Bauch und Bauchfüsze mattgrün, Kopf und Brustfüsze schwarz-

braun )).

F. Ochsenheimer, die Schmetterlinge von Europa (1808) L 2.

pag. 55 schreibt über die Raupe derselben Art:

«Grün, mit feinen Härchen und weiszen Knöpfchen besetzt,

einen dmihelrotlibrauntn , weisz begrenzten Rücken— und ähnlichen

Seitenstreif über den Luftlöchern her und ^^/é^/c/i/'cwi^^,^?^; Schrägstriche

in den Seiten. Kopf und Brustfüsze schwarzbraun».

William Bucklei-. Natural History of Li/caeua Aegoìi^ Entom.

Monthy Magazine Vol V. (1868—1869) pag. 241, sagt von Li/caena

Äegon , von ihm « ab ovo » gezüchtet :

C( Hell gelbgrün
, fein behaart mit einem schivarzbrauneu weisz

geräumten Rücken- und einem grünlich gelben, dunkler grün be-

grenzter Nebenrücken-streifen (sub-dorsalline). Blass gelhgrünen

1) Icli cur.sivii'e.
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Schrägstrichen und einem weisslichen Lüngsstreifen über den Füszen.

Kopf schwarz > u. s. w. ^)

Bei Prof. Dr. E. Hofmann. Die Raupen der Gross-Schmetterlinge

Europas (1893) pag. 8. findet man über diese Raupe:

« Uuòt'àaart, grün oder rotbraun^ auf Genista zlfroneìigelh ,
an

beiden Enden bräunlichrot gemischt, mit einer braunroten weisz

gesäumten Rückenlinie, an beiden Seiten schwach bräunhch ge-

wellt und mit einem weiszen Längsstreifen über den Füszen. Kopf

und Brustfüsze schwarz. »

Vielleicht werden Viele die mikroskopische Befunde für unge-

nügend zur Entscheidung des Frages erklären und Züchtung der

Thiere fordern. Ob jedoch bei so variabelen Thiere damit viel ge-

gewonnen werden könnte, wage ich zu bezweifeln. Nur Kreuzung

zwischen verschiedenen Varietäten und Fruchtbarkeit in mehreren

Generationen der daraus entstandenen Nachkömmlinge würde zum

sicheren Schluss führen. Das wird aber bei einer Lycaena wohl zu

den practischen Unmöglichkeiten gehören.

Apeldoorn^ Februar 1897.

1) Nachträglich kommt es mir besser vor, die Ranpenbeschreibung Buckler's

wörtlich wiederzugeben. Sie ist sehr ausführlich und weicht überdies hier und

da von den anderen Beschreibungen ab.

„In colour the larva is now a bright yellow-green^ with the dorsal stripe

blackisk-brown, edged with whitish from the beginning of the 3 rd of the 10 th

segment, it is widest on the 3 rd and 4 th being on them of a rather rounded

lozenge-form, with a whitish Jot near the edge on each side] a dull dark-brown

small plate in front of second segment, and a broad semi-lunar shaped blotch

of same colour a little behind and divided in the middle by a fine line of the

green ground-colour. The dorsal stripe on the eleventh segment becomes broad

and squarish, but resumes its linear shape on the twelfth and thirtheenth.

The sub-dorsal line is visible from the beginning of the third to the end of

the eleventh segment, as a greenish-yellow line running between two green ones

darker than the ground colour. At the bottom of the sides along the lateral

ridge, commencing on the third segment and continued round the anal extremity

is a whitish line. Between the dorsal and sub-dorsal, on segments three to ten,

are faintly paler oblique lines of yellow-green , viz. , one on each segment sloping

downwards and backwards; the warts on the twelfth segment are very often

suddenly projected considerably, and then a circle of fine short hairs is visible

on their extremities. The surface of the body is also clothed with similar hairs

The head is black , having the base of papillae and a streak across over the

mouth of buif colour".
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ERKLAERUNG

Taf. 9. Vorderbeinen von :

N^. 1. Lycaena A.rgus L.Var. A.egidion Meissn. c? Lappland.

» 2.

» 3.

» 4.

» 5.

»

»

Aegon Schill".

(? Frankreich.

<? Narün(Süd-Russland).

(? Dahnatien.

e? Berlin.

Vergröszerung (linear) 20 x

Taf. 40. Ende der Schienen der Vorderbeinen , äuszere Seite, von :

NO. 1. Lycaena Argus L. Var. Aegidion Meisn. Tirol.

» Berlin.

» » Deserta Stand. Tura.

Aegon Schiff. Var. Bella H. S. Armenien.

Argu.s L. Var. Hypochiona Pibr. Andalusien.

Aegon Schiff. Bennekom(Holland),

» Berlin.

Ende der Schienen der Mittelbeinen , äuszere Seite , von :

» 8. Lycaena Ai^gus L. Var. Aegidion Meisn. Tirol.

Berlin

Deserta Stand. Tura.

» Hypochiona Rbr. Andalusien.

Berlin.

» innere Seite,Vorderb.

Vergröszerung (linear) 75 x

»
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NACHTRAG.
Am 12., 13. und 14. Juli 1897 erbeutete ich am Abhang eines

Hügels zwischen Mook und Gennep (in nächster Nähe des « Pias-

molen » im nordlichen Limburg) 56 Exemplare der Li/caeua Argus L.

{Aegon Schiff.)

Von diesen gehörten , der Farbe nach , 5 Stücke zu der Var.

Argyrognomon Bergstr, ; bei mehreren anderen Exemplaren hatte

das Schuppenkleid zu viel gelitten , um darauf eine nähere Bestim-

mung gründen zu können.

Die Untersuchung der Beine dieser Thiere ergab ein. Resultat,

welches mit dem oben Mitgetheilte vollkommen summte. Vollstän-

digkeitshalber will ich noch die Länge der Dornen mittheilen
;

diese betrug bei den fünf zur Var. Argyrognomoìi gehörigen Stücken

0.038—0.055 mM., bei den übrigen 0.088, 0.110, 0.121, 0.132,

0.137, 0148, 0.154, 0.159, 0.165, 0.176, 0.187, 0.198 und

0.220 mM.
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ACARI
COLLECTED DURING THE

WILLEM BAEENDTSZ-Expeditions

of ISSI and 1SS2

,

«

BY

Dr. A. C. O U D E in A :N S ,
of Arnhem

AND

F. HOENIHE, of Bremen.

In 1882 Professor Dr. Max Weber handed me the Acari col-

lected by him durhig the Willem Barendtsz Expeditions of that

and of the foregoing year. By circumstances of all kind up to day

,

however, I have had no opportunity to study the ylcan in general

nor to examine this little collection. At present I am able to com-

municate the list of the Acari above mentioned. They are:

Bdella villosa Kramer. — Under Algae on the strand of Ma-

toschkin Scharr, Nowaja Semlja , 12—14 August 1881, and of

Beluschja-Bay , Nowaja Semlja, 10—13 August 1881 ; 7 specimens,

TrowMdinm laevicapillatum Kramer. — Under stones, Vardöe,

22 April 1881 ; one single specimen.

Trombidium armatimi Kramer. — Under stones, Vardöe , 22 April

1881 ; one single specimen.

Lehertla nov. sp. Hammerfest ^ 1882, (no date).

T will add here some notes about the first three species , whilst

Mr, F. Koenike , of Bremen , has described the new species.

Bdella villosa Kramer. — The length is from 2 to 2,5 milli-

meters, the breadth from 0,9 to 1,3 millimeters. The colour is
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bright red, varied with black on the back (food-particles in the

intestine), which gives to some specimens a purplish hue.

Tromhidium laevicapillatum Kramer. — My specimen was a

female , measured 2,6 millimeters and contained 24 ellipsoidical

immature eggs, from 0.14 to 0,25 millimeters in length. Kramer

says the hairs on the back are smooth. I cannot contradict this,

and yet 1 believe they are feathered , as are the hairs on the

animal's side, which are distinctly feathered on one side. The

hairs of the body stand in conical protuberances of the skin. Con-

trary to Kramer I find all the hairs of the extremities feathered

on one side, no smooth ones, but this must be observed with

excentrical light. The last article of the fore-legs is not particularly

swollen, and bears the characteristical backward-curved (tactile?)

hairs as in the following species. The claws are hollow, most

probably therefore a nerv ends in them and have they a tactile

function. Colour brownisch red. In my specimen
,
preserved in

spirits , all the hairs are colourless.

Tfomhidiuni arniatum Kramer. — Contrary to the description

of Kramer (Vega-Expeditionens Vetenskapliga Arbeten,III, p. 521):

« Auf die Gliedmassen sind die Borsten in der Regel glatt oder

nur an der Spitze oder hier und da einseitig gefiedert » , I see

all the hairs of the extremities hairy ; most of them are feathered

on one side, no one was perfectly smooth; but these hairs are

nearly colourless (at least in my specimen
,
preserved in spirits)

so that only after inspecting the animal by higher powers (250

to 680 diameters) the feathering of the hairs was unquestionable.

I have observed the smooth hairs , however , on the last swollen

article of the first pair of legs
,

just as Kramer describes them.

The hairs of the body stand in short cylindrical protuberances of

the skin. Kramer does not say anything of the animal's colour.

The body and the legs are yellow, the hairs on the legs colourless,

and those of the body purplish-red, which gives to the creature

its purple colour. My specimen was a female; one egg, probably

mature, ovoid in form, turned with its top towards the genital

aperture, measured 0,.'} millimeter in length.
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According to Kramer , Tromhidium armatum and Tr. laevicapil-

laium «are forming a separate subgenus, as all the other known

species have suckers between the claws. » It may be , but if this

is the case, Tr. Jiolosericeam Linné belongs to this small group,

as it positively has no sucker between its claws.

LEBERTIA OUDEMANSI n. sp.

Diese im Hüftplattengebiete von L. tau-insignita (Leb.) gut un-

terschiedene Art ging mir in einem Exemplare als mikroskopisches

Dauerpraeparat von Dr. A. G. Oudemans mit der Bitte um Be-

stimmung zu. Der genannte Gelehrte hatte das Objekt in Kalilauge

maceriert und mit Picrocarmin fingiert. Zuvor wurde dasselbe

durch ihn hinsichtlich der Körpergestalt und einer Rückenzeich-

nung in zwei Skizzen fixiert , wovon eine hier beigegeben wird.

Wegen der Verdienste Oudemans' um die Kenntnisse der Acariden

im allgemeinen sowie wegen seiner Bemühung um die Bestimmung

der vorliegenden Hydrachnide im besonderen möge ihm die neue

Alt gewidmet werden.

Die Körperlänge misst 1,5 mm. Der Körper ist bei Rücken-

ansicht nur wenig länger als breit, beinahe kreisrund (Fig. 1)

und dorso-ventral stark zu-

sammen gedrückt. Die

Rückenfläche zeigt abwei-

chend von derjenigen der

L. tau-insignita eine Zeich-

nung, bestehend aus 10

schwarzen , symmetrisch

angeordneten Flecken , de-

ren Lagerung aus der bei-

gefügten OuDEMANs'schen

Abbildung erhellt (Fig. 1).

Es sei bemerkt , dass dieses

Merkmal gelegentlich der

Fig. 1. Leiertia Oudemansi n. sp. Rückenansicht, Kalimaceration nicht stand-
gezeiclin. von Dr. A. C. Oudemans.Vergi-. 37 : 1 . U'üU
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Das Epimeralgebiet weist im allgemeinen die für Lehertia typi-

schen Eigenschaften auf, doch besitzt es im einzeln bemerkens-

werte specifische Eigenschaften im Vergleiche mit dem der L. tau-

insiguita. Zunächst ist ein wesentlicher Unterschied in der Raum-

ausdehnung des Plattengebiets vorhanden, denn während bei der

bekannten Art die grösste Breite desselben annähernd der Länge

gleichkommt (bei einem ê mit einem 0,66 mm. langen Epimeral-

gebiet stellte ich die Breite des letzteren mit 0,64 mm fest ; und

bei dem ? herrscht ein gleiches Verhältnis) , so wird diese von

jener bei der neuen Form nicht unerheblich übertroffen: bei

0,8 mm Länge beträgt die Breite 1 mm. Zudem misst der Ab-

stand zwischen Genital- und Maxillarbucht bei L. Ouclemansi nur

0,256 mm, bei L. tmi-iusig ulta hingegen 0,336 mm. Die vierte

Epimere der letzteren ist im Hinterrande abgerundet (F. Koenike,

Revision von H. Lebert's Hydrachniden des Genfer Sees. Zeitschr.

f. wissensch. Zool. Bd. XXXV, Taf. XXX, Fig. 7), während die

der ersteren daselbst eine deutlich wahrnehmbare Ausbuchtung

aufweist (Fig. 2),

Einen weiteren Un-

terschied bietet das

vierte Plattenpaar

dadurch , dass bei

der hier zu kenn-

zeichnenden Art die

Insertions-stelle des

Hinterfusses merk-

lich mehr nach hin-

ten gerückt ist Das

sicherste ünterschei -

dungsinerkmal be-

sitzt indes die zweite

Epimere in ihrem

Innenende, das bei

L. Ouäemansi an der Genitalbucht ausserordentlich viel breiter

Fig. 2. Leberiia Oudemansi, Epimeralgebiet,

gezeicha, von F. Köuike. Verg. 63 : 1.

Tijdschr. v. Enfom. XL, 16
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ist als bei L. tau-insignita *); dazu weist bei jener die kürzere

innere Trennungsfurclie zwischen der zweiten und dritten Platte

mehr nach der Seite hin. Die fortsatzartig vorragenden, dicht an

einander liegenden Aussenecken der beiden ersten Hüftplatten an

der Maxillarbucht sind nach auswärts umgebogen, wohingegen

dieselben bei der Vergleichsart geradeaus zeigen.

Das äussere Genifalorgan bietet nach Lage, Gestalt und Zahl der

Näpfe kaum einen nennenswerten Unterschied, doch möge auf den

durch seine Grösse auffallenden, sichelförmigen Stützkörper vor den

Geschlechtsplatten hingewiesen werden (Fig. 2). Die letzteren haben

die beträchtliche Länge von 0,272 mm , sind äusserst fein- und

dichtporig und am Innenrande mit einer Reihe kurzer Borsten

ausgestattet.

Die übrigen bei der Beschreibung zu berücksichtigenden Organe

haben durch das Macerieren des Objekts derart gelitten
,
dass keine

zuverlässigen Angaben darüber gemacht werden können.

Fundort : Hammerfest, 1882.

Ambe m—B reme n.

8 Juni 1897.

1) L. insignis Xeum. nimmt in Hinsicht dieses Merkmals eine Mittelstellung

ein, was mir ein einschlägiges norwegisches Material, das jüngst durch die

Güte des Herrn Dr. Sig. Thor in meine Hände gelangte, gezeigt hat. Ich

nehme hier Gelegenheit, die Artberechtigung der Neuman'schen Form zu

restituieren.
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,
A A E I

SIXTH part:

HYDRAOHJSTELLAE Latr. 1802

witli synonymical notes

,

BY

Dr. A. C. O V D E 91 A X §.

HYDRAOHNELLAB Latr. 180S.

Hydraclinidae Lebert 1874.

HYDRAGHNIDES Koch 1842.

Hydrodroma Koch 1837.

1. Hydrodoma umhrata Müll, [rubra de Geer) [punìcea Koch).

Sneek, March., Apr., June, July; Warnsveld, Apr,; Utrecht,

Apr. , May.

Hydrachna Müll. 1769.

2. Hydrachna geograpjiica Müll. — Utrecht, Apr. —
3. llydraclina crußnta Müll, {globosa de Geer) {globator Fabr.)

globulus Herm.). — Ächlysia on Nepa cinerea, Sneek, Apr.;

on Notonecta glauca , Sneek , Mrch. ; on Dytiscus marginalis
,

Sneek, Apr.; — imago. Patria, Dr. Everts; Sneek, Mrch.,

May, June, July; Offingawier, June.

Diplodontus Dug. 1834,

4. Diplodontus filipes Dug. — Sneek , May.
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Eylaides Leach 1814.

Eylais Latr. 1797.

5. Eylais exlenclens Müll, {alutacea Koch). — Patria , Dr. Everts,

Dr. van Hasselt. — Sneek, May, June; Langweer, June;

Offingawier, June; Joure, June; Delden , April ; Borne, April.

A tax Dug. 1834.

6. Atax fiiscatus Müll. {maculaUis Müll.).— Uti-echt, May; Sneek,

May, June, July. —
7. Atax histrionicus Herm. {fnlgidiis Koch). — Sneek, March,

April, May, June, July. —

Hygrobatides Koch 1842.

Tiphys Koch 1836.

8. Tiphys ornatus Koch. — Sneek , March.

Arrenurus Dug. 1834.

9. Arrenurus emargiìiator Müll. — Sneek, April; Delden, April.

10. Arrenurîis globator Müll. — Utrecht, May, Mr. M. A. Kreling.

11. Arrenurus tuhulator Müll. — Utrecht, May; Sneek, May, June.

12. Arrenurus sinuator Müll. — Patria, Everts.

Brachypoda Lebert 1879.

13. Brachypoda versicolor Müll, — Patria, Dr. Everts; Sneek,

May, June.

Frontipoda Koenike 1891.

14. Frontipoda musculus Müll, — Patria, Dr. Everts.

Midea Bruz, 1854.

15. Midea ellipticaWixix. (oròiculata Müll.). — Patria, Dr. Everts.

16. Midea sp, — Sneek, July,

Piena Koch 1842.

1 7 . Fiona Jiavescens Néum. ?— Utrecht , May , Mr. M, A. Kreling,

18. Fiona sp, — Utrecht, May, Mr. M, A. Kreling.
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19. Fiona sp. — Sneek, May, June.

20. Fiona sp. — Sneek

,

May.

21. Fiona sp. — Sneek, May.

22. Fiona sp, — Sneek

,

May.

23. Fiona sp. — Sneek

,

July.

G u r V i p e s Koenike 1891.

24. Curvipes rosea Kocii , Sneek , May.

25. Curvipes sp. (related to rosea), Sneek , May.

26. Curvipes sp. — Sneek , May.

27. Curvipes sp. — Sneek , April.

28. Curvipes decorata Neum. — Sneek, May; Scharsterbrup, June;

Patria, Dr. Everts.

U n i n i c o 1 a Hald. 1 842.

29. Unionicola crassipes Müll. — Patria, Dr. Everts.

30. Unionicola sp. — Delden, April.

Remarks.

1. Ihjdrachnellae. — The oldest denomination of the group

generally called Kydrachiulae is that of Latreille, who in 1802

called it Hydrachnellae (Hist. Nat. des Ins. Ill) , he also used this

term in 1806 in his «Considérations générales, etc.» and in his

«Genera Grustaceorum et Insectorum », like Forel in Bull. Soc.

Vaud. Sc. Nat. XIV, p. 233, 1876. —
Leach called the same group Uijdrachddes (Trans. Linn. Soc.

1814'), and so did Bruzelius in his Beschriv. Hydr. 1854, Sun-

DEVAL in 1833 in his Gonspectus Arachnidum , Nicolet in 1855

in Arch. Mus. Par. VII, p. 383 and Neuman in 1880 in Kong.

Sv. Vet, Akad. Handl. 17. 3. p. 16. — Further synonyms are:

Hydrachnadae , Leach, 1817 in Sam. Gomp.

Anastomata Lamarck, 1819, in his Hist, des Anim. s. Vert.

V. p. 84.

Hydrachnei Duces, 1834, in Ann. Sc. Nat. (2),i, p, 16,144.

Hydrachnae, Walckenaer , 1837, in Walck. ct Gerv. Apt. I.

p. 40; Gervais in idem Hi. p. 134.
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Wassermilben + Sumpfmilben Koch, 1842, in his Uebers. des

Ar. Syst. p. 7, 35.

Hydrarachnidia , Van deb Hoeven, 1849, in his Handb. d.

Dierk. p. 674.

Hydrachnidae Gerstaecker, 1863, in his Handb. Zool. II.

p. 341, Neuman, 1869, in his Bidr. tili Kann. Sver. Hydr.
;

Karting in his Grondb. d. Dierk. III. p. 349; Gervais et Van

Beneden in their Zool. Med. II. p. 455, Murray, Kramer, Glaus,

Hayek , Brass , and others.

Hi/drarachnea , Giebel, 1863, in his Naturg. d. Thierrh. IV.

p. 391.

Hi/di-arachnidae Burgersdijk, 1873, in his: De Dieren, III,

p. 318, and

Hydrachioidae Thorell, 1871, 1872, 1875, in Oefv. Kong.

Vet. Akad. Förh. and 1873 in his Rem. Synon. Spid.

The group of the tìydrachnellae is divided into two natural

groups viz. in those of the Limnocharidae Grube and the Hydrach-

nidae Lebert.

2. Grube, 1859, in Arch. f. Nat. Liv-. Ehst-, und Kurl. (2) I.

p. 434 and 466 created the name of Limnocharidae. The group

itself was already founded by Koch in 1842, but he called it

« Sumpfmilben » in his Uebers. d. Arachn. Syst. III. p. 35. — The

name of Limnocharidae is also used by Mégnin , 1876 in the

Journ. Anat. Phys. XII, p. 293, and by Kramer, 1877,1878,

Haller, 1880, Glaus, 1880, Canestrini, 1881, etc.

Limnocharoidae is written by Neuman in Oefv. Kong. Vet, Ak.

Förh. 1875 p. 104.

Hitherto I did not met with Limnocharidae in our country.

3. Hydrachnidae Ledert. — Lebert uses the term « Hy-

drachnides » (French) and Hydrachniden (German) in Bull. Soc.

Vaud. Sc. Nat. XIII. p. 91, 1874 and in Sitz. Math. Nat. Gl.

Kais. Akad. Wiss. Wien. LXIX. L p. 646, 1874, in the sense of

Hydrachnellae without the Limnocharidae. We may safely admit

that Lebert would have written Hydrachnidae if he was asked to

latinise his French and German terminal syllable. Neuman writes
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« Hydrachiidae Koch » , though Koch has never used this term

(Vega Exp. Vet. Arb. III. p. 525, 1881). Koch used the German

word « Wassermilben » , Ueb. Ar. Syst. III. p. 7. 1842.

This group is divided into three smaller groups , viz. those of the

Hydrachnides Koch, 1842, Ejjlaldes Leach, \%\^djv^lIy(jrobaüdes

Koch 1842.

4. The Uydrachiides of Koch 1842 (Ueb. Ar. Syst. III. p. 2G)

and Lebert 1874 (Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat. XIII. p. 91.) are

called Hydrachnidae by Grube, 1859 (Arch. Nat. Liv-, Ehst-.

Kurl. (2) I. p. 434, 466), Megnin 1876, 1877, 1880, Kramer,

1877,1878, Haller, 1880, Canestrini, 1881, etc.

Hydrarachnidae by Donnadieu in 1875 (Rech. Tétran. p. 9. and

Hydrachninae by Glaus in 1880 (Grundz. Zool. I. p. 653.)

5. The group of the Eylaides Leach 1815 (Trans. Linn. Soc.)

is called Eylaidae by Kramer in 1877 (Arch. f. Nat. p. 241, 247

and Eylainae by Glaus in 1880 (Gi'undz. Zool. I. p. 653.)

6. The group of the liygrohatides of Koch 1842. (Ueb. d.

Ar. Syst. III. p. 7) is called

Hygrolatidae by Grube, 1859 (Arch. Nat. Liv-. Ehst-. Kurl. (2)

I. p. 434, 466), by Lebert, 1874 (Bull. Soc. Vaud. Sc. Nat.

XIII. p. 91), Kramer, Hauler, Megnin, etc.

Atacidés by Donnadieu, 1875 (Rech. s. 1. Tétran. p. 9) and

by Megnin in 1876. (Journ. Anat. Phys. XII p. 293) and 1877

(Rev. Mag. Zool. p. 43) and

Hygrohatiuae by Glaus, 1880, Grundz. Zool. I. p. 653.

7. The name of Bradyhates wliich Neuman (Forh. Nat. Mod.

Kjöb. p. 409, 1873) gave to a genus with Bradyhates trmicatus

Neum. as type, must be changed into another, as this name is

already used in 1838 by Tschudi for Beptilia, and in 1846 by

Gray for Aves.

8. Atax Fabr. 1805 is only a synonym to Uydrachia Müll.

1769, as it contains all the species of Müller. Atax Duces, non

Fabr., however, having liydracJina Jdstrionica Herrn, as type, is

well defined by Duces.

He says (Ann. Sc. Nat. (2) I p. 17):
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«Palpi longi, articulas 4iis longior, 5us unguiformis; mandi-

bulae unguiculatae; rostrum breve; corpus inflatum ; oculi distantes
;

coxa posterior latissima; vulvae labia utrinque 3 stemmatibus ornata.

Larvae hexapodae^ aquaticae, adulto dissimiles. »

and on p. 445 :

«Un corps ovoïde, assez ferme, lisse; une fente génitale, bordée de

deux plaques, sur chacune desquelles se monirent trois tubercules

transparens , lisses , arrondis , assez gros , en forme de stemmates ; les

hanches antérieures, en partie contiguës sur la ligne médiane, serrant

la lèvre entre elles, et formant aussi ensemble un groupe unique;

les deux groupes de hanches postérieures écartés; la quatrième hanche

extrêmement large, contigue à toute la longueur de la troisième;

des palpes dont la quatrième article est fort long, atténué, un peu

excavé vers le bout pour recevoir le cinquième dans une extrême

flexion ; ce cinquième en forme de doigt pointu ; des mandibules

formées d'un corps épais, creux, coupé en bec de plume à son

extrémité postérieure, tronqué au bout antérieur, sur lequel s'ar-

ticule et se fléchit vers le haut un grand et fort crochet ou ongle

peu coui^bé et fendu ou creusé en canal pour loger en partie et

soutenir cette mandibule
;

enfin une lèvre en cuilleron , bifide en

avant; voilà, en détails^ les caractères distinctifs des Ataces. »

As Bruzelius in 1854 (Beskrifning öfver Hydrachnider som

förekomma inom Skäne, p. 39) discovered that Koch's Limmesia

fzdgida , the type of the genus Limmesia Koch , was the same

animal as Hermann's Hijdrachna histrmiica, he made the mistake to

call the animal Limnesia làstrìonìca instead of Atax histrmiicus as

did Duces. And this mistake is unvoluntarily made again by all the

later v\'riters on Hydraclmellae. The mistake must be redressed and

the genus Atax Duces rehabilitated.

9. Ti])hjs Koch, Deu. Cr. Myr. Ar. 5. 19. 1836. — Koch

himself changes this name into Acercus , because, says he, Tiphi/s

is already used for a genus of Crustacea. As this is not true —
the genus of Crustacea is called Tijphis — the name Tip7it/s Koch

1836 must be rehabilitated, and Acercus Koch, 1842, is only a

synonym to Tip/ii^.s Koch, 1836.
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10. Arrenurus Dug. 1834. So the name of the genus must

be written and not Arràenuriis , as has been done by Snellen

VAN VoLLENHOVEN (Gelede Dieren van Nederland, p. 74.) and by

Neuman (in Kong. Sv. Vet. Akad. Handl. 17. 3. p. 4, 19, 76.).

11. Tachygaster Lebert 1879 must be changed into another

name as this name is already used in 1803 by Meigen for some

Dìptera^ in 1817 by Germar for some Coleojifera, in 1840 by

Gray for some Ech'modermata , and in 1847 by Giebel for some

Pisces.

12. — Atax Koch. — As te genus Atax of Duces (non Fabr.)

is quite another one as that of Koch (this one having Alaxfreniger

as type) , the name Atax Kocn must be changed into another.

I have not had the opportunity to consult Haldeman's Zoological

Contributions, nor have I found any description of this genus,

but I presume that it is synonym to Koch's Atax, or better said

tliat the type of the genus Unionicola Hald. and the type of the

genus Atax Koch are still at present considered as two species of

the same genus. If so, the genus Atax Koch must be called

Unionicola. If not, then the genus should be called Neumania

Lebert, as Lebert's type Neumania nigra is synonym to Atax

spinipes Müll,

As I halve not yet been able to consult all the works on Hy-

drachnellae, purposely I have not given descriptions and names to

the most probably new species of ÌÌydrachnellae enumerated above

in my list, nor new names to replace those which, as I have

pointed out in my « remarks », must be rejected.

Arnhem,
March 15, 1897.
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LIST OF DUTCH

A C A E I,
SEVENTH part:

AOARIDIAE Latr. 1806,

AND

PHYTOPTIDAE Pagenst. 1861,

witli synonymical Remarks en description
of new species etc.

BY

Dr. A. C. OVDEMAIVii.

ACAHIDIAE Latr. ISOG.

TYROGLYPHINA Donnad. 1868.

A car us L. 1735.

1. Acarus horridns Turp. Qou^ io?' Ger\.).

In old cheese, Utrecht, 2.

In smoked beef, Utrecht, 6.

In dried figs, Amsterdam, (Mr. J. Jaspers Jr.), 1.

In a collection of feathers, Utrecht, 12.

In a collection of stuffed birds, Utrecht, 1.

In humus of a flower pot in my room , Sneek , 5.

In furniture, viz. in the horse-hair with which the fur-

niture was stuffed ; the furniture was literally sowed or

covered with mites. In a hotel in the Hague, 10.

2. Acarus siro L. —
In old cheese, Utrecht, 2, 10.

In smoked beef, Utrecht, 6.

On Linola montium^ Utrecht, 11.
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3. Äcarus farinae L, —
In old cheese, Utrecht, 10.

In canary-seed , Sneek , 7.

In poultry-meal , Brummen , 8.

On a stuffed bird, Utrecht, 1.

4. Acarus spinitarsiis Herm. {mycophagus Mégn.).

Hypopus, on Bombus sp. , Sneek, 5.

Adult, on a decaying hyacinth-bulb, Wageningen, 12

(Prof. Dr. J. Ritzema Bos).

5. Acarus sp. In canary-seed, Sneek, 7.

In poultry-meal , Brummen , 8

6. Acarus sp. — On Quelea sangu'mirostris , Sneeck, 12.

7. Äcarus sp. — Under lichen on Ulmus campesiris , Sneek, 1.

Carpoglyphus Rob. 1860.

8. Carpoglyphus passularum Hering.

On plums, Utrecht, 1.

Coepophagus Mégn. 1880.

9. Coepophagus echinopus Fum. Rob.

Hypopus and adult, in a decaying hyacinth-bulb, Wage-

ningen, 12 (Prof. Dr. J. Ritzema Bos}, Haarlem, 12

(Krelage).

10. Coepophagus phylloxerae Planch. {Megninii Haller).

Hypopus and adult, in a decaying hyacinth-bulb, Wage-

ningen, 12 (Prof. Dr. J. Ritzema Bos), Haarlem, 12

(Krelage).

Glycyphagus Hering, 1838.

11. Glycyphagus doniesticus de Geer [cursor Gerv.).

In cork, Batavia, Sneek, 12, Arnhem, 12.

In dust, Sneek, 11.

In tobacco, Utrecht, 4.

In furniture. Assen, 10, The Hague, 10, Utrecht, 10.

The Acari were present in thousands, literally covered the

furniture, of the whole house. They fed on the animal fat
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which adheared still to the not thoroughly cleaned horse-hair

with which the furniture was stuffed. In the Hague it was

a first class hotel, in Assen a lady-institute, and in Utrecht

a state-building. This last case was communicated to me by

Prof. Dr. A. A. W, Hubrecht , who send me some specimens

for identifying.

In a herbarium , Utrecht ,2,6.

In meal-shop articles, Utr. 1.

On Parus coeruleus ^ Sneek, 12.

12. Glycyphagus spinipes Koch (destructor 'StCimk'iUK. — setosus Koch?)

In furniture, Assen, 10, The Hague, 10, Utrecht, 10.

(see the foregoing species).

In meal-shop articles , Utrecht , 1 , Arnhem , 2.

In a decaying hyacinth-bulb , Wageningen , 2 (Prof. Dr J,

Ritzema Bos).

Remark. Glycyphagus destructor Schrank is decidedly identical

to Glycyphagus setosus Koch. Megnin considers the same as to Gly-

cyphagus spinipes Koch. I never, however, saw such long abdominal

hairs, and cannot agree with Megnin.

Anoetus Dm. 1842.

{Stegocephalus Nic ?) {Phyllostoma Kram.) (UistiostomaKBkU.)

13. Anoetus feroniarum Duf. {rostroserratus Mégn.) {tnammillaris

Can. Fanz.) {arnphibius Mégn.)

Hypopus in a decaying hyacinth-bulb , Wageningen , 12

(Prof. Dr. J. Ritzema Bos).

Labidophorus Kram. 1877.

14. Labidophorus sciurinus Koch.

Hypopus, on Sciurus vulgaris^ Utrecht^ 10.

15. Labidophorus hypudaei Koch.

Hypopus and adult, on Paludicola amphilius, Sneek, 4.

16. Lahidophorus talpae Kram.

Hypopus and adult, on Talpa europaea, Sneek, 2,

17. Labidophorus sp.

Hypopus, on Sorex vulgaris , Sneek, 12.
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48. Lahidophorus sp.

Adult, on Mus Musculus^ Sneek , 6.

19. Lahidophorus sp.

Adult, on Mus decumanus , Sneek, H.

20. Labidopkoriis sp.

Adult, on Vespertilio dasycneme ^ Sneek, 7.

INSEGTIGOLAE Trouessart 1885.

No specimens hitherto.

AVICOLAE FuM. Rob. 1868.

DERMOGLYPHEAE MÉGN. Tr. 1883.

A no pli tes Mégn. Trouess. 1883 {Cheylabis Tr. 1885).

21. Anoplites sp.

In feathers of Sterna Jiirimdo , Sneek, 7. A ver;y elongated

species, like all the mites that live in tubes.

PTER0LICHEAE MÉGN. Tr. 1883.

Frey ana Haller 1877.

22. Freyana anatina Koch.

On Anas bosckas, Utrecht, 10.

(G r a m e r i a Haller 1878).

23. {Crameria) lunulata Hall.

On Strix ßammea, Utrecht, 12,

Pterolichus Rob. 1868.

24. Pterolichus (phyllophorus) sp.

On Sterna hirundo , Sneek, 7.

25. Pterolichus (obtusus) obtusus Rob.

On Gallina galhcs, Sneek, 5, Utrecht, \\,

On Perdix perdix , Utrecht, 10.

26. Pterolichus (lunulatus) lunula Rob,

On Melopsittacus undulatus , Utrecht, 10.

27. Pterolichus (delibatus) delibatus Rob.

On Corvus comix Sneek, 1.
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28. Pterolichus (delibatus) urogalli Nörneb.

On Tetrao tetrix , Heerenveen, 9.

29. Pterolichus (delibatus) nisi Can.

On Asiur nisus Utrecht, 11.

30. Pterolichus (delibatus) cuculi Tr.

On Accentor moddaris Utrecht, 3.

On Corvus comix, Sneek, 1.

On Alauda arvensis , Utrecht, 10.

On Porzana porzana, Sneek, 5,

31. Pterolichns (cultriger) cultrifer Rob.

On CypseUts apus , Utrecht, 5.

32. Pterolichus sp.

On Vanelliis vanelhs , Sneek, 5.

33. Pterolichus sp.

On Sturnus vulgaris, Utrecht, 5.

On Linola montium^ Utrecht, 11.

34. Pterolichus sp.

In the feathers of Steriia hirundo , Sneek, 4.

35. Pterolichus sp.

On Corvus corone, Sneek, 5.

On Porzana porzana ,
Sneek , 5.

36. Pterolichus sp.

On Porzana /porzana ,
Sneek , 5.

Pseudalloptes Tr. 1884.

37. Pseudalloptes lisuhulatus Rob.

On Perdix perdix, Utrecht, 10.

On Circus rufus, Utrecht, 11.

Falciger Tr. 1884.

38. Falciger rostratus Buchh.

On Columha domestica, Utrecht, 4, 10.

Pteronyssus Rob. 1868.

39. Pteronyssus (obtusus) truncatus Tr.

On Sturnus vulgaris, Utrecht, 5, 10.
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40. Vteronyssus (obtusus) parhìus Buchh.

On Parus coeruleus , Utrecht, 2, 11, Sneek , 12.

On Chrysomitris sp'mus , Utr. 12.

On Linola linaria Utr. 12.

-41. Vteronyssus (lobatus) slarnae Can. (non puffi,ni Buchh.).

On Sterna liirundo . Sneek , 4.

42. Pteronyssus (lobatus) sp.

On Vanellns vanellus , Sneek , 5.

progtophyllodeae Mégn. Tr. 1883.

P t e r p h a g u s Mégn. 1877.

43. Pterophagus strictus Mégn.

On Colnmha domestica, Utrecht, 12,

Proctophyllodes Rob. 1868.

44. Proctophyllodes pinnatus Nitzsch.

On Passer domesticus , Utrecht, 12, Sneek, 4, 12.

On Alauda arvensis , Utrecht, 10.

On Emberiza nivalis, Utrecht, 11.

On Motacilla ßava, Utrecht, 11.

On Motacilla alba^ Sneek, 4.

On Corvus corone, Utrecht, 12.

On Äsüir nisus , Lunteren, 4.

45. Proctophyllodes glandarinus Koch.

On Garrulus glandarius , Utrecht, 12.

46. Proctophyllodes picae Koch.

On Pica pica , Utrecht , 3.

47. Proctophyllodes styli/er Buchh.

On Parus maior , Utrecht, 12.

On Parus coeruleus , Sneek , 12, Utrecht , 11.

On Parus ater , Utrecht, 7.

On Fringilla coelebs, Utrecht, 1.

On Linola cannabina , Utrecht, 11, 12.

On Chrysomitris spinus , Utrecht, 12.

48. Proctophyllodes sp.

On Turdus merula, Utrecht , 10.
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49. Proctophyllodes sp.

On Circus rufus , Utrecht, 11.

Pterodectes Rob. 1868.

50. Pterodectes cylindricus Rob.

On Porzana porzana, Sneek, 5.

(P t e r c 1 u s Haller , 1878.)

51. (^Pterocolus) corv'mus Kogh.

On Corvus comix, Sneek, 1.

On Porzana porzana , Sneek , 5.

52. {Pterocolus) corv'mus var.

On Sturnus vulgaris, Utrecht, 5.

On Plectrophanes nivalis, Utrecht, 11.

53. {Pterocolus) orti/gometrae Can,

On Corvus corone , Sneek , 5.

54. (Pterocolus) sp. — (an corvini var. ?)

On Muscicapa grisola, Utrecht, 6.

Alloptes Can. 1879.

55. Alloptes hisetatus Haller.

On Sterna Jdrundo , Sneek, 4.

ANALGESEAE MÉGN. Tr. 1883.

Dimorphus Haller 1878.

56. Dimorphus bifidus Nitzsch (^ginglymurus Mégn.)

On Thaumalaea pietà , The Hague , 1

,

57. Dimorphus oscinum Mégn. (non Koch.)

On Chlorospiza chloris, Utrecht, 6.

58. Dimorphus asternalis Mégn.

On Columha domestica, Utrecht, 4, 10.

59. Dimorphus sp.

On Aix sponsa, The Hague, 10.

60. Dimorphus sp.

On Cypselus apus , Utrecht, 5.
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61. Dlmorphus sp.

On Moiaoilla flava . Utrecht, 11.

On Gallina gallus , Utrecht, 11.

On ì^erdix perdix^ Utrecht, 11.

62. DimorpJms sp.

On Garriihts gla?idarius, Utrecht, 12.

On Picas viridis, Utrecht, 12.

On Paras palustris^ Utrecht, 12.

Anaiges Nitzscli 1818.

63. Anaiges passerinns L.
[fringillarmii li-Ocn).

On Astur uisus, U'trecht, 11.

On Circus rufas , Utrecht, 11.

On Htrix flammea , Utrecht , 5.

On Corvas corone, Utrecht , 12.

On Fica pica, Utreclit , 3.

On Coluìiiba iurtur Uti'echt , 5.

On Coccothraasfes coccothraustes , Utrecht, 11.

On Fringilla coelebs , Utrecht, 7.

On Fringilla m,ontifringilla, Utrecht, 11.

On Chlorospiza cJiloris , Utrecht, 6.

n Acan th is carduelis , U t reeht, 12.

On Lifiofa caìmahina, Utrecht, 11, 12.

On Linola montium ^ Utrecht, 11.

On Chri/som/itris spinus , Utrecht. 12.

On Passer domesticus, Sneek, 12.

Oì\ Dryospiza canaria, Utrecht. 10.

On llirumdo rustica, Utrecht, 5.

64. Aitalges bideutatas Gieb [passerimis Koch).

On Sturnus vuigarus , Utrecht, 5, 10.

On Alauda arvensis , Utrecht, 10.

On Muscicapa grisola , Utrecht , ().

On Flectroplianes nivalis , Utrecht, 11.

On Sylvia atricapilla, Utrecht, 6,

On Turdus meruia, Utrecht, 10.

Tijdschr. v. Enfom.. XL. 17
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65. Anaiges oscinutn Koen (non Mégn).

On Troglodytes troglodytes , Utrecht , 6.

66. Anaiges corvìnus Mégn.

On Corvus comix , Sneek, 1; Utrecht, 12.

On Corvus corone, Utrecht, 42.

67. Anaiges mucronatus Buchh.

On Parus major, Utrecht, 11.

On Parus coerulens, Utrecht 2; Sneek 12.

On Passer doniesticus, Utrecht, 2.

On Hirimdo rustica, Utrecht, 5.

68. Anaiges spiniger Gieb.

On Sylvia atricajïilla , Utrecht , 6

H a r t i n g i a nov. gen.

69. Harlingia lari nov. sp. (see p. 266).

On Larus argen latus , Utrecht, 12.

GLIRICOLÂE Mégn. 1876.

Listrophorus Pag. 1861.

70. Listrophorus gibhus. Pag.

On Lepus europaeus, Utrecht, 1,

On Lepus cuniculusferus, Utrecht, 11, 12.

71. Listrophorus Pagenstecheri Haller,

On Sciurus vulgaris, Utrecht, 7.

72. Listrophorus sp.

On Putorius ernimea, Sneek, 6.

73. Listrophorus sp.

On Mustela vulgaris. The Hague, 10.

74. Listrophorus sp.

On Paludicola amphihius , Sneek, 7.

Myocoptes Clap. 1868.

75. Myocoptes m.usculinus Koch.

On Mus musculus, Leiden, 1; Sneek, 1, 5, 6, 7.
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GYSTICOLAE Mégn. 1880.

Cy tody tes MèCxN. 1876.

76. Cijtochjtes nudus Vizigli (sarcoptoides Mègn.)

In Gallina gallus , ütreclit, 6 (mihi); Amsterdam, 5 (P.

Koorevaar.)

PSORIGAE Del. Bourg. 1862.

Sarcoptes Latr. 1805.

77. Sarcoptes scahlei L.

On Homo sapiens, not very common.

78. Sarcoptes scahiei L. var. caìiis Gurlt.

On Canis familiar is , Amsterdam (P. Koorevaar).

79. Sarcoptes scahiei L. var. suis Gerl.

On Sus scrofa domestica, Amsterdam, (P. Koorevaar). —
Some time ago often in our southern provinces.

80. Sarcoptes scatnei L. var. equi. Gerl.

On Equus catjallus, Amsterdam, (P. Koorevaar). — Very

common in ali our provinces.

81. Sarcoptes scabiei L. var. ovis Mègn.

On Ovis aries. Was first found in our country on sheep

in 1893 by Mr. Laméris, Veterinarian, in the Hague. Very

rare in our country.

82. Sarcoptes scabiei L. var. Jiydrochoeri Mègn.

On liijdroclioerus capi/hara , Amsterdam , Zoological Gardens.

Nov. 1896. (P. Koorevaar.)

83. Sarcoptes cali Hering.

On Felis maniculata domestica. — Often , Amsterdam
,

(P. Koorevaar). Some $ measure 0.233 m, m.

84. Sarcoptes cati Hering var mûris Mègn.

On IIus decumamts. — Very often , Amsterdam
,

(P. Koo-

revaer). — I have found that this variety makes burrows in

the tail of the rat. — Some pregnant females measure 0,435

m.m. — Sneek, 1, 10, 11.

85. Sarcoptes cali Hering, var musculi mihi, (see p. 267).

On Mus musculus , Sneek, 1, 3, 10, 11.
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Knemidocoptes Fürst. 1870.

86. Knemidocoptes mutans Rob.

On Gallina gallus, Amsterdam (P. Koorevaar).

Psoroptes Gerv. 1844.

87. Psoroptes exulcerans L.

On Equns cahallus. — Very common in all our provinces.

Amsterdam (P. Koorevaar).

88. Psoroptes exulcerans L. var. ìjovis Van Leeuwen.

On Bos taurus. Amsterdam (P. Koorevaar).

89. Psoroptes exculcerans L. var. cuniculi Mégn.

On Lepus cuniculîis domesticus, Amsterdam (P. Koorevaar).

90. Psoroptes exulcerans L. var. ovis Hering.

On Ovis aries ^ Amsterdam (P. Koorevaar). — Very com-

mon in all our provinces. Tlie Hague (Mr. Lamer is).

Chorioptes Gerv. 1859.

91. Chorioptes equi Gerl.

On Equus cahallus. Amsterdam (P. Koorevaar). The most

common horse-itch in our country.

92. Chorioptes equi Gerl. var. hovis Gerl.

On Bos taurus, Amsterdam (P. Koorevaar).

Dermatophagoides Bogd. 1 864.

93. Dermatophagoides sp? (see p. 268).

In a comedo of my own face, Utrecht, 1, 1879.

SIMONIDA, Vogt. 1850.

Demodex Owen 1843.

94. Bemodex folliculorum Sim.

On Ijomo sapiens, Utrecht, The Hague, Sneek, Arnhem.

95. Bemodex folliculorum Sim. var. caìiis Leydig.

On Canis familiaris , Amsterdam, (P. Koorevaar).

96. Bemodex folliculorum Sim. var. musculi mihi, (see p. 269).

On Mns mnsculns, Utrecht, 6.
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PHYTOPTIDAB, Pag-. ISei.

E r i p h y e s Sieb. 1 850.

'1. Ih-iophìjes sp. - In Ceratoneoìi vulgare Eremi on Acer pseudo-

platanus L. — Sneek, 5; Haarlem, 5; Bloemendaal, 5.

2. Erlopht/es sp. — In Cephaloneon acerinum on Acer pseudopla-

tanus, Oosterbeek, 1,

3. Eriophyes sp. — In Ceratoneon vulgare on Tilìa graudifolla
,

Oosterbeek ,7.

A. Eriophi/es sp. — In Cephatoneon piistulatum'Q'RYMi on Alnus ghi-

tìnosa L. , Sneek , 5.

5. UriopJi/yes sp. — In galls on Primus avium, Baarn , 6.

6. Eriopkyes sp. — In Erlneum aucupariae Kunze on Sorbus au-

cuparia , Sneek , 5,

7. Er'wphjes sp. — In leaf margines rolled up downwards of

Crataegus monogyna L. , Sneek , 5.

Remark s.

1. Acaridlae. Latreille created a group of mites under this name

in 1806 (Consid. génér. and Gen. Crust. Ins), containing Trovi-

hidium , Erytliraens ^ Gamasus , Oribata Rnd Acarus (^— Tyroglfplms),

Though Leach in 1814 already removed the first three genera

from the two last ones, it is clear that Latreille gave this name

to this group of mites with the genus Acarus (— Tyroglyphus)

as type. Leach , as I already said , removed the genera TroinUdium,

Ei'ylhraeus and Gamasus from Orihata and Acarus. Thus the group

of Acaridiae Latr. 1806 contained only the genera Orihata and

Acarus, but Leach now gave the name of ^mrir/t'.y to the restiicted

group. Subsequently Oribata was removed again fiom Acarus,

Sarcoptes was placed next to Acarus in the same group , Acarus

was s[)lit into several other genera and new genera were created

and placed into the same group ; even the group was split into

several smaller groups, but tliis all is the I'esult of the increase

of our knowledge, but the group itself is still the same. The

name Acaridiae is also used by Nitzsch in 1818 (Ersch. u. Grub.

Allg. Encycl.) and Acarides also by von Heyden in 1826 (Isis)
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and by Cambridge (in Proc. Zool, Soc. 1876, p. 259). Further

we find the following synonyms :

Jcari, Leach, 1817. Zool. Misc.

Acarinae, Nitzsch, 1818, in Ersch. u. Grub. Allg. Encycl.

Acarina, Nitzsch, 1818, ibidem.

Acarei, Duces, 1834, in Ann. Sc. Nat., (2), I, p. 20, (2),

II, p. 40.

Sarcoptuks, Sundeval, 1833, Consp. Arachn.

Koch, 1842, Ueb. Ar. Ill, p. 134.

Fürstenberg, 1801, Krätzm. p. 209.

Anderson, 1863, in Oefv. K. Vet. Ak. Förh. p. 188.

«Tyroglyphes» Gervais 1844, Apt. III. p. 134.

Acarea, Van der Hoeven, 1849, Handb. Dierk. p. 667.

Sarcoptidae, Grube, 1859, in Arch. Nat Liv. Ehst. Kurl (2),

I, p. 434, 465.

Gervais et Van Beneden, 1859. Zool. Méd.

Robin, 1860, in Bull. Soc. Imp. Nat. Mose. 33.1.

Giebel, 1863, Naturg. Thierr. IV. p. 397.

Gervais et Van Beneden, 1869, Zool. Méd. II,

p. 455.

Mégnin> 1876, in Journ. Anat. Phys. 12. p. 293.

» 1877, in Rev. Mag. Zool. p. 43, 44.

» 1879, in Journ. Anat. Phys. p. 145,146.

5) 1880, Paras, et Mal. par. p. 108, 136.

Acaridae, GERSTäcKER, 1863, Handb. Zool. II, p. 344.

Harting, 1870, Grondi). Dierk. HI, p. 352.

Brady 1877, in Proc. Zool. Soc. Lond. p 27.

Murray, 1877, Econ. Entom. Apt. p. 93, 227.

Kramer, 1878, in Zeit. ges. Nat. 51. p. 521 , 536,

539, 542, 544.

Hayek, 1881, Handb. Zool. H, p. 139.

Acarina atraclieata, Kramer, 1877, in Arch. Nat. p. 218.

Kramer, 1878, in Zeit. ges. Nat. 51. p. 556, 557.

Haller, 1880, Milb. Par. Wirbell. p. 9.

Sarcopioìdae, Thokell, 1871 : in Oelv. K. Vet. Ak, Förh. p. 678.
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2. Tyroglyplnna. — Donnadieu was the first, who separated

Tyrogli/phus and its nearest allies under the name «Tyrogly-

phiens» from the other Acaridiae (Ann. Sc. Nat. (5), X,

p. 69, 1868.) Synonyms of this name are:

Betriticolae , Mégnin, 1872, in Journ. Anat. Phys. 8, p. 337.

MÉGNIN, 1876, in Journ. Anat. Phys. 12. p. 293.

MÉGNIN, 1877, in Rev. Mag. Zool. p. 44.

MÉGNIN, 1880, Paras, mal. par. p. 108, 137, 138.

Ti/roffli/phidae , Donnadieu, 1875, Rech. s. 1. Tétran. p. 9.

Murray , 1877 . Econ. Entom. Apt. p. 93 , 227, 255.

Kramer, 1878, in Zeit. ges. Nat. 51, p. 532.

Claus, 1880, Grundz. Zool. p. 651.

Haller, 1880, in Mitt. Scliweiz. Ent. Ges. 6.

Brass, 1882, Abr. d. Zool. p. 328.

Acarini, Canestrini e Fanzago, 1877, in Alt. R. 1st. Ven.

Sc. Lett. Art. (5) IV. p. 128.

R. Canestrini, 1881, in Bull. Soc. Ven. Trent.

Sc. Nat. p. 171.

Hypopidae, Murray, 1877, Econ. Ent. Apt. p. 93, 227 (formae

hypopiales).

Acaridae, Kramer, 1878, in Zeit. ges. Nat. 51. p. 548, 558.

3. Acarus L, Linné in his Systema Naturae, Ed. 1, Leyden

,

1735, created this genus for the cheese-mite and allies. Amongst

the four species of Acarus he called the cheese-mite Pedicubcs

scaUei for he then believed that the cheese-mite was the cause

of the itch. Afterwards he called it Acarus siro (siro = itch).

The meal-mite he then called Acarus siro var. farinae , and

the very itch-mite finally Acarus siro var. scabiei. — Moreover

he took the expression Acarus from Aristoteles, who must have

meant by his «k«^* the cheese-mite, which he found ^v y'iQÌM —
in wax — . A conjectiire has therefore been made that t" 3<'74»/'j'

should been written èr rv^ûo. What it may be, I think we have

reason enough to consider the cheese-mite Acarus siro as the type

of the genus Acarus L. 1735.
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Acarus is used by Linné, 1735, 1740, 1746, 1748, 1756,

1758, 1761, 1767, Müller, 1775, Sulzer, 1776, Czen-

spiNSKi, 1778, Schrank, 1781, Gmelin, 1790, Cuvier, 1798,

TuRTON, 1802, Hermann, 1804, Latreille, 1806, 1817,

NiTzscH, 1818, Lamarck, 1801, Leach, 1814, Von Heyden,

1826, Duces, 1834, Koch, 1836, 1842, Grube, 1859, Gerst-

äCKER, 1863, etc.

Tyroglyphus (Type Acarus s'lro L.) by Latreille, 1797, Précis

de caract., Walckenaer , 1802, Faun, Par. IL p. 422, Gervais,

1844, Robin, 1860, Laboulbène et Robin, 1862, Fumouze et

Robin, 1867, Glaparède, 1868, Kramer, 1877, 1878, Mégnin,

1877, 1880, Murray, 1877, Berlese, 1881, etc.

Äscarus by Claus, Grundz. ZooL L p. 651, 1880.

The Hypopial form is called Hi/popus by Duces in 1833.

Scutacarus by Gros, 1845, Bull. Soc. Imp. Mose. XL p. 397.

Homopus by Fürstenberc, 1861.

Hypomopis by Van Beneden 1876, Schmarotzer des Thierr.

p. 141.

Acarellus by Tatem, 1872, in Monthl. Micr. Journ. p. 263.

4. Carpoglyphus. — This name is already used by Robin in

1860, in Bull. Soc. Imp. Nat. Mose. XXXIII p. 16 and not for

the first time in 1869 (Journ. Anat. Phys. 1869, n". 2) as is

generally stated. Type is Acarus passularuni Hering.

5. CoepopJtagus Mécnin. Les parasites et les maladies para-

sitaires, 1880, p. 138, CaepnpJiagus ^ idem, ibidem, p. 143.

Type Tyroglypims echinopis Fum. Rob.

6. Glycyphagus Hering, 1838, Krätzm. p. 619. Type Oiycy-

phagus pnmorum Hering. Synonyms :

Glyciphagus Gervais Apt III. p 263, 1844.

GlycopJiagus Agassiz. Nomencl. Zool. 1846.

Glycyphocus Gervais, 1847, Apt. IV. p. 557.

Glyciphalus Donnadieu, 1868, in Ann. Sc. Nat. (5), Zool. X,

p. 69.

Acarus Canestrini e Fanzago, 1877, in Att. Pv. 1st. Ven. Sc.

Lett. Art. (5), IV, p. 128.
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Glyc%iìliìaae Murray, Ì877, Econ. Entom. Apt. p. 281.

Glyzìjìhagns Claus, 1880, Griindz. Zool. 1, p. 651.

7. Anoehis Dujardin, 1842, in See. Philom. Exir. Verb. p. 93.

Type Anoetus m.uscarnm Duj. = Acarvs nmscarum L. , the hypo-

pus-form. Synonyms:

? Stegocephal'us Nicolet, 1855, in Arch. Mus. VTI. p. 387.

(No description, no figure, no type).

? Stigocepliahs Nicolet, 1855, ibidem, p. 416.

Thjllostoma Kramer, 1876, in Arch. f. Nat. 42. I. p. 39.

Histiostom,a' Y.Y{ku^Y{ , Ì811 , in Arch f. Nat. p. 218.

Serrator Mégnin , 1880, Paras, et malad, paias. p. 138.

Thylostoma Mégnin, 1880, ibid. p. 144.

Philostoina Mégnin, 1880, ibid. p. 145.

Histostloma Berlese. 1881. in Att. R. 1st, Ven. Sc. Lett Art.

(5). VIII. p. 17.

8. Lahidophorus Kramer 1877. — Koch, 1841, created a genus

Ilomopus, for flomoptis hypvclaei Koch, but Ilomopus was already

used in 1835 by Duméril et Bibron for Ilejjtilia. — Synonym:

Dennacarus Haller 1878, in Zeitschr. f. wiss. Zool. 30.

9. Avkolae (Sarcoptides avicoles [Sarcoptidae avicolae]) Robin

in Compt. Rend. Acad. Sc. 76. p . . . 1868 and in Journ. Anat.

Phys. n°. 3. July. 1868. Synonyms :

Hypoderidae Murray, 1877, Econ. Entom. Apt. p. 93. Hypopial

forms.

Sarcoptidae (partim) Murray, 1877, Econ. Entom. Apt p. 93.

Dermaleichidae Murray, 1877. Econ. Entom. Apt. p 227.

Plumicolae , Robin et Mégnin, 1877 in .Tourn. Anat. Physiol,

p. 211.

Dermaleiehini R. Canestrini, 1881. in Bull. Soc. Ven. Trent.

Sc. Nat. p. 172.

10. Freyana Hauler, 1877, in Zeitschr. f. wiss. Zool. 30. p. 17.

Fryana, Hauler, 1878, in Zeitschr. f. wiss. Zool, 30. p. 81.

Cellularïa Montagu, 1811, in Mem. Wernerian Nat. Hist. Soc.

I. p. 191. Type Cellularia Bassaui Uotsìt. A short, thick hypopial

form, Mjost probably of Freyana cajmi medusae Tn. , the only species
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of Avkolae hitherto found on the gannet , Sula sula L. The name

Cellularia, however, was ah-eady used in 1766 by Pallas for Polypi.

il. Crameria Haller, 1878, in Zeitschr. f. wiss. Zool. 30.

p. 5. Type Crameria lunulata Haller. — (N. B. dedicated to Prof.

P. Kramer , why then not Krameria '^) — Crameria , however, was

already used in 1816 by Hübner for Lepidopiera and in 1830 by

Desvoidy for Diptera. — Another name therefore must replace it.

12. Pterolichus Robin, 1868, in Gompt. Rend. 56. p. 776.

Type Pterolichis obtusus Rob. — Synonym : Pterolijchus Mégnin

1879. in Journ. Anat. Phys. p, 139.

13. Pterodectes Robin, 1868, in Compt. Rend. 56. o. 776.

Type? . . . Synonym: Pterodectus Mégnin, 1876 in Journ. Anat.

Phys. 12. p. 293, and 1877 in Rev. Mag. Zool. p. 44.

14. Pterocolns Haller, 1878, in Zeitschr. f. wiss. Zool. p. 5.

Type Dermaleichis corvinus Koch. — But Pterocolns was already

used bij Schönherr in 18 . . for Coleoptera. Another name there-

fore must replace it.

15. Dimorphus Haller, 1878, in Zeitschr. f. wiss. Zool. 30.

p. ... The name Schistosoma., i'^^Q Schistosoma lo7igisetosmu'\'&o\àQv:

Brady, 1877 in Proc. Zool, Soc. Lend. p. 27; but this name

was already used in 1858 by Weinland for Fermes. T\ml Dimorpha

was already used by .Turine in 1807 for IJpnenoptera , by Gray

in 1840 for Mollusca, and in 1841 by Hodgson for Aves, is no

reason to change Dimorphus into Megninia.

16. Hartiugia, nov. gen., dedicated to my teacher the late

Prof. Dr. PiETER Harting. Like Pteralloptes {Aiiallopies) but 4th

pair of legs without ambulacra.

17. Hartingia lari nov. sp. — Much resembling Pteralloptes

{Analloptes) steUaris Buchh, , but tarsus of 2d , 3d , and 4th pair

of legs transformed into an enormonsly developed claw. First pair

of legs with large (0,022 mm) ambulacra, 2d and 3d pair with

small (0,003 mm.) ambulacra. Length of male 0,34 mm. , breadth

of ditto 0,28 mm.

18. GUricolae (errore Sarcoptides glicicoles) Mégnin 1876 in

Journ. Anat. Phyt^iol. p. 293. Synonyms :
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Glyrìcolae Mégnin 1877 in Rev. Mag. Zool. p. 118.

Glycicolae Mégnin, 1878 in Journ, Anat. Pliys. p. 4.

Listrophoridae Haller, 1880, Milben als Par. d. Wirb. p. 9.

19. Cytoayics Mégnin 1876, lect. à la réun. des Soc. sav. d, 1.

Sorbonne. Synonyms:

Cytoleichus Mégnin, 1879 in Journ. Anat Pliysiol. p. 150.

Cytoäiies Mégnin, 1879, ibidem.

20. Psoricae. — Delafond and Bourgiguon in 1862 created

(Mém. Sav. Etraug. XVI. p. 289) this group, which they called

(d'Ordre des Acariens Psoriques». — Synonyms are:

Trichodactyllna Donnadieu, 1868, Ann. Sc. Nat. (5) X.p. 69.

Sarcoptida Claus, 1872, Grundriss d. Zool. I.

Sarcoptidae, Donnadieu, 1875, Rech. s. 1. Tétran. p. 9.

Acarldae, Glaus, 1880, Grundzüge d. Zool. 1. p. 650.

21. Sarcoptes Latreille, 1805, Type Acarns scahiei Linné.

Synonym :

Sarkopfes Fürstenberg, 1870, in Mitt. nat. Ver. Neu Vor-

pommern. Rüg. II. p. 57.

22. Sarcoptes cati Hering var. mûris Mégn. This variety does

not make burrows, as is well known, but causes incrustations at

the ears of the rat. I have, however, observed that on the tail of

the rat the same animal makes burrows.

23. Sarcoptes cati Hering var. musculi^ nov. var. This variety

differs distinctly from Sarcoptes cati var. mnris Mégn. Its eggs meas-

ured 0.166 m.m. in length. The pregnant females measured

0.45 m.m. in length, are consequently much larger than the

average oi Sarcoptes cati var. mûris Mégn. The anus in the females

is much more backwards , touching nearly the posterior margin.

The long hairs of the 3d and -4th. pair of legs are much thinner

and very flexible, whilst they are thick and stiff in the variety

of the rat. It makes borrows , never crusts !

24. Knemidocoptes Fürstenberg, 1870, in Mift nat. Ver, Neu

Vorpommern und Rüg. II. p. 61. Q'2 Ty\>e KneMÌdocoj)tes viviparus

Fürst, 1870, = Sarcoptes mutans Rob. 1860, — Synonyms:

bermaioryctes Ehlers , 1873 , in Zeitschr. wiss. Zool. 23. p. 250/51

.
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Derniatori/Mes IIei.ler , 1880, Schmarotzer des Thierr.

25. Psoroptes Gervais, 4841, in Ann. Sc. Nat, (2) 15. p. 9.

Type Acarus equi Raspail, 1831 = Acariis exulcerans Linné, no

doubt, if we compare Linné's description with ihe animal , known

as Psoroptes equi.

Synonyms :

Dermatodecies Gerlach , 1857, Krätze und Räude p. 29.

Dermatoho'ptes Fürstenberg, 1861, Krätzm. p. 219.

Dermatocoptes , Zürn, Ueber Milben, 1877.

26. Chorioptes Gervais, 1859, in Gerv. et Van Ren. Zool.

méd. I, p. 463. Synonyms:

Si/mbiotes Gerlach, 1857, Krätze und Räude, p. 30 , but Syw«-

biotes was already used by Redtenbacher , 1847?, for Coleoptera

Eìidomychìàae. Type Symhiotes equi.

Chiroptes Fürstenberg, 1861. Krätzm. p. 209, 222.

Bermatophagus FQrstenberg, 1861, Krätzm. p. 217.

Sarcodermatodecfes Delafond et Bourgignon, 1862, in Mém.

Sav. Etrang. 16. 1. p. 293.

Symhiotus Fümouze et Robin, 1868, in .lourn. Anat. Phys.

n''. 3 , July.

27. Bermatophagaides. — Bogdanoff has delineated and described

a species of mite under the name of Dermatophagoides Schereme-

teioshji (Bull. Soc. Nat. Mose. 1864. p. 341 sqq.) Mégnin has

considered it the same as his Chorioptes ecaudatns. I think Mégnin

was wrong in doing so. It is ti'ue that in general aspect the

two species may agree, but the details they are so different, that

nearly no two of them ai-e identical. We have only to compare

the figures to come to this conclusions. It is here not the

place to state this point for point. I will do so most probably

ere long

In 1879 I made a preparation of the contents of a sebaceous

gland of my own face, with some Bemodex foUiculorum in gly-

cerine. Three years afterwards I saw , but very indistinctly, in the

same preparation lying quite within the fat globules another

mite, which I have now separated, and which though it is iK)t
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Dermatophagoides Scheremeteioskifl
,

yet in general aspect and in

details agrees more witli it that with any other known mite.

A description with figures will soon follow.

28. Simonida. — This name was invented hy Carl Vogt in

his Zoologische Briefe p. 501 , 1850. Synonyms :

Demodidae Nicolet in Arch. Mus. VII, p. 383, 1855.

Apnoi (partim) Giebel, Naturg. d. Thierr. IV. p. 399, 18G3.

Macrogasterida Landois in Greifsw, Medic. Beitr. p. 50 , 1863.

i)6V/^of/^6'^</tó<? Gervais and Van Beneden Zool. medic. II, p. 455, 1869.

Demodecidae Harting. Grondb. d. Dierk. III. p. 353, 1870.

DermatopJtUi Glaus, Grundzüge d. Zool. I. 1872.

29. Demodex folliculorwm Sim. var. musculi nov. var. — In a

sebaceous pimple on the lip of a mouse with hundreds of P^o/r/v;«?'^-?

simplex. Tyrr. I found one single specimen of this variety. It is a

female. I give here a table of measurements for comparison (in

millimeters)*

Total length

Breadth

Head-length

Thorax-lensth

hominis

0.40

0.04

0.02

0.09

cams

0.30

0.045

0.03

0.10

cati

0.225

0.033

0.022

0.075

musculi

0.180

0.027

0.022

0.050

30. Phytoptidae Pagenstecher, 1861, in Zeit. wiss. Zool. XI.

p. (Sep. 2). Synonym : Tetrapodili Bremi apud Thomas in Zeit,

ges. Naturw. 39, p. 195, 1872.

31. Eriophyes was the name given by Von Siebold , 1850, in

Arb. Entom. Sekt. Schles, Ges. Kult. — Dicjardin in 1851 used

the name Pkytoptus in Ann. Sc. Nat. (3) XV, p. 166, and Phytopus

(errore ?) ibidem p. 384. In a letter of Von Siebold to Thomas,

printed partly in Zeit. f. die ges. Naturw. 33. p. 355, the writer

clings to the name Eriophyes ; he uses this term several times.

And as to me. Von Siebold lias perfectly right in doing so.

Arnhem,
June 11, 1897.
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A Sarcoptes of a Bat
BY

Dr. A. C. O VD EH A ITU.

with Plate 11.

From Mr. S. A. Poppe in Vegesack , Bremen , I received some

time ago a few tubes with Acari, with the request to determine

them. The tubes contained 18 well known species, but one of the

tubes with Acari found on a bat, Vespertilio nmrimls , contained

some curious globular bodies with a piece of dark coloured mem-

brane adhering to them. With an ordinary magnifying glass I detected

that these bodies were parasites which had buiTowed themselves

into the membrane , the hole through which they made their en-

trance being still visible (see Plate 11. fig. 1), and once between

the two lamellae of the membrane they were swollen by sucking

the blood or lymphatic fluid of the bat. The edges of the hole

mentioned above were dark coloured , nearly black , as if burnt

by heal and turned somewhat upwards.

Fig. 2. When I returned this cui'ious body, I saw the underside

coloured much lighter, yellowish brown, and I could distinctly

discern numerous ovoid whity spots, which afterwards proved to

be eggs.

Fig. 3. Seen from the side, the lens-shaped body appeared to be exactly

in the middle of the membi'ane , so that the membrane , which

was cut with a pair of scissors all around it , surrounded it like

the ring surrounds Saturn. The edges of the hole are distinctly

seen turned a little upwards.

With very fine steel needles I succeeded in tearing the upper
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lamella into pieces and in delivering the parisite from its narrow

prison. But at the same time nearly a hundred very little quite

white eggs came to light«

Fig. 4. With a ten-times linear magnifying glass and on a black

underground the parasite appeared to be nearly circular, for the

greater part yellowish brown and with a very little head, or

what seemed to be a head, and with regularly arranged dark

brown figures.

Fig. 5. Turned on its back, the underside or ventral side

appeared to be nearly flat, with lighter colours than on the dorsal

side, being here nearly as yellow as butter and having cocoa-brown

spots.

Fig. 6 shows us that the animal is nearly half as high as its

body-length. Legs were apparently absent. The head is situated

higher than the ventral surface.

I could not yet observe what animal it was , but from the shape

of the numerous eggs I supposed it might be a kind of Sarcoptes.

I examined the further contents of the empty prison and those of my

hollow glass cube in which I had prepared the animal in question,

I happily found three larvae which I immediately recognized as

larvae of a kind of Sarcoptes.

I instantly wrote to Mr. Poppe that I had found in one of his

tubes pieces of a membrane, apparently originating from the

patagium of Vespertilio mur'mus , with globular bodies, which

prooved to be footless Sarcoptides, and asked him whether he

might still remember from what locality these bodies originated.

Mr, Poppe kindly answered me that according to his memory he

had cut these bodies from the ears of the bat and that he has

often observed such bodies there.

Fig. 7. Meanwhile I had made transparent by glycerine a full

grown Sarcoptes, which I have delineated, magnified 44 times in

fig. 7. The figure now distinctly shows four legs, two on both

sides of the head. The legs do remind those of Knemidocoptes

mutans Robin and K. fossor Ehlers. Somewhat behind the head

nearly two times its own length , two very little spots are visible,
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implantations of a very small hair, and on the hind part of the

body nearly in the centre of the back , a brown edged split , which

prooved to be the anus. A dorsal anus, like in Notoedrus cati

HerinCt !

Fig. 8. Another specimen, though smaller, prepared from its

enclosure and treated with caustic kali, showed me that the animal's

hind legs have peculiarities yet unknown too in Psoricae , viz. the

third pair of legs has no ambulacrum nor a long hair, whilst the

fourth pair is provided with a long haii', whereas it is destitute

of an ambulacrum. The epimera are distinctly visible, and quite

behind those of the four fore-legs the skin shows transverse wrinkles;

here I suppose is situated the female genital opening. Four hairs

are visible on the ventral surface, one before each leg of the third

pair and one between the third and fourth pair of legs.

Fig. 9. On the dorsal surface we observe two spots of im-

plantations of very little hairs not far from the head, which were

already discernable when the animal had not yet been treated with

caustic kali (see fig. 7). Further the anus, surrounded by six pairs

of very minute hairs , and a little behind the anus one single hair,

at least three times larger than the foregoing ones. Then , on a

level between the anus and this last hair , we observe on both sides

again three hairs , as minute as the other ones. On both sides

of the body a long cloud of very minute points is only discernable

by exactly focussing the microscope.

Fig. 10. With high magnifying powers the clouds prove to be

triangular spines, a common appearance in Psoricae, but the

kind of dispersion of these spines on the body of the animal is

at least unknown in this group.

Fig. 11. When we behold the head and the two pairs of fore-legs

with a strongly magnifying glass , we distinctly discern that the

epimera of the first pair of legs coalesce in the median line, whilst

those of the second pair of legs are free, showing a less chitinized

inner blade projecting inwards. The first and second joint of each

leg is tolerably short, but the third, fourth and fifth joint is

extremely short and not distinguishable one from another. Each
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leg (I purposely don't say the last joint) bears at least five claws,

of which three larger and two shorter; two of the three large ones

are hyalin , whilst the other three claws are brown , chitinized.

The right leg of the second pair (to the left of our figure), shows

still a blunt ended short hair, characteristic in Psoricae, so we

must conclude that this hair is present on all the four fore legs
,

at least on those of the second pair. The chitinized ring of the first

joint of ail the four forelegs shows a short hair directed forewards

,

as the bases of the palpae also have, The first joint of the (im-

movable?) palpae also shows such a hair. The rigth mandible is

projecting out from the mouth; this mandible has the common form.

Fig. 12 and 13. Each third leg shows five (or six?) claws, but

apparently (see fig. 13) two claws are inserted on the last joint

whilst the other three claws belong to the second , third and fourth

joint. A short blunt ending hair, as in the legs of the second

.pair , is implanted on the third (or fourth) joint. The hair before

the third leg is a true hair, that between the third and the fourth

leg is lanceolated (see fig. 12).

Fig., 14. The fourth leg has only two claws on its last joint,

which moreover bears a long flexible hair , as long as the leg itself

with its epimeron.

Fig. 15 and 16. The eggs are ellipsoid ical with two different

axes. In many of them larvae m situ, are distinct, with the hair

of the third legs crossed on the ventral surface.

Fig. 17. The larva has a nearly quadrangular form. The an-

terior margin is , however , rounded , and the animals being

invariably well fed, does show several lobes on this margin, as well

as on the posterior one. The skin is wrinkled as in other Psoricae,

The direction of these minute wrinkles is better shown in my

figure than described. In general the wrinkles run parallel to the

margins, but on the very dorsal surface they run transversally.

The anus is situated on the last fourth part of the notogaster.

Two flexible hairs are situated between the first and second fourth

part of the notogaster; two blunt bar-shaped hairs near the margin

- between the fore and hind half of the notogaster, and six smaller

Tijdschr. v. Entom. XL. 18
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bar-shaped hairs on each side of the anus. In a few specimens

these 12 hairs were directed to the median line and completely

covered the aaus.

On comparing figure 17 with fig. 9 we observe that the two

flexible hairs correspond with the two little hairs of the adult

female just behind the head, that the twelve bar-shaped hairs sur-

rounding the anus correspond with the twelve exceedingly minute

hairs near the anus of the adult female , and that the two long

bar-shaped hairs have disappeared in the adult female.

Moreover the adult female shows on its posterior part behind the

level of the anus seven hairs for which we in vain seek in the

larva. The skin of the adult is as smooth as a mirror, whilst

that of the larva — at least on its dorsal surface — is wrinkled.

The skin of the larva does not appear to have any triangular

spines, whereas that of the adult female shows two large masses

of them.

The (( cheeks » of the larva show a segmentation in three joints.

The second and thii'd joints of the palpae each bear a little hair.

Each joint of each leg bears a hair; the last joint moreover a

strong and short claw and a pedunculated ambulacrum.

The bind (third pair of ) legs of the larva seems to be composed

only of four joints (see fig. 18), the last of which has a very long

and flexible hair, a very short one and a strong claw.

Fig. 18. The epimera of the first pair of legs touch one another

in the median line, do not, however, coalesce. On the ventral

surface we distinctly discern that the legs of the first and second

pair consist of five joints. The skin here is smooth and quite

4estitute of hairs.

Nymphae and males were unfortunately absent.

Biological notes. The first fact which does astonish us is that

the animal, though provided with such formidable digging instrum-

ents does not burrow holes; indeed it seems to remain invariably

on the same spot.

The second fact is, that such an animal lives in the very delicate

membranaceous ears of the bat, instead of in horny scales of the
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legs of fowl. Or, better said, that a parasite living between the

two skins which compose the membrane of the ear of the bat,

is provided with such enormously developed diggingapparates on

all its legs.

At present I don't believe that any Sarcoptide is known to

science, whicli may so unusually swell as our present species. It

remembers the Ixodldae !

One should say that the body is studded with eggs, like in

Canestrinia Giardi Trouess. (one of the Acaridiae Insedicolde) or

in Pediculoides ventricosus Newp. (one of the Tarsoneminï). This
,

however, is not the case! In the specimen figured in fig. 8 and

9 I only found two membranes of mature eggs , in another also

two and in a third only one. Relying upon the enormous black or

better untransparent masses (see iig. 7) filling the body , I suppose

that the animal really feeds on great quantities of blood , and not

,

as is generally adopted from Psoricae , of lymphatic fluid , or serum.

Further we may safely conclude that the animal once burrowed

between the two skins of the ear of the bat , is obliged to enlarge

constantly its prison , and as it constantly remains on the same

spot too, it is obliged to turn round its vertical axis in order

to destroy continually round its body , consequently spirally , the

connective tissue between the two skins of the ear of the bat.

An unusual phenomenon strengthens this my supposition. It is

that the opening through which the animal has entered its prison

is constantly found exactly in the middle of the circumference of

the animal's back. And further it is that the animal's prison or

habitation contained nothing else but the animal itself and its eggs

,

abandoning the three or four larvae, which apparently were seeking

for the outlet. No excrements at all could be detected. This now

is easily interpreted. The animal's anus being constantly at the

outlet , the excrements are removed piece by piece by the wind

blowing into the outlet during the bat's flying, or by the shaking

movements of the ear, when the bat is fluttering through the

air, or by the sweeping back' movement of the ear when the bat

is cleaning it with its thumb.
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Measurements:

Length of egg 470 mikrons.

Breadth of ditto ' 120 »

Length of larva 173 »

Breadth of ditto 124 »

Length of full grown female delineated in fig. 7 1383 »

Breadth of ditto 1170 »

Comparison loltJi other itch mites. That we have here to do

with a true Sarcoptide , is prooved hy the shape of the eggs , hy

the shape and particularities of the larvae, and by those of the

adult female, by the presence of epimera, by the legs with five

joints and by the chelate mandibles.

As the posterior legs are subabdominal , it agrees more with

Sarcoptes Latr. sensu lato , than with Psoroptes Gerv. and Cho-

rioptes Gerv. As males are unknown , nothing can be said of.genital

suckers nor of abdominal appendages.

It agrees with Sarcoptes Latr. sensu stricto by having 1°

triangular protuberances on the skin of its back ;
2° its fourth

pair of legs ending in a long flexible hair ;
3° the anus surrounded

by at least 6 pairs of hairs ,
4° the epimera of the first pair of

legs coalesced together. In all the otVier generic characters it differs

from Sarcoptes.

It agrees with Notoedrus Rail, by having 1° the anus quite

dorsally ,
2° its fourth pair of legs ending in a long flexible hair,

3° the epimera of the first pair of legs coalesced together. In all

the other generic characters it differs from Notoedrus.

It agrees with Knemidocoptes Fürst, by having 1° the first and

second pair of legs not provided with ambulacra , but only with

strong claws, 2° the third pair of legs not provided with a long-

hair. In all the other generic characters it differs from Knemi-

docoptes.

For the present animal therefore which , as is shown above

,

cannot be placed into one of the genera adopted hitherto, without

changing their diagnoses, 1 propose the generic name of
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NYGTERIDOGOPTES,

from vvxTsçilç^ a bal, and uòmo)
^ I bite or I wound ; and I should

wish to call the species:

Nycieridocoptes Poppei

,

dedicating it to the zealous and infatigable investigator of parasitic

Acari, who procured it to me.

Arnhem,
Tune 22, 1897.
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AANTEEKENINGEN
OVER

NEDERLANDSCHE LEPIDOPTEBi,
DOOR

P. C. T. S X E I^ Li E ïi.

(derde vervolg*.)

(pi. 12.)

Spoediger dan ik verwacht had, vind ik aanleiding om weder

een vervolg uit te geven op mijne « Aanteekeningen ». De ont-

dekking van 21 voor de Nederlandsche fauna nieuwe soorten
,

waarbij zeer belangrijke , zoomede het verzamelen van verschil-

lende gegevens over nieuwe vindplaatsen en eerste toestanden

geeft mij nu reeds stof voor een supplement. Intusschen moet ik
,

als voorafgaande opmerking hier mededeelen , dat een zeker aantal
,

mij ter vermelding opgegeven vindplaatsen met stilzwijgen zijn

voorbijgegaan en dit wel met opzet, omdat zij niets nieuws of

meldenswaardigs behelsden. Men gelieve namelijk niet uit het oog

te verliezen, wat in de Bouwstoffen voor eene. Fauna van Neder-

land, over het voorkomen der Lepidoplera van Nederland door

Mr. H. W. de Graaf is medegedeeld. Die opgaven, met zooveel

vlijt en oordeel bijeengebragt , voi'men steeds den eersten grondslag

voor de kennis der verbreiding van onze Lepidoptera en kunnen

door latere waarnemingen zeker niet overbodig worden. Misschien
,

wanneer de wereld eene anderhalve eeuw verder is gekomen , kan

men eens overwegen of die grondslag ook soms verouderd mögt

heeten en dan hoop ik dat nieuwe onderzoekingen door eene even
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bevoegde hand zullen geschieden als de bovenvermelde maar voor-

loopig zal daarvan nog geene sprake wezen. Niet goed zoude het

zijn, deze waarheid uit het oog te verliezen. Indien ieder nieuw

geslacht goedvond , het werk zijner voorgangers over het hoofd te

zien, zou onze arbeid spoedig gaan gelijken op dien, waartoe 49

der bekende 50 zu stèren zijn veroordeeld of op dien van den heer

Sisyphus.

De sedert 1893 nieuw ontdekte soorten zijn de volgende:

I. Macrolepidoptera. II. Microlepidoptera.

Lycaena Areas v. Rottb. Scoparla Phaeoleuca Zeil.

Acronyeta Ciispis Hübu. Acrolepia Aruicella v. Heyd.

Asteroscopus Nubeculosa Esp. Depressaria Grauulosella Staint.

Luperiua Funerea v. Hein. Psecadia Bipunctella Fabr.

Zanclognatha Tarsicrinalis Kuoch. Gelecliia Suppeliella Wals.

* Madopa Salicalis W. V. „
Electella Zeil.

Acidalia Emutaria Hübu. Coleopliora • Fuseocuprella H. S.

Aspilates Ocbrearia Rossi. „ Lineolea Haw.

Eupitbecia Laquearia H. S. * Limnaecia Phraguiitella Staint.

LithocoUetis Scopariella Zeil.

Micropteryx Aureatella Scop.

* Agdistis Bennetii Curt.

Door deze aanwinsten stijgt het getal onzer Macrolepidoptera nu

tot 764 soorten , dat der Microlepidoptera tot 948 en wordt het

geheel 1712, bijna het dubbele van dat der eerste lijst onzer

vlinders (864 soorten) , waarmede deel I der Bouwstoffen voor eene

Fauna van Nederland in 1851 door Mr. H. W. de Graaf werd

geopend. Het is wel een bewijs dat de samensteller dier lijst geen

ongelijk had met zijne opwekking tot verdere nasporingen , waaraan

hij zelf trouwens nog met ijver en goed gevolg deelneemt, zooals

uit het beloop dezer aanteekeningen zal blijken.

Als afzonderlijke opstellen over de Nederlandsche Lepidoptera,

verschenen tegelijk met of sedert het tweede vervolg op mijne

Aanteekeningen (zie Tijds. v. Ent. 36 p. 189 enz. Macrolepidoptera

(1893) en 37, p. 1 enz., Microlepidoptera (1894) ^)) , wil ik

hier nog vermelden.

1) De met een * gemerkte soorten vertegenwoordigen tevens voor onze fauna

nieuwe genera.

2) Voor het eerste Vervolg zie Tijds. v. Ent. 30 p. 199 enz., Macrolepidoptera

en 32 p. 29 , Microlepidoptera.
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Dr. J. Th. Oudemans , Nachtelijke excursies te Bussum (Tijds.

V. Ent. 36 p. 1 enz.) — Belangrijk voor de kwestie van tweede

generation bij vele soorten van Noctuïnen , zie o. a. over Luperlna

Monoglifpha , Biirea, Basilinea, Uiianimis , Remïssa.

F. J. M. Heylaerts , — Les Macrolépidoptères de Breda et de

ses environs. Liste Suppl. N. 10. (Tijds. v. Ent. 38; Verslag,

p. LXVIl).

A. A.. van Pelt Lechner, —
• Lepidoptera om en bij Zeven-

huizen \. (ld. p. 1 enz.).

D. ter Haar, — Gaasterland, ld. p. 484.

id. — Eene voor de fauna van Nederland nieuwe

variëteit van Agroüs Janthina W. V. (Tijds.

V. Ent. 39
,

p. 39
,

pi. 1 , fig. 3).

id. — Iets over het Genus Acrolepia Gurt. — id.

p, 71 enz.

A. A. van Pelt Lechner, — Lepidoptera om en bij Zevenhuizen

IL id., p. 75 enz.

Dr. J. Th. Oudemans, — Eenige tannisi ische en biologische

aanteekeningen enz. (id. p. 77 enz.

M. Galand ,
— Catocala Nupta L. ab. en Acronycta Cuspis Hb.

,

Faunae nova species (id. p. 163 enz., met pi. 8).

Dr. J. Th. Oudemans, — Eenige nadere beschouwingen over

het boven beschreven exemplaar van Catocala Ä upfa L. {id. ]).[Q1

enz., met pL 9).

idem, — Een afwijkend voorwerp van Sarrothrlpa Revai/ana

Schiff, var. Pmnosana Hb. (id. p. 171 enz., met pL 8 fig. 5).

Verder komen in de Verslagen van deel 36 van dit Tijdschrift

kleinere mededeelingen over Nederlandsche Lepidoptera voor door

Dr. J. Th. Oudemans, den heer Heylaerts en mijzelf, in deel 37

door den heer A. van den Brandt , in deel 38 door den heer Hey-

laerts , in deel 39 door Dr. J. Th. Oudemans en de beeren Galand
,

Heylaerts en de Vos tot Nederveen Gappel, waarnaar, voor zoo

ver noodig, in de volgende aanteekeningen zal worden verwezen.
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I. MAOEOLEPIDOPTER ^.

A. Rhopalocera.

2. Argyniiis Euphrosiue L. — Snellen, I p. 29 — ïijds. 30

p. 202.

Vliegt mede op de Veluwe in Gelderland en is daar in de maand

Mei bij Apeldoorn door den heer de Vos, bij Putten door Dr. J.

Th. Oudemans gevangen. In Overijssel , bij Diepenveen , trof de

heer de Vos haar in het begin van Juni in menigte aan. Ik merk

hier over deze soort op, dat, terwijl verschillende schrijvers (Och-

senheimer, 1. c, von Heinemann, Schmett , Deutschi. I p 56,

Stainton, Manual I. p. 43) van uvee generatiën spreken, Dr.

Rössler in zijn Verzeichniss der Schmetterlinge von Nassau (1866)

en in de Schuppenflügler von Wiesbaden (1881), aanteekent dat

geene tweede teelt in het jaar voorkomt. De opgaven der Neder-

landsche Entomologen die deze soort waarnamen, spreken ook

alleen van Mei en Junij als vliegtijd en Frey , Lepid. dei' Schweiz
,

1880 p. 31 zegt by Arg. hJup/irospie (cFsiìter 'm einfacker Generation

von April bis Ende Juli nach der Erhebung des Bodens».

1 . Yanessa Cardili L. — Snellen , I p. 35. — Tijds. 30 p. 203.

Bij eene variëteit die vooral in Australië (op Nieuw-Holland)

voorkomt, (var. Kers/iairii WCo^' , Ann. Nat. Hist. Ser. IV, 1 p. 76

(1868) zijn de drie onderste zwarte vlekjes langs den achterrand

der achtervleiigels (bovenzijde) , blaauw gekernd. Zij is mede in

Engeland gevangen en ook eens in het najaar van 1883 in Zuid-

Holland, bij Katwijk , in de duinen , door een Engelsch Entomoloog,

den heer J. S. Oiliff, zie Proceed of the Linn. Soc. of New South-

Wales 2 Ser. III p. 1251). Waarschijnlijk komt zij wel meer voor,

maar bleef onopgemerkt.

8. Vanessa Levana L. — Snellen, I p. 40. — Tijds. 36 p, 194.

Op nieuw in Overijssel en Gelderland , zie Dr. J. Th. Oudemans,

Tijds. 39 p. 79.

1. Melanagria Galathea L. — Snellen, I p. 51
; II p. 1123.-

Tijds. 30 p. 203; id. 36 p. 194.

Limburg : Gulpen. Dr. J. Th. Oudemans.
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d. Coenonympha Daviis L. — Snellen, I p. 52, 710; II

p. 1124.

De weinige bekende vindplaatsen van deze soort kunnen met

twee worden vermeerderd, namelijk de omstreken van Lochern in

Gelderland waar zij den ^l Juni 1890 door Mr. A. Brants werd

gevangen , en Warga in Friesland , waar de heer D. ter Haar den

vlinder overvloedig in lage hooilanden aantrof. Ik zou denken dat

de rups uitsluitend op wolgras {lihynchospora Alita) leeft, want

alleen daar , waar ik dit zag groeijen , vond ik den vlinder.

Genus LYGAENA. F.

Van dit genus is door den heer H. J. H. Latiers, in de om-

streken van Roermond, in Limburg, eene voor onze Fauna nieuwe

soort ontdekt
_,

te weten Lycena Areas v. Rott. {Erehis Knoch
,

Ochs). Hierdoor stijgt het getal der in Nederland waargenomen

Rhopalocera tot 79. In de analytische fabel der soorten van het

genus, zoo als die, ten deele gewijzigd, opgemaakt is, Vlind. _v.

Ned. II (Microlep.) p 1124, komt zij in atdeeling II (zonder

staaltje op ader 2 der achtervleugels) en verder in B (op de onder-

zijde der achtervleugels zonder rood tusschen de randvlekken).

Verder wordt zij in die afdeeling B, welke onveranderd blijft en

waarvoor men dus zie deel I (Macrolepidoptera) p. 55 , wegens

het geheel ontbreken van de randvlekken op de onderzijde der

vleugels geplaatst in a en wel aldus:

b. b. b. De $ op de bovenzijde dotikerblaauw , met bet aderbeloop

en de breede acbterrand der vleugels donker graauwbruin
,

eene reeks langwerpige vlekken in de cellen zwart; het 2

boven effen donker graauwbruin ; onder beide seksen zeer

donker grijsbruin met eene sterk bogtige boogrij. . . . \h Areas

De vlinder is veel grooter dan Minimus en SeiaiargKS ^ namelijk

bijna even groot als ArIon , herinnert ook overigens daai'aan het

meest en wordt dus het best tusschen die soort en Alcon ingevoegd.

lè Lycaena Areas v. Rottb., Naturf. VI St. p. 25 N. 13. —
Borkh., Eur. Schm. I p. 169 en p. 281 N. 2 ; II p. 233. -
V. Hein., Schmett. Deutschl. 1 p. 74 — Berce, Lep. de France

I p. 150.
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Pap. Erebus Knoch, Beitr. II St. p. 93 Tab. VI fig. 6, 7. —
Hübn., Pap. fig. 260, 261 <?, fig. 262 î, p. 44 N. 1. — 0. en

Tl., I, 2, 10.

25—33 mm.

Zooals uit het hierboven gezegde blijkt , behoort Li/c. Areas tot

de grootere soorten van het genus en komt in dit opzigt het naast

bij Alcon. Overigens lierinnert de $
,
door de zwart gevlekte, donker

dofblaauwe bovenzijde, het meest aan Ariou <?, het ? is boven

geheel ongeteekend. Wat echter onze nieuwe inlandsche soort bij-

zonder , ook van Semiargiis en Minimus ,
onderscheidt ,

is de zeer

donkere, grijsbruine kleur der onderzijde, die overigens geene

andere teekening bezit dan eene zeer bogtige dwarsrij kleine zwarte,

licht gerande oogvlekjes over het midden der vleugels (boogrij) en

onduidelijke midden vlekken.

Sprietschaft donker, licht geringd. Oogen zeer kort behaard.

Palpen blaauwwit met zwarte haren der voorzijde en zwart eindlid.

Bij den $ is de thoraxrug eenigszins blaauw behaard. Bovenzijde

der vleugels in de cellen op grijsbruinen grond vrij dun donker-

blaauw bestoven, het aderbeloop (ook de dwarsaders) en een ruim

4 millim. breede achterrand der vleugels , zoo mede de voorrand

der voorvleugels, zijn graauwbruin. Op het midden der vleugels

ziet men, evenals bij Arion, in de cellen eene boogrij langwerpige

zwarte vlekken of liever streepjes. Zij zijn bij Areas over het

geheel kleiner dan bij Arion maar op de achtervleugels niet zoo

veel minder van grootte als bij Arion het geval is. De bovenzijde

van het ? is geheel donker graauwbruin , ongeteekend , aan de

vleugelwortels een klein weinig blaauw bestoven. Op de onderzijde

is de borst blaauwachtig lichtgrijs bebaard, de pooten en de buik

zijn meer bruingrijs. De kleur der vleugels als boven gezegd, op

de onderzijde zeer donker, heeft bij den ^ een graauweren tint

dan bij het ï; zij is vrij eentoonig, op de binnenrandshelft der

voorvleugels iets lichter, aan de vleugelwortels zonder de groen-

achtige bestuiving, zooals die bij Ariou en Aleo?i voorkomt. De

kleine ronde zwarte vlekjes waaruit de sterk geslingerde boogrij

bestaat, zijn op de voorvleugels naauwelijks merkbaar licht geringd.
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op de achlervleugels duidelijker, vooral de drie onderste. De franje

is bruingrijs, lichter dan de vleugels.

De rups is, voor zoover ik weet, nog onbeschreven; men ver-

moedt dat zij op Sanguisorla Officinalis zou leven.

Deze soort is meer bekend onder den naam van Erebus Knoch

dan van Areas. Ten tijde van Ochsenheimer en Treitschke werden

echter zoowel de beschrijvingen van Hufnagel als van von Rotten-

burg eenvoudig geïgnoreerd en had men over het geheel vreemde
,

verwarde begrippen over nomenclatuur en prioriteitsregten. Er is

evenwel geene reden om de beschrijving van von Rottenburg, die

zooals Borkhausen opmerkt , naauwkeurig op onze soort past , over

het hoofd te zien. Knoch kende alleen het wijfje, dat hij overigens

zeer goed afbeeldt Von Heinemann's beschrijving vermeldt het

donkere aderbeloop der bovenzijde bij den $ niet.

De heer Latiers ving van deze soort nabij Roermond verscheidene

exemplaren , in de maand Junij , op een vochtig weiland.

Ik merk nog op dat bij deze inlandsche voorwerpen , welke ik

door de vriendelijkheid van den ontdekker voor mij heb, de onder-

zijde der vleugels nog donkerder is dan bij een paar uit Midden-

Duitschland in mijne collectie. Areas is overigens Wel zeer verbreid

en waargenomen in Frankrijk , Duitschland , Zwitserland , Rusland

en Midden-Azië, doch geene gemeene soort.

2. Lycaena Alcon W. V. — Snellen, I p, 57 ; TI p. 4125.

Dr. J. Th. Oudemans merkt, Tijds. 39 p. 79, op, dat de bij

Oisterwijk in Noord-Brabant door hem en zijne vrienden gevangen

vrouwelijke voorwerpen op de bovenzijde bijzonder weinig blaauwe

bestuiving vertoonen. De heer Heylaerts vermeldt AIcoìi ook uit

Breda's omstreken (zie Tijds. 43, p. 445).

Voorts neem ik de gelegenheid waar om hier nog eens te wijzen

op eene aanteekening van Mr. A. Brants over de bijzondere organen

door hem aan de rupsen van het genus Lycaena waargenomen.

(Zie Tijds. 37 , Verslag p. xxxiv).

5. Lycaena Argiolus L. — Snellen, I p. 58 ; II p. 4425.

Bij mijne beschrijving dezer soort zeide ik dat zij nog niet in

Holland was gevonden. Ik kan echter thans vermelden dat zij
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sedert, zoowel binnen Rotterdam als binnen Amsterdam, in

tuinen eenige malen is gevangen door de beeren J. Th. Oudemans,

Kallenbach en Lycklama à Nyeholt en wel nog onlangs, in Julij

1896.

De rups leeft ook , behalve op de bloemen van lihamnus Frangula.

op die van Ilex Enropaens (hulst) en Hedera Helix (klimop) , in

.Tunij en in den herfst. Dit verklaart het voorkomen in hollandsche

stadstuinen.

9. Lycaena Aegou W. V. — Snellen ,1 p 60. — Tijds. 30

,

p. 204; 36 p. 195.

In verband met mijne aanteekening over deze Lycaena , in het

36ste deel van dit Tijdschrift, wil ik hier wijzen op twee mede-

deelingen van den heer H. A. de Vos tot Nederveen Cappel ,
in

het Verslag der 29ste Wintervergadering van 19 Januarij 1896

p. Lxxvii en van de 51ste Zomergadering, p. c.kxviii , handelende

over Lycaena Arffus. De heer de Vos wil blijkbaar voorzigtigheids-

halve de kwestie over het specifiek verschil tusschen Argus en

Aegon voorloopig althans, nog onbeslist laten, maar mij komt het

toch vrij duidelijk voor , dat het eigenlijk niet bestaat
;

ook wat

over de eerste toestanden werd bekend gemaakt, geeft hier geen

licht, en de eventueele verschillen in de rupsen zijn moeijelijk te

constateeren. Buitendien moet , wat wij Aegon noemen , toch den

naam Argus L. dragen. Zoolang men meende dat, bij al het

werkelijk onbestendige der overige tot dusverre opgemerkte verschil-

punten, aan de grootte der voorwerpen, de grondkleur der vleugels

en de breedte van den zwarten achterrand der bovenzijde ontleend,

de beide na verwante vormen toch ullijd zeker door het gemis of

de aanwezigheid van den doorn der voorscheenen onderscheiden

konden worden , raogt men soortsverschil aannemen. Nu dit steun-

punt ons echter begeeft, zie ook, behalve de mededeelingen van

den heer de Vos , de t. a. p. door mij aangehaalde opmerking van

Dr. Staudinger zoomede de bevindingen van Dr. Rössler , Schup-

penflüglcr von Wiesbaden (1881) zal de slotsom wel zijn, dat

beiden moeten worden vereenigd. Lycaena Argus L. blijkt dan eene

wijdverbreide , variëerende soort te zijn , die in het geheele gebied
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der Palaearktische fauna , in China , Corea , Japan an ook in

Centraal-Azie voorkomt. Hoeverre zich in Midden-Azië hare grenzen

uitstrekken, is nog onbepaald. Of zij in Amerika eene vertegen-

woordigster heeft , weet ik ook niet.

Eindelijk ben ik wel geneigd om als slotsom van het onderzoek

met den heer de Vos nu reeds aan te nemen , dat wij waarschijnlijk

in Lycaena Argus h. eene soort voor ons hebben die bezig is, zich

te splitsen , wat wel niet bij alle diersoorten gebeurt — onbesuisd

generaliseeren is ook hier , wat de kwestie van de bestendigheid

der soorten aangaat, een bewijs van groote oppervlakkigheid, — maar

toch wel bij enkele. Bij dergelijke vraagstukken helpt echter bloot

redeneeren niet , wel redeneeren aan zorgvuldig waarnemen gepaard.

De heer de Vos is overigens voornemens , het vraagstuk in dit

Tijdschrift spoedig nog uitvoeriger te behandelen.

3. Polyommatiis Phlaeas L. — Snellen, T p. 64. — Tijds.

30 p. 205.

In het warme voorjaar van 1893 heb ik den vlinder reeds den

21 April bij 's Gravenhage gevangen.

1. Aporia Crataegi L. — Snellen, I p. 71.

Ik heb, t, a. p. vermeld, op gezag van de Bouwstoffen, (zie

deel I p. 1 en 218), dat deze soort over het geheele land verbreid

was. Niet de minste reden heb ik om aan de juistheid der op-

gaven in het vermelde werk te twijfelen maar ik moet toch, in

verband met de waarneming onzer vakgenooten in Engeland over

het verdwijnen dezer soort aldaar, er op wijzen, dat mij na 1853

geene mededeeling bekend is geworden over haar voorkomen in de

westelijke helft van Nederland (Breda nog tot de oostelijke rekenende).

In de oostelijke hellt van het land heb ik den vlinder evenwel

zelfs nog niet lang geleden, bij Dieren in 1893, bij Lochem in

1896, niet zeldzaam aangetroffen.

Of nu Aporia Cralaegi bij ons ook bezig is zich, tijdelijk of voor

goed, terug te trekken, zullen latere waarnemingen moeten leeren.

1. Carterocephalus Paiiiscus Sulzer — Snellen. I p. 83; II

p. 1129. — Tijds. 36 p. 195.

Van deze soort is op de excursie na de Vergadering der Ned.
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Ent. Vereeniging te Lochern in Junij 1896 een dood maar nog

goed kenbaar exemplaar gevonden; een bewijs, dat zij ook in die

streek van Gelderland voorkomt. Zij vliegt ook bij Diepenveen in

Overijssel, (H. A. de Vos tot Nederveen Cappel).

3. Hesperia Actaeon Esp. — Snellen, I p. 87.

Nog slechts alleen in Limburg waargenomen ; Dr. J. Th. Oude-

mans vond haar weder bij Gulpen.

B. Heterocera,

1. Sciapteroii Tabaniformis v. Rott. — Snellen, T p. 106;

II p. 1132.

Limburg: Valkenburg, in Junij 1895, (Mr. Leesberg). — Gel-

derland: Apeldoorn, in aantal, en zelfs schadelijk, (de Vos tot

Nederveen Cappel). Is dus vrij wel over het geheele land verbreid
,

ofschoon meestal vrij zeldzaam.

Ik wil hier nog opmerken, dat ik een exemplaar van Sc. Taha-

niformïs bezit, waarbij de aderen 3 en 4 der achtervleugels uit

één punt komen. Het zal dus goed zijn, om voor de generieke

kenmerken de beschubde voorvleugels en de regtstandige , bij Sesia

schuine, dwarsader voorop te zetten.

6a. Sesia Ichiieimioniformis W. V. — Snellen, II p. 1132.

Limburg: Gulpen, een exemplaar, einde Julij
,

(Dr. J. Th.

Oudemans). Het voorwerp is merkwaardig, daar het een overgang

vormt tusschen den type en de variëteit Megillaeformis Hübn_

(zie Verslag 28e Winterverg. N. E. V. 20 Januarij 1895, p. xxii.).

1. Trypamis Cossus L. — Snellen, I p. 113; Tijds. 36 p. 199^

Men zie de aanteekening over deze soort door den heerSchuijt,

Verslag 28e Winterverg. N. E. V. Januarij 1885, p. xv. Ik heb

meer opgemerkt gevonden dat de in berken levende rupsen dezer

soort zeer licht gekleurde exemplaren opleveren wat nu weder

bevestigd wordt.

3. Psyche Plumifera O. - Snellen, I p. 123, II p. 1136.

Ook in Noord-Holland , Gooiland , bij Hilversum) , in April eenige

malen door Dr, J. Th. Oudemans gevangen , over dag vliegende ,
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zooals ik eveneens waarnam. Zie ook Verslag 50e Zomerverg. p. li.

1. Ino Primi W. V. - Snellen. I p. 425, 1136.

Zuid-Holland: Loosduinen, 4 Julij 1895 (de Vos lot Nederveen

Cappel), In Holland was deze soort tot dusverre slechts op ééne

plaats, door de beeren de Graaf, gevonden.

2. Ino Statices L, — Snellen, I p. 125.

Mr. A. Brants ving bij Laag-Soeren in Gelderland , den 18 Junij

1893 een voorwerp welks thorax en voorvleugelwortels roodkoper-

kleurig zijn. Ook het overige der voorvleugels vertoont naauwelijks

sporen van een' groe-nen tint. Het exemplaar herinnert dus sterk

aan Geri/on Hübn. fig. 130, 131 — Ocb.s. IV p. 163, die wel

slechts eene variëteit van Stations is.

Ik wil hier nog eens wijzen op mijne aanteekening over Ino

Glohdariae Freyer (zie VI. v. N. I. p. 125, noot) want ik verwacht

toch wel , dat zij in bet zuiden van Limburg zal worden ontdekt.

In Junij 1895 vond ik namelijk met de beeren Havelaar en Lam-

billion verscheidene exemplaren bij Namen in België. Bij eene

zekere overeenkomst met Statices onderscheidt de vlinder zich

dadelijk door de spitsgepunte sprieten en slanken bouw.

1. Syntomis Phegea L. — Snellen I p. 129; 11 p. 1137.

Komt nog altijd in bet zuidwesten van Noord-Brabant voor, zie

Verslag 50ste Zomervergadering N. E. V., Julij 1895, p. liv, de

mededeeling door den heer L. J. van Rliijn te Bergen-op-Zoom. Ook

in Limburg bij Venlo door den heer A.. van den Brandt gevangen,

1. SaiTothripa Revayana W.V.— Snellen, [ p 136 ; II p. 1137.

Ik beschreef, t. a. p. , van deze soort vijf variëteiten als in ons

land voorkomende, maar nadat ik vele voorwerpen heb gezien,

geloof ik dat zij behalve den type {DegeneranaYivihri., d R. v. W.

in Sepp) , wel tot drie kunnen worden verminderd , namelijk :

I. Dilutana Hübn., de R. v. W. in Sepp; II. LJndulana Hübn.,

d. R, V. W. in Sepp en ten derde Ramosana Hübn., d. R. v. W.

in Sepp. De laatste komt mij voor de merkwaardigste te zijn. Zij

is zeldzaam. Men zie ovei' baar ür. J. Th. Oudemans. Verslag

28ste Wintervergadering N. E. V. p. xxi en Tijds. v. Ent., deel

39 p. 171 pi. 8 fig. 5.
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1. Nudarla Senex. Hübn. — Snellen, I p. 142, 1139.

Limburg : Gulpen , Dr. J. Th. Oudemans.

2. Nudarla Mundaua L. — Snellen, I p. 143.

Friesland: Waiga, D. ter Haar.

2. Lithosia Griseola Hübn. — Snellen, I p. 148; II p. 1140.

De variëteit Flava werd ook in Friesland (Gaasterland) , door den

heer ter Haar gevangen, zie Tijds. v. Ent, 38 p. 188. De heer

ter Haar teekent aan , dat die variëteit wel over het geheele land

is verbreid; dit geloof ik ook en zal haar dus niet verder vermelden.

7. Lithosia Muscerda Hufn. — Snellen , I p. 152, II p. 1140.

Eene opmerkelijke variëteit dezer soort, die ik mij niet kan

herinneren ooit beschreven te hebben gevonden, waarbij de zwarte

stippen der voorvleugels ontbreken, is bij Oisterwijk in Noord-

Brabant gevangen , zie Dr. J. Th. Oudemans , Tijds. v. Ent. 39 p. 82,

Het ontbreken van eene der voorvleugeladeren bragt bij onderzoek

aan het licht, dat wij hier niet anders dan aan eene afwijking van

Muscerda kunnen denken, iets wat aanvankelijk volstrekt niet

duidelijk was. Wallengrèn heeft aanleiding gevonden , in het ont-

breken dier voorvleugelader , om Muscerda generiek van Lithosia

af te scheiden, onder den naam van Samera, zie Wien. Ent.

Monats. VU p. 146, 147 (1863).

De vermelde variëteit is overigens afgebeeld op de bijgaande

plaat 12 fig. 2,

1. Arctia Russuia L. — Snellen, I p. 160, II p. 1141. —
Tijds. 30 p, 208.

Men zie over deze soort Dr. J. Th. Oudemans, Verslag 29ste

Wintervergadering (19 Jan. 1896) p. lxxxi en Tijds. 39 p. 83.

3. Arctia Tillica L. — Snellen, I p. 162, II p. 1141.

Weder in Limburg gevonden, zie Dr. J. Tli. Oudemans, Tijds.

v. Ent. 39 p. 82.

1. Orgyia Ericae Germ. — Snellen I p. 169, II p. 1141.

In het Verslag der 28ste Winlervergadering p. xx (Zie Tijds. 38),

geeft Dr. J. Th. Oudemans mededeelingen over de natuurlijke

historie dezer soort die mij inderdaad belangrijk voorkomen.

5. Orgyia Fudibuuda L. — Snellen, I p. 173.

Tijischr. V. Entom. XL. 19
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Zie over deze soort de mededeelingen van Mr. Brants, Tijds. v.

Ent. 38, Verslag Winterv. p. xxiv. Ik hoop, dat de schrijver

gelegenheid moge vinden, de verbeterde afbeeldingen die hij wel

teregt noodig oordeelt, te publiceeren.

4. Bombyx Primi L. — Snellen, I p. 182.

In Zeeland waargenomen door Mr. A. J. F. Fokker.

6. Bombyx Pini L. — Snellen, I p. 183, II p. 1143.

Deze soort komt, naar de mededeeling van den heer Heylaerts,

(zie Tijds. V. Ent. 39 p. liv), in de laatste jaren vrij talrijk voor

in de mastbosschen der omstreken van Breda. Naar deze en andere

berigten zou ik tot het besluit komen dat, met het toenemender

bosschen , Bombyx Pini wel langzamerhand veel gemeener in ons

land wordt , maar niet , dat vroeger niet genoeg op haar gelet werdt.

In vorige jaren was zij stellig zeldzamer.

10. Bombyx Crataegi L. — Snellen, I p. 186, p. 1143.

Ik vestig hier de aandacht op eene door Dr. J. Th. Oudemans

opgemerkte bijzonderheid bij het inspinnen van de rups Zie Verslag

50ste Zomerv. p. l. (Tijds. v. Ent. 39),

12. Bombyx Lanestris L, — Snellen, I p. 188,

Door Dr. J. Th. Oudemans in 1895 in Zuid-Limburg als rups

gevonden en den vlinder gekweekt, zie Tijds. v. Ent. 39 p. 83.

Te zelfder tijd trof ik zelf de rupsen bij Namen in België , op

sleedoorn en merkte op, dat zij zich steeds aan den vollen zonne-

schijn blootstelden maar ook , dat de meeste voorwerpen door

Tachinen waren gestoken.

1. Aglia Tau L. — Snellen, I p. 194.

Deze soort is zoo weinig in Nederland waargenomen , dat het

vinden van de rups te Rhedersteeg bij Arnliem (Gelderland), door

den heer J. van den Honert (zie Tijds. v. Ent. 39 p. 84), nog

wel eens vermeld mag worden,

1. Hybocampa Milliauseri Fabr. — Snellen, I p 210.

Naar aanleiding van de mededeeling van Dr. J. Th. Oudemans,

Verslag 50ste Zomerv. p. Li. (Tijds. v. Ent. 39), wilde ik op-

merken , dat , naar het mij voorkomt , deze soort niet zoo zeldzaam

in Nederland is als ik aanvankelijk wel meende. Zeer dikwijls
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vond ik reeds de ledige spinsels aan eikenboomen die trouwens in

vele streken van ons land nog al voorkomen, doch was slechts

eens getuige van het aantreffen van een bewoond, door den heer

Heylaerts, bij Breda. De rups houdt zich stellig boven in de

hoornen op en wordt daardoor bijna niet gevonden.

Milhauseri is in den laatsten tijd ook nog tweemalen aange-

troffen bij 's Gravenliage, wat mij Mr. H. W. de Graaf en Dr.

Everts mededeelden.

3. Notodonta Ziczac L. — Snellen, I p. 213.

Zie over een oigaan , door Mr. A. Brants aan den hals der rups

waargenomen, Tijds. v. Ent. 37 p. ltv. id. p. 196 —224 pi. 5 en

deel 38 p. xxxix. Kortheidshalve moet ik mij bepalen tot eene bloote

verwijzing naar deze belangrijke en door vele duidelijke afbeeldingen

opgehelderde mededeelingen. Alleen wil ik wijzen op het merkwaar-

dige feit, dat, lerwijl de rups van Ifarpj/ia Kinuia uil cene, onder

den hals gelegen spleet een sterk c/cur vocht uitspuit (wat reeds lang

voor Poulton als mierenzuur was herkend ) een ongeveer op dezelfde

plaats gelegen orgaan der i'ups van Nol. Ziczac een alkalisch vocht

afzondert, zie Brants, 1. c. p 210 en, niet te vergeten, de bij-

gevoegde correctie eener drukfout aan het eind van het stuk.

Daarentegen zondert weder het volkomen insekt bij Vinuia een

sterk alkalisch vocht af om het harde spinsel te doorweeken , zie

de ook zeer interessante mededeelingen van den heer Latter,

Trans. Ent. Soc. of London 1892 p. 287, met afbeeldingen.

7. Notodonta Chaonia W. V. — Snellen, I p. 215.

Noord-Holland: Bussum (Gooiland), verscheidene exemplaren.

(Dr. J. Th. Oudemans).

1. Scodra Diliita W. V. — Snellen, II p. 1145.

Gelderland: Locliem, half September 1896^ tien exemplaren

van den vlinder op smeer (Dr. J. Th. Oudemans). Door deze

vangst wordt het geringe getal der uitsluitend in Limburg gevangen

soorten weder met eene verminderd.

1. Thyatira Batis L. — Snellen, I p. 229.

Ook waargenomen in Friesland (Gaasterland) , door den heer

D. ter Haar (zie Tijds. v. Ent. 38 p. 188).
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Niet minder dan vier voor onze fauna nieuwe, tot deze familie

behoorende soorten zijn sedert mijne laatste mededeeling ontdekt.

Daarbij is er ook eene (Bfadopa Salicalis) , die tevens tot een bij

ons nog niet waargenomen genus behoort, zoodat de juiste plaats

daarvan in de Analytische tabel der Noctuinen-genera, zie Macro-

lepidoptera p. 240, nader moet worden aangeduid.

Bij hel genus Madopa zijn de oogen naakt, onbewimperd , alle

pooten onbedoornd en de achterrand der voorvleugels is zoo min

uitgesneden als getand Wat de palpen betreft , zoo vallen zij in

het oog door afwijkenden vorm en herinneren aan die van het

genus Rivula (zie VI. v. Ned., Macrolepid. pi. 4 fig. 123). Zij zijn

iets langer, smaller en spitser en hebben een duidelijker eindliil,

maar zijn toch eigenlijk naar hetzelfde model gevormd. Het nieuwe

genus wordt in de Analytische tabel , op p. 249 , tegenover Rivula,

waar het beter op zijne plaats is dan, zooals ik vroeger aanduidde,

op p. 244 , als volgt gekenmerkt :

Voorvleugels met aanhangcel ; hunne punt spits LXXXVII«

Madopa

De juiste plaats zoude zijn onmiddelijk voor Rivula, dat dan het

laatste genus der Noctuinen blijft en LXXXVIIó wordt.

Genus IV. AGRONYGTA Ochs. en Tr.

Dit genus is met eene nieuwe inlandsche soort verrijkt , te weten

met Acr. Cuspis Hübn. Deze is zeer na verwant aan de beide

reeds bekende Psi en Tridens en als vlinder inderdaad slechts

door weinig in het oog loopende kenmerken onderscheiden. In de

Analytische tabel der soorten zoude zij als volgt moeten worden

gekenmerkt :

b. Voorvleugels witaclitig blaauwgrijs
,
geelachtig gemengd

;

de zwarte getakte laugsstreep uit deu wortel zeer dik, het

begin der schaduwlijn aau den voorrand op de boveuhelft

der niervlek aanloopende \b Guspi S

b. b. Voorvleugels blaauwgrijs of roodgrijs, zonder geelachtige

bijmengiug
; de zwarte

,
getakte langsstrecp uit den wortel

niet bijzonder dik; het begin der schaduwlijn tusschen de „ p •

ronde en niervlek eindigende ) . m • j*
'3 Tridens

De plaats der nieuwe soort is tusschen 1. Leporina en 2 Psi.
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ii. Acronycta Cuspis Hübn. , Noct. fìg. 504 ? , Text p. 157. —
id.. Larv. Lep. Noct. IV Bombycoid. B. 6 fig. 2«. — Ochs, en

Tr. , V. 1 p. 32 ; VI , 1 p. 378 ; X. 2 p. 4. — Boisd. , Icônes

pi. 71 fig. 3. — Guen. , Noct. I. p. 43 N. 48. — v. Hein., Schmett.

Deutsch!., I. p. 300.— Galand, Tijds. v. Ent. 30 (1896) p. 163

pi. 8. fig. 4.

31—42 mm.

Veel meer is er niet , na het bovenstaande , over het onderscheid

tusscben deze en de beide verwante soorten te zeggen. In grootte

en ligchaamsbouw komt Cuspis geheel met deze overeen , in de

kleur der voorvleugels het meest met Psi\ zij is echter nog meer

witachtig. Verder is het ook waar dat de zwarte langsstreep uit

den vleugelwortel duidelijk dikker is, maar ik vind niet bevestigd

wat ook wel wordt opgegeven, dat de tweede dwarslijn sterker

getand zou zijn. De geelachtige bijmenging der voorvleugels is

bleek okerkleurig, wordt in cel \b op en achter de niervlek ge-

vonden en ontbreekt geheel bij de verwanten.

Een onderscheid in de kleur en teekening der achtervleugels

bestaat niet ; zij zijn bij alle drie de soorten zeer veranderlijk
,

wit lot grijs, bijna zonder of met donkerder bestuiving, aderbe-

schubbing en booglijn der tweede helft.

De vliegtijd is mede dezelfde als die van Psi en Trldens.

Daarentegen verschilt de rups aanmerkelijk van die der beide

andere soorten. Zij mist volgens de aangehaalde schrijvers, den

langen kegel op den vierden ring en heeft aldaar slechts een bosje

haren. Verder ziet men in de zijden van lederen ling vier ver-

miljoenroode streepjes in plaats van twee zooals bij l'sl. Zij schijnt

verder uitsluitend op elzen te leven.

Ten slotte wil ik verwijzen naar het aangehaalde stuk over deze

soort van den heer Galand, die Cuspis in Noord-Brabant bij

's Hertogenbosch ontdekte (zie Tijds. v. Ent. 39, Verslag p. lii) —
een exemplaar ving de heer van den Brandt ook bij Venlo in

Limburg — en opmerken dat, hoewel stellig zeldzaam, zij toch

waarschijnlijk veel meer voorkomt dan men veimoedt, wat Treitschke

ook reeds zegt.
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Volgens Staudinger's Catalogus is Cusps waargenomen in Midden-

Europa, Zuid-Scandinavië , Lijfland en Siberië.

6. Acronycta Menyanthidis View. — Snellen , I p. 258.

De variëteit Salicis Curtis, Brit. Ent. pi. 136. — Guenée
,

Noct. I p. 56 , zich onderscheidende door zeer donkere voorvleugels,

waarop dikwijls alleen onder aan de tweede dwarslijn een half

maantje wit blijft, is gevonden bij Apeldoorn door den heer de Vos

tot Nederveen Cappel en bij 's Hertogenbosch door den heer

M. Caland.

4. Dyschorista Suspecta Hübn. — Snellen, I p. 277; II

p. 1148.

Deze soort, die tot dusverre. als zeldzaam in Nederland te boek

stond en ook stellig niet algemeen voorkomt ,
— zij werd alleen , bij

enkele exemplaren in Gelderland, Zuid-Holland en Friesland ge

vangen, terwijl de heer Heijlaerts haar ook als zeldzaam van Breda

vermeldt — werd in 1895 talrijk waargenomen in het zuidwesten

van Friesland (Gaasterland) , door den heer D. ter Haar, zie Tij ds.

v. Ent. 38 p. 189.

Hoewel van de rups reeds in het boek van Wilde eene be-

schrijving voorkomt, geloof ik toch, dat het niet ondienstig is om

te wijzen op eene nieuwe, door den heer Porritt, in het Ent

Monthly Magazine, deel 29 (1893) p. 41, waarop ik meer ver-

trouw. Het in Augustus gelegde ei overwintert en de volwassen

rups wordt beschreven als ongeveer rolrond, vrij dik, met kleinen

geelbruinen, zwart geteekenden kop, de kleur van het lijf als

paarsbruin, met eene duidelijke witte ruglijn en in de zijden van

lederen ring eene groote , vierkante
,

paarsachtig zwarte vlek.

Luchtgaten zwart en zeer duidelijk. Gewone stippen klein. Voor-

pooten geel, buikpooten en buik vuilgroen. De rupsen worden

met goed gevolg met berkenloof gevoed. Verandering in den grond.

De vlinders kwamen reeds half Junij uit, eene maand vroeger dan

zij in de vrije natuur vliegen, wat trouwens met meer soorten

gebeurt bij kweeking binnenshuis en eene goede verzorging
;

zie

de mededeeling van Dr. Oudemans over OrrJiodia Spadicea, Tijds.

V. Ent. 39 p. 85 en die over Orihosia CircellariSj hieronder.
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2. Aporophyla Nigra Haw. ~ Snellen, II p 1149; Tijds.

p. 204.

Gelderland: Nijmegen, op 25 en 29 Sept. 1896 telkens een

exemplaar. D. ter Haar.

3. Taeiiiocampa StaMlis W. V. — Snellen, I p. 285 ; II p. 1150.

Een gewoon mannetje dezer soort, dat ik gezien heb , werd door

den heer M. Galand den 9 November 1894 gevangen. De regel-

matige vliegtijd is anders Maart en April.

5. Ortliosia Circellaris Hfn. — Snellen, I p. 294.

Van deze soort zijn rups en vlinder wel t. a. p. ,
in Sepp af-

gebeeld, maar het geheele verloop der ontwikkeling werd niet

bekend. Eene waarneming van Mr. H. W. de Graaf sfelt mij in

staat , die gaping in onze kennis aan te vullen. Een bij 's Gra-

venhage, in October gevangen wijfje, legde na eenige dagen eijeren,

die overwinterden. Van 9 tot 13 Februarij kwamen de rupsjes uit;

zij waren blaauwgrijs, met zwarte koppen. Op verschillende versehe

bladknoppen gezet, voedden zij zich met den mhoud en, daar zij

binnenshuis werden gehouden en goed van spijze voorzien
,
groeiden

zij zeer snel en waren reeds half April volwassen. Ook de vlinders

verschenen zeer vroeg en kwamen even na de helft van Junij uit
,

drie maanden voor den gewonen vliegtijd.

Ik heb niet kunnen vinden dat het reeds bekend was gemaakt

in welken staat deze soort den winter doorbrengt.

16. Xauthia Ocellaris Borkh. — Snellen, II p. 1150,

Deze tot dusverre alleen in Limburg waargenmoen soort, komt

ook in Noord-Brabant voor. In de collectie van den heer M. Galand

is een exemplaar, dat den 8sten October 1894 door den heer

P. Tutein Nolthenius bij 'sHertogenbosch werd gevangen.

4. Xanthia Aurago W. V. — Snellen, I p. 297 ; II p. 11,50.

Van deze soort komen ook exemplaren voor bij welke het mid-

denveld der voorvleugels zoo sterk donker is gewolkt , dat het

goudgeel bijna verdwijnt. Zij vormen de variëteit Fucata Esp.

pi. 124 (Noct, 45) fig. 34 pag. 341 Xant. Aurago var. A. Guenée
,

Noct. I p. 394. Deze variëteit is ook in Nederland gevangen bij

Apeldoorn door den heer H. A.. de Vos tot Nederveen Gappel.
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11. Orrhodia Spadicea W.V. — Snellen, TI p. 1151 ; Tijds.

36 p. 206.

Zie de aanteekening over deze soort door Dr. J. Th. Oudemans
,

Tijds. 39 p. 85.

Genus XXII. ASTEROSGOPUS Ochs. en Tr.

Den 18 Maart 1895 ontving ik van den heer F. J. M. Heylaerts

te Breda de mededeeling, dat hij daags te voren bij die stad twee

exemplaren eener voor onze fauna nieuwe soort tegen een' beuken-

boora had gevonden, te weten van Ast. Nuheculosa Esper ; tot

nadere overtuiging voegde' hij er een der voorwerpen bij, wat

kreupel, maar toch nog goed herkenbaar.

Bij deze tweede soort , die iets grooter is dan Sphinx Hfn , en

eveneens gebouwd — alleen is de zuiger nog minder ontwikkeld

en het achterlijf wat langer, hetgeen von Heinemann aanleiding

gaf om haar generiek af te scheiden onder den naam Seneloscopus s.
,

wat mij echter onnoodig voorkomt, zijn kop, thorax, achterlijf en

voorvleugels veel donkerder dan onzen « Kromzitter ». Zij zijn na-

melijk grijsbruin , de vleugels grof beschubd , met grootendeels dik

zwart aderbeloop, In tegenstelling van Sphinx zijn de omtrek der

gewone vlekken en ecne getande donkere , licht afgezette tweede

dwarslijn goed zigtbaar , zoo mede driekante donkere randstippen

op de franjelijn. De achtervleugels zijn mede donkerder dan bij

Sphinx., bruingrijs met nog donkerder middenvlek, randstippen en

aderbeloop.

De herkenning van Nnheculosa is dus niet moeijelijk , ook is de

vliegtijd een andere.

Treitschke beschrijft de rups als groen , op de voorhelft van het

lijf meer blaauwachtig , op de tweede meer geelachtig. Het geheele

lijf is licht bestippeld, de luchtgaten zijn wit, roodachtig gerand.

Op den derden ring ziet men eene schuin naar achteren gerigte,

witte, roodachtig afgezette dwarsstreep en ook de verhevenheid

op den derden ring is met zulk eene streep geteekend. Kop plat,

blaauwgroen. In Mei en Junij op berken en ijpen, Verpopping

diep in den grond. Houding als de rups van Sphinx.
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Men zie over deze soort, die in Midden-Europa en ook in En-

geland is waargenomen, de volgende schrijvers:

2. Asteroscopus Nubeculosa Esper , Schmett. III p. 243

pi. 48 flg. 6, — o. en Tr. V. 3 p. 55. - Freijer, Beitr. I,

5 p. 83 Tab. 27. — v. Hein, I p. 445. — Staint. , Man. I p.

126. — Buckler, Ent. Mo. Mag. 19 (1883) p. 271.

Sphinx Hübn., Bomb. pi. 2 fig. 3, 4 p. 102 en Larv. Lep.

Centrolinca Fabr. , Mant. Ins. 149.

2. Xylina Lamda Fabr. — Snellen, I p. 312, II p. 1152;

Tijds. 30 p. 213.

Gelderland : Laag Soeren bij Dieren en Apeldoorn (Brants , de

Vos). Ook bij gelegenheid der Vereenigingsexcursie van 21 Junij

1896, werden bij Lochern op terreinen van denzelfden aard als

waarop de heer Heylaerts deze soort ten zuiden van Breda vond :

lage , met gagel begroeide heiden , vele rupsen op het genoemde

struikgewas gevonden. De dieren waren echter zeer slerk met

sluipwespen bezet en daar de kweeking buitendien moeijelijk

valt
, is er niet veel van onze vondsten teregt gekomen. In de

HoUandsche duinen komt Lamda mede voor , zie VI. v. N.

deel II, 1. c.

3. Xylina Furcifera Hfn. — Snellen, I p. 313.

Weder in Gelderland en in Noord-Holland (Gooiland) gevonden.

Zie Dr. Oudemans , Tijds. 39 p. 85.

1. Xylocampa Lithorhiza Borkh. — Snellen, I p. 318; II

p. 1152; Tijds. 36 p. 207.

Noord-Holland ; Bussum , in het Gooiland. Zie de aanteekening

van Dr. Oudemans, Tijds. 39 p. 85. Eene afbeelding dezer soort

in alle toestanden zal, hoop ik, spoedig in het werk van Sepp

verschijnen.

1. Chloantha Polyodon Clerck. — Snellen, I p. 329; Tijds,

30 p. 213.

Van deze soort is nu eindelijk eene tweede vindplaats in Nederland

bekend geworden. De heer van den Brandt vond een exemplaar

van den vlinder bij Venlo in Limburg.

5Ô Hadena Splendens Hübn. — Snellen, Tijds. 36 p. 207.
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Weder in Noord-Holland en wel binnen Amsterdam gevonden.

Zie Dr. Oudemans. Tijds. 39 p. 86.

Genus A.PLEGTA Boisd. — Snellen p. 351.

Hier moet nog worden opgemerkt dat de vlinder van Aplecta

Occulta aan de binnenzijde gedoomde voorscheenen heeft en die

van lïerbïda ongedoornde.

1. Ilarus Ochroleuca W. V. — Snellen, I p. 358
; 11 p. 1155;

Tijds. 30 p. 214.

Friesland: Gaasterland, D. ter Haar; Tijds. 38 p. 189.

1. Charaeas Graminis L — Snellen. I p. 359.

Blijkens eene aanteekening van Dr. Ritzema Bos, zie Tijds. 37

p. XXVII rigtte de rups dezer soort in 1894 groote schade aan in

de provinciën Friesland, Groningen en Drent! ie. Reeds meermalen

kwamen uit dezelfde streken dergelijke berigten tot mij. Zou het

geene aanbeveling verdienen om de vogels, speciaal kieviten en

kraaijen aldaar wat minder te vervolgen ? « Prévoir c'est gouverner »

zegt de Franschman.

Genus XLV LÜPERINA Boisd.

(Hadena Led.)

Van dit genus werd eene voor de Nederlandsche fauna nieuwe

soort gevonden , 1. w. Luperina Funerea v. Hein. , die tevens zeer

weinig verbreid is, zijnde zij tot dusverre alleen uit Noord-Duitsch-

land vermeld.

Daar de W der golflijn bij den vlinder onduidelijk is en hare

punten ver van den achterrand der voorvleugels blijven
,
(inderdaad

is zij zeer weinig aangeduid) behoort zij in afdeeling II van de analy-

tische tabel der soorten van het genus te worden geplaatst. Verder

is de niervlek aan de buitenzijde wit geteekend, hoewel weinig.

Even als bij L. Unanimis , komen uit den voorvleugelwortel twee

zwarte langslijnen die echter zeer onduidelijk zijn, daar de reeds

zeer donker roodbruine grondkleur der voorvleugels nog buitendien

bijna overal vaal zwart verduisterd is. Dit maakt reeds dat men

Funerea van Unanimis en nog beter van de licht gekleurde Basilinea
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gemakkelijk kan onderscheiden. Eenige overeenkomst heeft Funerea

ook met de, in deel 36 p. 209 van dit Tijdschrift beschreven

L. Porphfrea Esp., maar bij dezen groot eren vlinder is de W der

golflijn duidelijk, de niervlek niet met wit geteekend, de ronde

vlek niet uitgerekt en de eerste en tweede dwarslijn zijn in cel \h

door eene dikke zwarte lijn verbonden '). Tk plaats de soort tusschen

Unanimis en Hemissa.

lOJ. Luperiua Funerea v. Hein., Schmett. üeutschl. u. der

Schweiz, I p. 828. — Tijds. v. Ent. 40 pi. 12. fig. \.

36—37 mm.

Middenlid der palpen aan de buitenzijde zwartbruin, aan de

voor- en binnenzijde met roodgele haren; het eindlid, dat in ver-

houding iets korter is dan bij [/wa;2mÌA, .
schorsbruin. Sprieten

schorsbruin. Halskraag geheel onderaan grijs, overigens, evenals

de schouderdeksels en de pluimpjes op den thorax, zwartbruin,

fijn zwart geteekend en lichter, roodachtig gerand. Pluimpjes op

den rug van het achterlijf zwartbruin; dit zelf donkergrijs, in de

zijden, op den buik en in de mannelijke slaartpluim met rood-

achtige haren bekleed.

De vleugelvorm is meer die van Basilinea dan van Unanimis,

zijnde de voorvleugelpunt vrij duidelijk en hunne franje sterker

gegolfd dan bij laatstgenoemde soort. De giondkleur is een zeer

donker, iets paarsachtig, flaauw glanzig roodbruin, dat echter sterk

fijn, maar zeer vaal, zwart is bestoven zoodat zelfs bij de helderst

gekleurde exemplaren de grond slechts in de wortelhelft van het

middenveld en tegen de vleugelpunt behoorlijk zigtbaar is. Teekening

weinig duidelijk ; de bovenvermelde zwaite langslijntjes uit het

midden van den vleugelwortel en in cel 1ö. Dwarslijnen zeer flaauw,

donker afgezet, haar begin aan den voorrand grijzer; zij zijn iets

meer getand dan bij de verwanten, de golflijn is naauwelijks lichter

dan de grond , afgebroken en heeft aan de woi'telzijde korte zwarte

pijlvlekken die nog minder duidelijk worden door dat het aderbeloop.

1) Sommige exemplaren der veel kleinere L. Didyma^ variëteit IT, herinneren

ook sterk aan L. Funerea wat kleur en teekening betreft.
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vooral dat der tweede vleiigellielft, fijn zwart is beschubd. Gewa-

terde band aan den voorrand met drie geelwitte stippen. Wat

Funerea ook zeer onderscheidt is de liggende, lang uitgerekte, voor

en achter spitse, met de grondkleur gevulde, fijn en scherp zwart

gerande ronde vlek; zij is dus geheel anders gevormd dan bij de

twee genoemde verwante soorten en wijkt ook van die van Remissa

af. Niervlek gewoon, weinig duidelijk, wortelwaarts fijn zwart

gerand, in het midden en buitenwaarts onder en boven min of

meer wit geteekend, de buitenzijde in het midden geel of wit,

Tapvlek fijn zwart gezoomd. Franje als de vleugel ; op de geelachtige

franjelijn fijne, flaauwe lichte stippen. Achtervleugels grijsbruin
,

eene' middenvlek en het aderbeloop donkerder dan de grond , het

buitenderde zwartgrijs , onderzijde donkerder dan bij- Unanimis, maar

op dezelfde wijze geîeekend.

Zooals von Heinemann teregt opmerkt , herinnert Funerea ook

wel aan de donkere exemplaren van livrea (var. Älopecurus Esp
),

' maar de voorvleugels zijn korter, breeder en iels stomper, de

grondkleur anders , de niervlek is wit geteekend , de ronde en tapvlek

fijn zwart gerand ; dit alles komt bij de donkere variëteit van Kurea

niet voor.

De rups moet , volgens den auteur op gras leven en zeer op die

van Rurea gelijken. Eene beschrijving van haar ken ik niet.

Zooals ik boven zeide is Funerea tot dusverre alleen uit Noord-

Duitschland bekend , von Heinemann geeft echter in de voorrede

van zijn werk te kennen , dat zij wel identiek konde zijn met

Radena Assimilis uit Scliotland. Ik heb echter van deze soort
,

door Doubleday beschreven in den Zoologist, V p. 1913 (1847),

verder door Guenée, Noct. II p. 85 en door Stainton, Manual I

p. 274 terwijl zij afgebeeld is in Wood, 2de Editie fig. 1704 en

in MiUière's Icônes II p. 322 pi. 84 fig. 8, nog geene aldus be-

stemde exemplaren gezien en moet dus de kwestie onbeslist laten.

Zeker is het inmiddels dat de door de beeren Oudemans, de Vos

en de Vries gevangen voorwerpen uitmuntend overeenkomen met

de beschrijving van von ïiememdiim s Funerea , waarvoor zij spoedig

door de beide eerstgenoemden werden herkend ,
zoo ook met een
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paartje dat ik onder dien naam van Dr. Staudinger ontving. Va-

riëeren schijnt de soort weinig te doen; alleen wil ik aanteekenen,

dat het van Dr. Staudinger ontvangen wijfje donkerder en nog

minder scherp geteekend is dan de daarbij behoorende man.

Daar Funerea nog niet is afgebeeld meende ik wel te doen met

hier voor te zorgen naar het gave en frissche daitsche mannetje

in mijne collectie. Deze afbeelding kan medewerken om uit te

maken , in hoeverre onze soort al of niet identiek is met Asfiimilis;

in het eerste geval zou zij dan aldus moeten heeten , daar Dou-

bleday's naam veel ouder is dan die van von Heinemann.

Funerea is door de drie genoemde beeren ontdekt in Noord-

Brabant, bij Oisterwijk, zie Tijdschrift v. Ent " 39 p. 86. Zeven

exemplaren van den vlinder werden op « smeer » gevangen , in

het begin van Augustus. Ik moet in het bijzonder op het laatste

wijzen, omdat von Heinemann Junij als vliegtijd opgeeft. Van

Asslmllis worden Junij (Guen.) en Julij (Staint.) vermeld.

13. Luperina OpLiogramma Esp. — Snellen, I p. 375.

Eene reeds in Tijds. v. Entomologie 36 p. 210 vermelde variëteit

(of aberratie, volgens Oudemans, Ned. Ins. I p. 12), waarvan ik

geen tweede voorbeeld ken , werd in 1893 door mij in een vrouwelijk

exemplaar uit de rups gekweekt, tegelijk met een aantal gewone

typische voorwerpen. De grondkleur der voorvleugels is donker

leigrijs in plaats van licht bruingeel. Eene afbeelding vindt men

op bijgaande plaat 12 fig. 3.

15. Luperina Literosa Haw. — Snellen, I p. 377, 711.

Friesland : Gaasterland (D. ter Haar). Is echter al reeds meer

uit het binnenland vermeld, zie Heylaerls, Tijds v. Ent. 13

p. 151.

3. Non.agria Arundinis Hübn, — Snellen , I p. 388; II p. 1156.

Noord-Brabant : Breda, in 1893 (Heylaerts) — 's Hertogenbosch,

(M. Galand).

4. Noiiagria Arundineti Schmidt. — Snellen
, I p. 389.

Zuid-Holland : Zevenhuizen
,
(A. A. van Pelt Lechner). Zie Verslag

der 29sle Winterv. der Ned. Ent. V. (Tijdsch. 39 p. ci). Ik vestig

hierop nog bijzonder de aandacht omdat het ook aan den heer van
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Pelt, die zijne aandacht aan deze soort is blijven wijden voorkomt,

dat de Engelsche Lepidopteroloog Tuit wel gelijk kon hebben en

Arundineti een synonym van Neurlca Hübn. is. Een exemplaar

werd ook in 1896 door Dr. Lycklama à Nyeholt uit eene bij

Rotterdam gevonden pop gekweekt.

2. TapillOStola Fluxa Hübn. — Snellen I p. 392 ; II p. 1156.

In Noord-Biabant bij 's Hertogenbosch den 25 September door

den heer M. Galand en in Geldei'land bij Apeldoorn door den heer

de Vos gevangen. Deze soort is , hoewel nergens gemeen , vrij wel

over het geheele land verbreid.

1. Calamia Lutosa Hübn. — Snellen, I p. 394; II p. 1157.

Friesland: Warga, (D. ter Haar). — Zuid-Holland: Zevenhuizen,

(A. A. van Pelt Lechner).

1. Senta Maritima Tauscher. — Snellen, I p. 395.

Sedert het droogmaken der meeste veenplassen bij Rotterdam

hadden niet alleen de aldaar wonende veizamelaars die soort niet

meer gevonden , maar ook van elders in Nederland zag ik geene

exemplaren. Tot mijn genoegen kan ik dus vermelden dat zij

door den heer A. A. van Pelt Lechner bij Zevenhuizen is waar-

genomen.

1. Meliana Flammea Gurt. — Snellen, II p. 1157; id.,

Tij ds. 36 p. 211.

Tot nog toe kenden wij voor deze soort geene andere lokaliteiten

in Nederland dan Dordrecht, waar zij door de beeren de Joncheere

is ontdekt, en Groningen. Bij Rotterdam heb ik lang te vergeefs

naar haar gezocht tot ik eindelijk den 19 April 1894 een exemplaar

verkreeg uit eene pop, in Maart bij Hillegersberg in een rietstoppel

gevonden. Waarschijnlijk heeft liet toenmalige warme voorjaars-

weder het uitkomen van den vliiuler — anders bij Dordrecht einde

Mei gevangen — verhaast. Vervolgens vingen Dr. J. Th. Oudemans

en de heer M. Galand bij Oisterwijk in Noord-Brabant in hetzelfde

jaar tien exemplaren van den vlinder en trof de heer A. A. van

Pelt Lechner hem bij Zevenhuizen aan. De op riet levende en in

het najaar verpoppende rups is in ons land nog niet gevonden.

3. Leucania Straminea Tr. — Snellen, I p. 400.
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Gelderland: Lochern, D. ter Haar en anderen. Is dus wel niet

tot de westerhelft des lands beperkt maar toch nergens gemeen.

4, Leucania Pudorina W. V. — Snellen , I p. 401 ; Il

p. 1158.

Op nieuw in Noord-Brabant gevonden , bij 's Hertogenbosch

(M. Galand) en in Noord-Holland , bij Velzen door Dr. J. Th. Ou-

demans.

5. Agrotis Jaiithina Hübn. — Snellen, I p. 415.

Al de inlandsche exemplaren die mij van deze, in Nederland

wel is waar zeldzame, maar toch zeer verbreide soort voorkwamen
,

heb ik steeds zeer constant bevonden en met mijne beschrijving

overeenkomende , totdat de heer D. ter Haar , bij Rijs (Gaasterland)

in Friesland een exemplaar ving van de variëteit Rufa Tutt
,

British Noctuae II p. 92, zie Tijds. voor Ent. 38 p. 190. Daar de

heer ter Haar die variëteit ook nog heeft afgebeeld in deel 39

p. 39 pi. 1 fig. 3 , verwijs ik daarnaar en teeken alleen aan , dat

zij zich van den type vooral onderscheidt door door de rood- in

plaats van paaz-^-bruine grondkleur van thorax en voorvleugels.

7. Agrotis Xanthographa W. V. — Snellen, I p. 416.

Dr. J. Th. Oudemans nam waar, zie Tijds. 36 p. xviii , dateene

in het voorjaar, tegelijk met andere voorwerpen, gevonden rups,

reeds den 17 Mei den vlinder opleverde.

95. Agrotis DaMii Hübn. — Snellen, Tijds. 36 p. 212.

In 1895 weder bij Apeldoorn door den heer de Vos tot Nederveen

Gappel gevangen en ook den 3 Augustus 1895 een gave c? bij Rijs

in Friesland, door den heer D, ter Haar, zie Tijds. v. Ent. 38 p. 190.

Sommigen schrijven den naam de/er soort ook: Dahl^, doch dit

is verkeerd. Hühner heeft geene Noctua Dahli en wanneer men

een verkort citaat geeft door er den naam des auteurs aan toe te

voegen, dient men juist te citeeren. Met het vraagstuk, welke

schrijfwijze beter is, zal ik mij thans niet inlaten; dit is een goed

onderwerp van gesprek voor de Elyzeesche velden, waar de tijd

toch geene waarde heeft.

12Ô. Agrotis Sobrina Guen. — Snellen, Tijds. 36 p. 214.

Noord-Brabant: Oisterwijk, (Dr. J. Th. Oudemans).
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37, Agrotis Cinerea W. V. — Snellen, I p. 442 ; II p. 1160.

Limburg: Venlo, (A. van den Brandt).

1. Scoliopteryx Libatrix L. — Snellen, I p. 455.

Op de aangehaalde plaats zeide ik , dat bij het genus Scoliopteryx

de oogen onbewimperd zijn , meenende dat Lederer zich had vergist
,

omdat ik geene winiperharen kon onderscheiden. Een pas gedood,

nog week exemplaar van Sc. Libatrix behandelende, werd ik echter

later gewaar dal niet hij, maar ik in dwaling verkeerde, want bij

het buigen der sprieten met eene speld, zag ik duidelijk eene rij

roodachtig (als de overige bekleeding van den kop, slechts iels

vuriger gekleurde) wlmperharen zich regelmatig bewegen. Daaruit

blijkt tevens dat die oogbewimpering meer beteekenis heeft dan

men om het weinig sprekende van dit kenmerk wel zou vermoeden

en niet iels schijnbaars is, anders zou eene beweging der sprieten

geene evenredige der bewimpering veroorzaken. Voor ongeoefenden

en menschen met minder goede oogen is het echter een lastig

kenmerk , dit erken ik gaarne , maar wij mogen het niet prijs

geven , al is het ook niet steeds zoo duidelijk zigtbaar als b. v. bij

Xylocampa Lithorlza Borkh. Het komt ook bij de Sphingiden voor

{Pmastri, Ligustri) , maar niet bij Convolvuü.

\b. Plusia Moneta Fabr. — Snellen, II p. 1162; Tijds. 30

p. 218; 36 p. 217.

"Volgens het gevoelen van hen , die meer dan ik in de gelegenheid

zijn, in Nederland waarnemingen over deze soort te doen, zou

Moneta welligt langzamerhand weder schaarscher bij ons worden
,

zie de mededeelingen van Mr. A. Brants, Tijds. voor Entorn. 38

p. XXV (Tweede Verslag). Ik houd het voor belangrijk , daarop de

aandacht te vestigen.

Deze Plusia is overigens ook nog in Limburg , bij Venlo , door

den heer A. van den Brandt, waargenomen.

3. Hydrelia Baukiaua Fabr. — Snellen , lp. 478; lip. 1164.

Gelderland: bij Nijmegen, den 5 Junij verscheidene exemplaren.

(D. ter Haar). De vlieglijd van den vlinder valt van einde Mei tot

half Junij.

2. Catocala Nupta L. — Snellen, I p. 484; Tijds. 30 p. 219.
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Eene merkwaardige afwijking van den vlinder is beschreven door

den heer M. Galand, zie Tijds. v. Ent. 39 p. 163 en de afbeelding

door den heer de Vos op pi. 8 fig. 1. Men verzuime tevens niet

het stuk van Dr. J. Th. Oudemans over de vorming der vleugel-

schubben bij dat voorwerp te raadplegen, zie Tijds. 39 p. 167,

met plaat 9.

4. Catocala Sponsa L. — Snellen, I p. 485.

Gelderland: Lochem, Dr. J. Th. Oudemans, de Vos tot Neder-

veen Gappel.

1. Euclidia Mi Glerck. — Snellen, I p. 487.

Dr. J. Th. Oudemans is van gevoelen , zie Tijds. v. Eul. 39

p. XLix; dat deze soort slechts ééne generatie, althans bij ons te

lande, heeft. Dit is zeer wel mogelijk en bij het stellen van feiten

dient men in dit opzigt wel meer dan vroeger gebruikelijk was,

deze op regstreeksche waarnemingen te vestigen , maar toch vooral

niet te veel gewigt te hechten aan kweekingen uit eijeren in huis.

De vreemdste uitkomsten verkrijgt men soms daarbij. Zie o. a. mijne

aanteekening hierboven , over Orthosia Circellaris en dit voorbeeld

staat volstrekt niet alleen. Ieder die zich met het kweeken vau

rupsen uit eijeren heeft bezig gehouden, zal dit beamen.

1. BoletoMa Fuliginaria Glerck. - Snellen, I p. 489.

Weder in Limburg, bij Gulpen, door Dr. J. Th. Oudemans en

in Gelderland, bij Apeldoorn, door den heer H. A. de Vos tot

Nederveen Gappel gevangen.

Genus LXXXV. ZANGLOGNATHA Lederer.

Door eene ontdekking van Dr. J. Tli. Oudemans is het getal der

inlandsche soorten van dit genus met eene vermeerderd en op vier

gebragt. Bij de n\e\x\^Q soovi Tarsierlnalis\i.no<:\\ ^), loopt de golflijn

der voorvleugels vóór de vleugelpunt in den voorrand uit. Zij komt

alzoo in afdeeling I van de analytische tabel der soorten van het

genus , welke derhalve aldus wordt ingerigt :

1) Niet „Knock" zooals Gaenée schrijft.

Tijdschr. V. Entom. XL. 20
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I De golflijn regt, vóór de vleugelpunt in den voorrand uit-

loopende.

A Grondkleur der vleugels bruingrijs •\
'^^^'^iplumallS.

(2« Tarsipennalis.

B „ „ „ stofgrijs; op de achtervleugels

de golflijn in eel lb bijna op den achterrand liggende,

duidelijk licht afgezet; de scbaduwlijn der voorvleugels

breed en vervloeid 2b Tai'sicrinalis.

2è. Zauclognatha TarsicriuïiJis Knoch , Beitr. II Stück p. 75

Tab. IV fig. 1—13. — Hübn. , Pyr., pi. I fig. 5 (2) p. 3. —
0. en Tr. , VII p. 13; X, 3 p. 4. — Freyer, Neuere Beitr. I

Band, 2tes Heft p. 22 Tab. 12 fig. 1.— Herr.-Sch. , Syst. Bearb.

II p. 384 Noct. fig. 611. — Guenée, Belt, et Pyr. p. 57. --

V. Hein. ,
Schmett. Deutschl. u. d, Schweiz I p. 608. — Rössler,

Schuppenflügler p. 121.

Herminia Arenosa Butler. Illust. II p. 56 pi. 38 fig. 8.

24—26 mm.

Deze soort is iets kleiner dan de beide voorgaande en ook slanker

gebouwd. Lijl en vleugels naderen in kleur tot Nemoralïs maar

zijn toch meestal iets donkerder en grijzer, bij den $ is de spriet-

schaft onverdikt en aan zijne voorpooten ontbreken de tarsen geheel.

Zij is dus niet moeijelijk van de andere inlandsche te onderscheiden
;

hare kenmerken zijn trouwens reeds door den ontdekker der soort

duidelijk in het licht gesteld en uitvoerig afgebeeld.

Punt der voorvleugels, even als bij Nemoralïs^ vrij scherp,

merkbaar duidelijker dan bij de twee andere soorten. Eerste der

donkere dwarslijnen onder den vooi'rand gebroken, doch soms vrij

stomp , verder regtstandig , onbeduidend gegolfd , niet dikker dan

de tweede, die eene bogt om het donkere, door de, vooral onder

hetzelve breede schaduwlijn verduisterde, streepje der dwarsader

maakt en tegen den binnenrand meest iets afwijkt , zoodat het

middenveld dan onderaan ruim zoo breed is als aan den voorrand.

Schaduwlijn duidelijker dan gewoonlijk bij Nemoralïs. Golflijn

weinig of niet dikker dan de tweede dwarslijn, op ader 6. soms

met een flaauw tandje. Achtervleugels weinig grijzer dan de voor-

vleugels, de booglijn en de golüijn beiden althans naar onderen,

vrij duidelijk, vooral de laatste, wier vorm hierboven is beschreven.



NEDBBLANDSCHB LBPIDOPTERA. 307

Franjelijn op voor- en achtervleugels fijn en scherp donker ; franje

als de vleugels gekleurd.

Op de onderzijde zijn de voorvleugels stofgrijs , de achtervleugels

meer witgrijs en hunne teekening duidelijker dan boven. Dijen en

schoenen bruingrijs , de tarsen grijsgeel. Zooals Guenée teregt op-

merkt, is de mannelijke staartpluim vrij lang en gewoonlijk gedeeld,

waardoor zij aan eenen vischstaart herinnert. Ook dit onderscheidt

den man van dien der andere inlandsche soorten.

De vlinder vliegt einde Mei en begin Junij.

Rups, volgens de aangehaalde schrijvers en in het bijzonder naar

Rössler , bruingroen , de rug met donkere driehoeken , aan beide

zijden door eene S-vormig gekronkelde witachtige streep begrensd.

Zij leeft , even als der andere soorten , eigenlijk van geheel en half

verdorde bladeren (zie Tijds. 36 p. 220 over TarsiplumaUs) en over-

wintert ook wel.

Twee exemplaren van den vlinder , een $ en een $ , werden op

5 en 6 Junij 1895 door Dr. J. Tli. Oudemans, bij Houthem en

Valkenburg in Zuid-Limburg gevangen.

TarsicrliiaUs is overigens over Midden-Europa en Noord-Aziê

verbreid, tot in Japan toe.

i. Sophroiiia Emortualis W.V. — Snellen I p. 503 ; II p. 1166.

Op nieuw bij 's Gravenhage door Mr. H. W. de Graaf gevangen.

In deel II, I.e. der Vlinders van Nederland gaf ik de meening

te kennen dat voor dit genus de naam Aethia Hübn. beter zou

passen, maar ik geloof toch dat het goed zal zijn om met deze

naamsverandering te wachten tot uitgemaakt is wie het eerste een

vlinder-genus onder den naam Sophronia op eene wetenschappelijke

wijze heeft beschreven. Hübner's Verzeichniss alleen heeft .geen

gezag.

Genus LXXXVIIa MADOPA Steph.

Hierboven op pag, 292 heb ik reeds aangeduid , op welke plaats

dit voor onze Fauna nieuwe genus in de Analytische tabel der

Noctuinen-genera moet worden ingevoegd en de hoofdkenmerken

opgegeven Het behoort tot de groep van slanklijvige, breedvleu-
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gelige Noctuinen welke Guenée als eene afzonderlijke familie, onder

den naam van Deltoïdes Latr. van de Noctuinen wilde zien afge-

scheiden maar die, hoewel hij in de Spec. gén. des Lép. deel VIII

lang en breed er over uitweidt, toch door geen enkel doorgaand

kenmerk daarvan kan onderscheiden worden. Onnoodig zou het

zijn, hierop thans nog te wijzen, ware het niet dat van tijd tot

tijd nog wel eens een schrijver over Lepidoptera opduikt die deze

verouderde en onhoudbare zienswijze blijkt te zijn toegedaan.

Het genus bevat overigens slechts een klein getal soorten , tot

de Europeesche (Palaearktische) fauna behoorende. De vlinders zijn

van middelbare grootte. Sprieten draadvormig , bij den man kort

bewimperd , de schaft zonder boglen of tanden. Bijoogen aanwezig.

Zuiger opgerold. Kop klein , het voorhoofd vlak , maar met eene

lange spitse haarkuif; schedel als de thorax, glad beschubd. Voor-

vleugels met vlakken voorrand, spitse punt en in het midden

sterker gebogen achterrand, die drie vierden zoo lang is als de

binnenrand. De achtervleugels zijn niet breeder dan de voorvleugels,

vrij wel afgerond. Ader 7 en de steel van 8—9 komen uit de

spits van de aanhangcel des voorvleugels, 10 uit haren voorrand,

11 uit de middencel. In de achtervleugel s is de middencel een

klein weinig langer dan de helft van den vleugel, 3 en 4 komen

uit één punt, ook 6 en 7 ; 5 ontspringt uit het onderste derde

der dwarsader en is iets dunner. Ader 8 komt uit den vleugel-

wortel. Pooten middelmatig lang, gewoon gevormd en gespoord,

glad beschubd.

De eerste toestanden zijn slechts bekend van eene soort, de

hier te lande ontdekte :

1. Madopa Salicalis W. V. 122 en p. 285. Fam. B. N. 16;

pi. la fig. 5, pi. U fig. 5 en 6. — Hübn. Pyr. pi. 1 fig, 3 p. 2. —
O. en Tr. VII p. 34, — Wood fig. 769. — Guen. , Delt. et Pyr.

p. 22 N. 11. — V. Hein. , Schm. Deutscht, u. d. Schweiz I p. 611. —
Amllygoes Cinerea Butler, lUustr. III. p, 69 pi, 53 fig, 1.

Crambus Salicatus Haworth, Lep. Brit. p. 370.

23—25 mm,

Palpen (pi. 12 fig. 4Ä) tweemaal zoo lang als de kop; zij zijn
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roestbruin , als de sprietschaft op den rug ; kop , thorax en de

grond der voorvleugels zijn blaauwgrijs , de laatste geteekend met

drie ongegolfde, roestbruine dwarslijnen, namelijk eene fijne, on-

gebogene op een derde die den voorrand niet bereikt en buitenwaart s

bleekgeel is afgezet en eene tv^eede, iets dikkere, op tweevijfden,

mede ongebogene, maar soms iets geslingerde en den voorrand be-

reikende ; zij is wortelwaarts geel afgezet, bui tenw.-iarts, vrij breed,

dun donker beschaduwd. De derde lijn is nog weder iets dikker,

begint op vijf zesden van den binnenrand, is gebogen en loopt

in de vleugelpunt uit. Zij is afgezet en beschaduwd als de tweede

lijn. Voor den achlerrand loopt eene rij zwartgrijze streepjes , die

echter dikwijls zeer onduidelijk zijn. Franje blaauwgrijs, het laatste

derde achter eene dikke deelingslijn , bruingeel.

Het achterlijf dat althans bij den man iets langer is dan de

achtervleugels , is als deze , bleek bruingrijs ; de laatsten vertoonen

eene korte donkere lijn in den staarthoek , eene afgebroken graauw-

bruine franjelijn en hebben geelachtige franje.

Onderzijde der voorvleugels stofgrijs , die der achtervleugels on-

zuiver wit, donker bestoven. Buik grijswit, de pooten bruinachtig.

De vlinder vliegt in den voorzomer.

Volgens de aangehaalde schrijvers is de rups veertienpootig,

groen, met zwarte luchtgaten. Zij leeft in den nazomer op wilgen

(5. Trimidra, Capraea) en de pop overwintert.

Een exemplaar van den vlinder werd door mij den 8 Junij ISO^

in Limburg, bij Venlo, tusschen kreupelhout, op eene vochtige

plaats overdag opgejaagd. Het vloog als een spanrupsvlinder en is

zeer gaaf en frisch. Op de bovenvermelde plaat is dit inlandsche

voorwerp afgebeeld.

1. Metrocampa Honoraria W^. V. — Snellen, I p. 516
;

II p. 1167.

In de collectie van Dr. J. Th. Oudemans te Amsterdam zag ik

een exemplaar dat door wijlen ons medelid K. N. Swierstra bij

Hoog Soeren onder Apeldoorn is gevangen. Deze is nu de derde

vindplaats in Nederland.

2. Selenia Lunaria W. V. — Snellen, I p. 529.
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Eene in Utrecht, bij de Bildt, in September 1895 gevonden

rups leverde den 2 Junij 1896 den vlinder op.

1, Yenilia Macularla L. — Snellen, I p. 538.

Bij een, den 23 Mei 1895, bij Breda, in het Ulvenhoutsche

bosch gevangen exemplaar, is de grondkleur der vleugels niet

goudgeel maar okergeel, vrij donker, echter frisch. De teekening

verschilt niet van die der gewone voorwerpen.

Het is op pi. 12 fig. 5 afgebeeld.

5. Nemoria Putata L. — Snellen, I p. 544.

6. Nemoria Lactearia L. — Snellen, I p. 545.

Toen ik de beschrijvingen dezer beide soorten maakte, was ik

niet ongeneigd om het er voor te houden, adii Putata wel eene

variëteit van Lactearia kon zijn. Onvoldoend materiaal en de iets

vei'warde synonymie was de grond voor die meening. Sedert echter

hebben Dr. Kallenbach en ik een vrij groot aantal exemplaren van

Putata gekweekt en buitendien heeft mijn collega de gelegenheid

waargenomen, toen hij in het najaar van 1896 in Duitschland de

rups van Lactearia vrij talrijk op Vaccinïum Myrtillus aantrof, die

niet alleen te verzamelen , maar ook eene uitvoerige beschrijving

der rups te maken Vaccinium wordt namelijk meer in het bijzonder

als het voedsel van Lactearia opgegeven.

Uit de verkregen poppen van laatstgenoemde zijn van 16— 28

Mei 1897 acht exemplaren van beide seksen gekomen en deze gave

en frissche vlinders, vergeleken met 11 eveneens gekweekte van

Putata , stellen mij in staat , een beter oordeel over de beide ge-

noemde vormen te vellen dan dit mogelijk is naar gevangen exem-

plaren. De teedere groene kleur van beiden verbleekt namelijk in

de vrije natuur zoo ras door den invloed van het daglicht terwijl

de teekening tevens onduidelijk wordt , dat het volstrekt noodzakelijk

is om van beiden geheel frissche, in huis uitgekomen voorwerpen

te hebben. Trouwens is dit over het geheel bij de Lepidoptera

het geval en alleen zij die ontbloot zijn van gezond verstand kunnen

zoo iets in twijfel trekken. Men dient voor eene wetenschappelijke

studie der vlinders over volkomen gave, 'frissche, goed geprepareerde

voorwerpen te kunnen beschikken.
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Aan mijne beschrijving van Futata heb ik niets wezenlijks toe

te voegen. Lactearia is even groot en heeft denzelfden vleugelvorni

maar de kleur is bij versehe voorwerpen niet zoo zeer bleek

blaauwgroen als wel bleek zeegroen, iets geler of een weinig naar

het lookgroene trekkende , daarbij merkbaar glanziger dan bij Tutata

waar de beschubbing slechts zijdeachtig is De eerste dwarslijn der

voorvleugels is niet eenvoudig gebogen , maar driemaal rond gegolfd,

de tweede is fijn, duidelijk spits getand en heeft een e bogt tusschen

de aderen 3—5, terwijl zij bij Ftctata dikker is, slechts zelden

een zweem van tandjes bezit en tusschen de aderen 3—5 volkomen

regt is. Op de achtervleugels heeft de eerste dwarslijn twee bogten,

de tweede, die bij Pntata stomp gebroken is, is bij Lactearia

geslingerd en ook hier fijn getand. De sprieten zijn bij beide seksen

eveneens, ook de, bij het ? langere palpen en de pooten wier

achterscheenen langer en dikker zijn dan de middenscheenen en

vier sporen hebben (de eindsporen , vooral bij den <?^ korter) terwijl

de achtertarsen merkbaar korter zijn dan de middentarsen. Van

de rups van Lactearia , die op Vaccinium Myrtillus was gevonden,

maakte Dr. Kallenbach naar volwassen exemplaren de volgende

beschrijving: Lengte: ongeveer 17 mm., vorm: rond, de kop

gespleten , zeer diep , zoodat iedere zijde eene spitse , doornachtige

punt vormt die bruin gekleurd is. Kleur van het lijf blaauwgroen,

met eene flaauwe ruglijn, op lederen ring eene bruine, geelachtig

gezoomde vlek. Achter den kop ziet men op den eersten ring nog

een paar naar voren gerigte doornen. Staartklep spits gepunt, bruin-

achtig. Voorpooten bruin, buikpooten groen. Pop groen , bijna als de

Vaccinium-blaadjes , tusschen eenige draden aan de takjes gehecht.

Ik ben Dr. Kallenbach zeer dankbaar voor de mededeeling zijner

waarnemingen en denk dat het bovenstaande toereikende zal zijn

om Futata en Lactearia^ die ik thans voor twee goede soorten

houd, te onderscheiden. Toch geloof ik dat zij overal zeer dikwijls

verward worden. Waar het voedsel in Nederland rijkelijk groeit,

kan men veiwachten laatstgenoemde aan te treffen. Futata is (op

zandgronden) meer verbreid en hare rups vindt men in het najaar

vooral op eiken , berken en wolwilgen.
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Genus XXI ACIDALIA. Treitschke.

Weder is eene voor de Nederlandsche fauna nieuwe soort van

dit genus ontdekt, te weten Ac. Emutaria Hbn. Ik had niet ver-

wacht dat zij in ons land zoude worden aangetroffen en heb haar

dus niet vermeld. Wanneer zij in de analytische tabel der soorten

moet worden ingevoegd, komt zij eerstens in afdeeling II. Ader

6 en 7 der achtervleugels niet gestoeld. Verder is de achterrand

der achtervleugels tusschen de aderen 4 en 6 niet uitgesneden
,

maar op ader 4 hoekig. Dan echter zoude het beter zijn, afdeeling b.

te wijzigen en niet te zetten « Franje met zwarte stippen aan den

wortel )) maar de algemeene kleur der vlinders vooi-op te stellen
,

want de teekening der franjelijn is bij Enmtaria wat veranderlijk.

Men komt alsdan tot het volgende :

b. Geelwit of wit; tweede dwarslijn (schaduwlijn) H 9 Remutata
der voorvleugels min of meer geslingerd . . A2Û ümbelaria

vì\a Corrivaiarla

b. b. Witgrijs, tweede dwarslijn (schaduwlijn) der

voorvleugels niet geslingerd, schuin,

c. Derde dwarslijn der voorvleugels bogtig,

götand ,
onafgebroken ; evenzoo de golflijn

en hare afzetting. 23— 28 mm 21 è Nigropunctata

cc. Derde dwarslijn der voorvleugels door eene

regelmatige rij stippen aangeduid; de golflijn

en hare afzetting bijna regt. 18—20 mm. Ila Emutaria

b. b. b. Okergeel , met " scherpe , bruine , ongetande

dwarslijnen 22i Imitarla

Het getal der inlandsche .soorten van Acidalia is nu 26.

21/';. Acidalia Nigropunctata Hfn. — Snellen, I p. 566; II

p. 1170; id. Tijds. 30 p. 223.

Dr. J. Th Oudemans ving den 7 Junij 1895 bij Valkenburg in

Limburg een afwijkend mannetje. De achterrand der achtervleugels

is vrij wel afgerond , verder is het zeer licht gekleurd en heeft

geene zwarte middenpunten op de vleugels.

22a. Acidalia Emutaria Hübn , Geom. fig. 323. — O. en Tr.,

VI, 1, 27 en X, 2, 170.— Dup., IV p. 231 pi. 150 fig. 3.

—

Wood, fig. 740. — H. S., S. B. III p. 26 fig. 552. — Zeiler,

Stett. Ent. Zeit. 1852 p. 184. — Guenée, Ur. et Phal. I p. 508.
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— Stainton, Man. II p. 49. — v. Hain, I p. 714. — Hellins,

Ent. Monlhl. Mag. IV p. 189.

Sïibroseata Haw., Lep. Brit. p. 351 N. 108.

Sprieten van den $ stomp gekerfd, fijn bewimperd. Voorhoofd

zwart. Palpen naauwelijks langer dan de kop. Voorrand der voor-

vleugels zeer flaauw gebogen, de binnenrand ongeveer een derde

korter, achterrand weinig korter dan de binnenrand , effen, flaauw

gebogen , de vleugelhoeken scherp. Achtervleugels met stompe

punt , effenen, op ader 4 zeer scherp gebroken achterrand en scherpen

staarthoek. De grondkleur der bovenzijde van lijf en vleugels is een

helder witgrijs dat zeer flaauw roodachtig getint kan zijn en dun

donker bestoven is. Eerste dwarslijn der voorvleugels flaauw, iets

gebogen
,

grijs , met een donkerder stip op ader 1 en eene op den

binnenrand der middencel, overigens niet tot den voorrand duidelijk.

Middenpunt zwart. Tweede dwarslijn of middenschaduw dik, grijs,

onder den voorrand beginnende
,

geheel ongegolfd
, ongebogen

,

schuin , naar onderen tot het dubbele verbreed en iets voorbij het

midden van den binnenrand eindigende. De rij stippen die de

derde dwarslijn vertegenwoordigt, begint ook onder den voorrand

en is zeer regelmatig, niet geslingerd. Golflijn niet lichter dande

grond, hare afzetting aan beide zijden grijs. Op de achtervleugels

is de eerste dwarslijn eene voortzetting van de tweede, ofschaduw-

lijn, der voorvleugels; zij is ongebogen, dikker of dunner en loopt

vóór of over het zwarte middenpunt dat iets dikker dan dat der

voorvleugels is. Daarop volgt eene bovenaan min of meer gebogen

rij zwarte stippen en dan de aan beide zijden grijs afgezette golflijn.

De franjelijn is zwart, onafgebroken, op de adereiuden dikker of

ook wel een weinig afgebroken , de franje grijs , iets donkerder en

roodachtiger dan de vleugel, ongeteekend of met sporen van zwarte

lijntjes over den wortel.

Onderzijde fijner maar digter donker bestoven , vooral op de voor-

vleugels, de teekening als boven aangelegd, maar zeer onduidelijk.

Achterpooten bij het î met 4 sporen, bij den <? ongespoord , de

scheenen breed, plat, de tarsen half zoo lang als de schoenen.

Junij , Julij.
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De rups, die in 1859 nog onbekend was, is sedert door Hellins,

t. a. p. beschreven. Ik kan die beschrijving nu niet raadplegen,

doch vermoedt dat het dier op lage planten leeft.

Zeeland: Kapelle, bij Goes, een gave en frissche c? den 10 Julij

1897 door den heer H. A. de Vos tot Nederveen Cappel gevangen.

Emutaria is eigenlijk meer eene Zuid-Europeesche sooi't, doch

komt ook in Zuid-Engeland voor. Haar voorkomen in Zuid-Duitsch-

land (zie von Heinemann) is tw^ijfelachtig. Of de door Zeller
,

Stett. Ent. Zeit. 1852 p. 184 zeer scherpzinnig gekarakteriseerde

Acid. Flaccidaria (afgebeeld door Herrich-Schäffer , fig. 550, 551)

meer dan eene lokale variëteit is , komt mij nog wat onzeker voor.

Het door den heer de Vos gevangen exemplaar van Emutaria is

zeer typisch.

2 Zoiiosoma Orbicularia Hübn. — Snellen, T p. 570; II

p. 1171.

Weder in Overijssel , bij Hengelo, den 11 Mei 1890 (A. J. d'Ailly)

en in Friesland, bij Rijs (Gaasterland) , den 11 Junij 1896 (D.

ter Haar).

6. Zoiiosoma Trilinearia Borkh. — Snellen, ï p. 572, 711;

II p. 1171.

Men zie over deze soort de mededeelingen van Dr. J. Th. Oude-

mans, Tijds. v. Ent. 39 p. xlix, lxxxiv en p. 88. Deze zijn

vooral van belang omdat er uit blijkt, hoe zich uit een gedeelte

der poppen, afkomstig van een in Mei 1895 gevangen wijfje, in

den zomer van hetzelfde jaar, 9 stuks der variëteit Strabonaria

Zeiler (de zomergeneratie) ontwikkelden, terwijl uit de overige

poppen , die bleven overwinteren en zonder dat daarop eenigerlei

invloed werd uitgevoerd, in het volgende voorjaar (dus van 1896) een

tiental voorwerpen van den type kwam. Met het oog op proeven, door

een paar Entomologen in Engeland in den laatsten tijd met Lepidoptera

genomen, rijst hier, na de waarneming van Dr. Oudemans, de

vraag, of die Entomologen, bij hunne schatting der ons voorgelegde

resultaten hunner proeven, zich niet dikwijls door hunne verbeel-

dingskracht hebben laten bedriegen ? Bestond ei- wel verband

tusschen de proefnemingen en die schijnbare uitkomsten ? Zouden
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dezelfde uitkomsten niet zijn veritregen wanneer men aan de zaken

hunnen gewonen loop had gelaten '?

1. Numeria Pulveraria L, — Snellen, I p. 573.

Zie de aanteekening over deze soort, door Dr. J. Th. Oudemans,

Tijds. V. Ent. 39 p. 88, hei voorkomen in Limburg en de eerste

toestanden betreffende.

2. Hiberiiia Defoliaria L. — Snellen, I p. 576 ; II p. 1171.

In den Entomologist deel 24 (1891) p. 99, wordt door G. H.

Raynor het vinden van overwinterde exemplaren in Engeland ge-

noteerd. Bij ons is mij daarvan geen voorbeeld bekend , maar ik

noodig toch de Lepipopterologen uit om de hun , in het voorjaar

voorkomende gele Hibernia's goed te bezien.

ib Nyssia Hispidaria W. V. — Snellen, I p. 583 ; II p. 1173.

Limburg: Venlo , den 13 Maart 1891 twee mannen (A. van den

Brandt). Deze soort is nu in drie provinciën gevangen.

1. Amphidasys Betularia L, — Snellen, I p. 585; II p.

1173; id. Tijds. 30 p. 224; 36 p. 222.

De aanteekeningen over deze soort, in het bijzonder wat betreft

het optreden der zwarte variëteit van den vlinder, opsommende,

wil ik hier nogmaals deze zaak bij onze Lepidopterologen aanbevelen

voor verdere waarnemingen met naauwkeurige annotatiên.

7. Boarmia Cinctaria W. V. — Snellen, I p. 593; II p. 1174.

Weder in Gelderland, bij Apeldooi-n, den 24 April gevangen

door den heer H. A. de Vos tot Nederveen Cappel.

3. Fidonia Clathrata L. — Snellen, I p. 605.

Eene fraaije aberratie dezer soort werd ^oor Dr. J. Th. Oudemans

den 24 Julij 1894 bij Gulpen in Limburg gevangen en is op

pi. 12 fig. 6 afgebeeld. Aan beide zijden is de vlinder niet gelijk
;

het linker vleugelpaar is kleiner dan het regter, echter geheel

regelmatig gevormd. De grondkleur is genoegzaam dezelfde, mis-

schien iets witter. Wat echter de teekening betreft, zoo zijn van

de vier donkere dwarsbanden of bi-eede strepen der voorvleugels
,

de beide eerste links in liet midden meer ineengevloeid dan regts,

de derde en vierde staan nader bijeen, vooral de laatste is dikker,

daarbij ongelijk van breedte en die streep is onder ader 4 sterk



316 (p. e. T. snellen) aanteekbninqen oyer

ineengevloeid met de derde, zoodat in cel ìb tusschen beiden

slechts een klein plekje der grondkleur overblijft. Op de achter-

vleugels is het evenzoo , de drie donkere dwarsstrepen staan links

nader bijeen dan regts, zij zijn onregelmatig vlekkig verbreed en

hier en daar ineengevloeid.

Dit alles doet denken aan tweeslachtigheid , maar daarvan zie ik

geen spoor ; het voorwerp is geen hermaphrodiet , zoo min in de

sprieten als in den bouw van het achterlijf is links en regts eenig

verschil te bespeuren.

4. Fidonia Brimiie.ata Thb. — Snellen , I p, 605 ; id., Tijds,

30 p. 224 en 36 p. 224.

Is nog verder in Gelderland gevangen bij Putten door Dr. J. Th.

Oudernans ; bij Apeldoorn , door den heer H. A. de Vos tot Nederveen

Cappel en op Beekhuizen, bij Velp , in Junij , door den heer A.

A. van Pelt Lechner. Voor die provincie zijn nu vijf vindplaatsen

bekend (Putten, Apeldoorn, Ede, Velp en Nijmegen) ; verder is de

soort waargenomen in Limburg en Noord-Brabant. Haar voorkomen

is wel verbonden aan dat van het voedsel der rups {Vaccinlum

Myrtillus). Verder wilde ik nog opmerken dat de grondkleur der

bovenzijde bij versehe, onafgevlogen inlandsche exemplaren beter

heet : donker okerbruin , dan donker okergeel.

2. Camera Piisaria L. — Snellen, I p. 608.

Door Dr. J. Th. Oudemans zijn op de 49ste Zomerverga lering

der Nederl. Ent. Vereeniging, zie Tijds. v. Ent. 38 p. xlvii , twee

exemplaren van deze Cabera vertoond die afwijken , het eene door

de twee zeer digt bijeenliggende eerste dwarslijnen der voorvleugels

het ander door roomgele in plaats van witte grondkleur. Een

exemplaar dat de heide door Dr. Oudemans waargenomen verschillen

vereenigt, is door Mr. E. A. de Roo van Westmaas in het Tijds.

v. Ent. 2 p. 123 zeer uitvoerig en grondig besproken en op pi. 7

fig. a afgebeeld. Deze door Mr. de Roo van Westmaas beschreven

variëteit is in mijn werk van over de Vlinders van Nederland

onvermeld gelaten omdat ik aanvankelijk vermoedde, dat wij hier

nog wel met eene derde inlandsche, zoowel van Pusaria als van

Exanthemata verschillende soort konden te doen hebben , waarover
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ik door verdere waarnemingen later nadere opheldering hoopte te

ontvangen. Ik ben echter thans lot hetzelfde besluit gekomen als

Dr. C. de Gavere, die in het Tijds. v. Ent. 10 p. 212 ook drie

afwijkende voorwerpen van Fusana beschrijft, met ontbrekende

dwarslijnen der voorvleugels (?) , met on^iwaclitig getinte grondkleur

en afwijkende eerste dwarsliju (<?) en eene derde met zeer afgeronde

voorvleugels en geheel (ook op de achtervleugels) , ontbrekende

lijnen (?), namelijk dat Pusaria geene geheel standvastige soort is,

maar dat van eene derde Cabera geen sprake Kan zijn. Intusschen

moet worden opgemerkt , dal de hierboven beschreven variëteiten

toch slechts zeer zelden voorkomen. De allermeeste exemplaren die

men verkrijgt, zijn regelmatig.

1. PLasiane Petraria Esp. — Snellen, I p. 615; lip. 1176.

Noord-Holland (Gooiland) , Bussum , een <? Dr. J. Th. Oudemans.

Genus XLIlß ASPILATES Treits.

Dit genus is ook door eene nieuwe inlandsche soort verrijkt
;

echter niet met Gi^vana W. V
.

, welker ontdekking ik volgens mijne

noot op p. 512 van de Macrolepidoptera verwachtte, maar met

eene andere, Ochrearia Kosai (^CUrariaYiïxhn.). ^Q\\\giid\ Gilvaria

evenwel toch ook nog wel in Zuid-Limburg worden gevonden
,

want zij is in den zomer van 1896 bij Namen in België ontdekt,

en het is dus goed op die soort te blijven letten. Ik zal ha^r dus

ook nog bespreken.

Wat Ochrearla betreft, zoo onderscheidt zij zich van Formosaria

Ev. door veel slankeren bouw en door twee donkere dwarslijnen

der voorvleugels en zij is dus goed kenbaar. Verder moet ik nog,

betreffende de generieke kenmerken zeggen , dat bij Ockrearia de

aderen 6 en 7 der achtervleugels gesteeld zijn , niet gescheiden
,

zooals bij Formosaria. Het verschil met hel genus Numeria zou

dus onzeker worden, ware het niet dat, althans bij onze inlandsche

soort van Numeria i^Pulverariah.) , het voorhoofd met eene hoornige

punt uitsteekt, wal een zeer goed, onlangs door mij ontdekt ken-

merk oplevert, want bij Aspilates en Phasiane is het vlak, ook

zonder spitse haarkuif. Phasiane (ook Aleucis) ondeascheiden zich
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van Aspilates door de palpen, die bij het laatstgenoemde genus

spits en merkbaar veel langer dan de kop zijn , bij de twee andere

stomp en niet voorbij den kop uitstekende. Dit kenmerk is ook

bij OcJirearia duidelijk.

2. Aspilates Ochrearia Rossi. Mantissa Insect II p. 53 N. 429

Tab. 7 fig. N. — Calberla, Iris III p. 77 (1890).

Citra/ria Hübn. Geom. fig. 212; fig. 536, 537. — Haworth,

Lep. Brit. p. 288 N. 43—0. en Tr. VI. 1 p. 139; VII p. 209.

— Freyer, Neuere Beitr. II p. 60 pi. 131 fig. 4,5.— Wood,

fig. 540 (c?). — Guen. , Ur. et Phal. II p. 184. — Stainton

,

Manual, 11 p. 64. — Newman Entomologist II p. 125. — Millière,

Icônes II p. 217 pi 74 fig. 2—5.

Trifoliarla Haw., Lep. Brit. , Prodrom, p. 23 N. 70.

$ 22—28, ? 25—27 mm.

Sprieten van den Ì gebaard , van bet j draadvormig. Palpen

en aangezigt soms iets dc-nkerder geel dan de schedel, de thorax

en de bovenzijde der voorvleugels. De grondkleur van deze verschilt

echter zeer in tint , van zeer bleek geelwit tot stroogeel en donker

okergeel toe. Hunne teekening is donker grijs ^ iets bruinachtig

en bestaat uit twee meest vrij dikke dwarslijnen, de eerste ongeveer

op een vierde, onder den voorrand stomp gebroken, verder regt

of iets gebogen en den binnenrand al of niet bereikende, overigens

soms iets getand. De tweede begint op ongeveer twee millimeters

van de vleugelpunt en loopt , flaauw gebogen tot ader 2 en dan

regier , over het geheel iets schuiner dan de achterrand. Verder

ziet men een middenvlekje en vrij gelijkmatig verstrooide, grovere

ot fijne grijze besprenkeling. Franje als de vleugel, soms grijs

gevlekt. Achtcrvleugels met franje geelwit ; een midden vlekje en

eene , slechts tot ader 3 doorloopende , dikke boogstreep daarachter

zijn donkergrijs.

Onderzijde eenkleuriger dan boven , de voorrand der vleugels

soms donkerder , de voorvleugels langs het begin van den voorrand

grijs bestoven, de besprenkeling fijner dan boven, ook op de

achtervleugels aanwezig, maar tegen den binnenrand ophoudende.

De teekening der voorvleugels is als boven , maar flaauwer , die
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der achtervleugels veel duidelijker, ook bruiner en de boogstreep

op ader 5 afgebroken

Zooals Guenée teregt aanteekent, is er nog al verschil in de

grootte der exemplaren , ook in de kleur. Mijn inlandsch exemplaar

heeft eene vlugt van 22 millim. en is dus klein ; het is verder op

de voorvleugels zeer bleek gekleurd.

De vlinder vliegt volgens de aangehaalde schrijvers tweemaal in

het jaar, in Mei en Junij en in Augustus, Septembei\

Voor de rups zie men Newman en Miliière. Zij leeft op lage

planten.

Van deze soort ving ik den 18 Augustus 1896 een mannetje aan

den Hoek van Holland, aan de binnenzijde der duinen, tusschen

struikgewas waar velerlei lage planten (Galium, Inula , Trifolium enz.)

groeiden. De soort is overigens waargenomen in Klein-Azië, Noord-

Afrika, Zuid-Europa, ook Spanje, Zuid- en West-Frankrijk, op de

kanaaleilanden en in het zuiden van Engeland ; Mr. A Brants ving

den vlinder in Junij 1896 aldaar.

Wat nu de verwante soort waarvan ik hierboven sprak aangaat

{Gilvaria W. V. Snellen, Yl. v. Ned., Macr. I p. 512, noot), zoo

komt zij in bouw meer met OcJirearia adiW mei Formosaria oveYeen,

is echter iets grooter dan de eerste. Verder zijn de voorvleugels

spitser, de eerste dwarslijn ontbreekt en de tweede komt uit de

vleugelpunt
; zij is dik , schuin , ongebogen en houdt ongeveer bij

ader 1 op. Achtei vleugels ook me^ eene uit de vleugelpunt komende

maar flaauwe, onvolkomen grijze dwarsstreep. Middenpunten grijs.

De aderen 6 en 7 der achtervleugels zijn bij Gilvaria ongesteeld,

aan den wortel gescheiden. Vliegplaats ongeveer van denzelfden

aard als bij Ochrearia, de tijd iets vroeger. Zij werd, zooals ik ook

hierboven heb vermeld, in den zomer van 1896 bij Namen in

België ontdekt en komt dus welligt ook in het zuiden van Limburg

voor.

1. Lobophora Polycommata W. V. — Snellen, I p. 622;

II p. 1177.

Zooals door mij op de Zomervergadering der Ned. Ent. Ver-

eeniging van 20 Junij 1896, te Lochem is vermeld, werd van
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deze soort nog maar tweemaal een exemplaar in Nederland gevangen
,

in de Hollandsche duinen. Ook van de rups wisten wij niet veel;

naar Treitschke (volgens Hühner), zou zij in Mei' op kamperfoelie

leven, naar Stainton, Manual II p. 94 (met afbeelding van den

vlinder) ook, maar in Augustus. Deze berigten zijn tegengesproken,

eensdeels wat het voedsel betreft , waarvoor Liguster werd opgegeven,

ten tweede belangende den tijd van voorkomen, zijnde wel einde

Mei en begin Junij, maar volstrekt niet in Augustus. De laatst

vermelde opgaven vond ik juist ; in het laatst van Mei 1895 trof

ik in de duinen bij 's Gravenhage eenige rupsen op Liguster aan,

de bladeren etende ; zij sponnen ten deele reeds in het laatst van

Mei in, de laatsten half Junij, tusschen zandkorrels, boven op den

grond en de vlinders verschenen van 6 tot 22 Maart 4896. De

rupsen waren volwassen 15 millimeter lang, iets plat, in de zijden

kantig, voor en achter even breed, op den rug licht geelgroen,

fluweelachtig, ongeloekend ; in de zijden zag men fijne gele langs-

lijnen , op den buik vier vervloeide witte.

Mijne versehe, gekweekte exemplaren van den vlinder met mijne

bovenvermelde beschrijving vergelijkende, wilde ik nog daarbij

voegen , dat vooral in den donkeren middenband der voorvleugels

het aderbeloop zwartbruin is ; min of meer ook aan hunnen wortel

en in het franjeveld en dat de achtervleugels met twee donkere

booglijnen zijn geteekend, waarvan de eerste meestal zeer duidelijk

is. Ook hier is het aderbeloop grootendeels donkerder.

2. Lobophora Yiretata Hübn. — Snellen, I p. 623, 712;

II p. 1177.

Friesland (Gaasterland) Dr. van der Wey. Viretata blijkt ten

slotte eene, hoewel zeldzame, toch in Nederland zeer verbreide

soort te zijn en komt wel overal te gelijk mQi Rhaimius Frangula
,

van welker bloemen en bladeren de i'ups leeft (zie van Medenbach

de Rooy , t. a. p.) , voor.

2. Cidaria Undulata L. — Snellen, I p. 637.

Groningen: Hoogezand, 11 Julij 1893. D, ter Haar.

De rups leeft niet alleen op wilgen; ik vond in Augustus 1893

een exemplaar bij Arnhem, op eene soort van Epilobium. De
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vlinder kwam einde Mei .uit. Ook Vaccinium wordt als voedsel

opgegeven.

37. Citlariii Firmata Hûbn. — Snellen, lp. 661 ; Up. 1183.

Gelderland: Putten, de rups op Pinus Sylvestris, de vlinders in

September (Dr. J. Th. Oudemans). Zeller's waarneming, dat deze

soort slechts eenmaal 'sjaars, in het najaar, vliegt, heb ik dus

wel bevestigd , niet tegengesproken gevonden. De verwante
,
ge-

meene Variata daarentegen heeft twee generation.

53. Cidaria Fernigata L. — Snellen, I p. 672; II p. 1184.

Herhaaldelijk reeds is de vraag gesteld geworden of onder de

vlinders die de Lepidopterologen , ook in Nederland , onder den

boven vermeldeii naam vereenigen, misschien meer soorten dan ééne

zouden schuilen. Waarschijnlijk zijn het de schrijvers van het

zoogenaamde « Wiener Verzeichniss » geweest , die het eerst in

1776 beproefd hebben hier eene splitsing te maken, onder de

namen van Geometra Ferrugaria en Spadicearia — geschiedende

de verandering van den uitgang des naams Ferrugata L. , omdat

de $ gekamde sprieten heeft. Onder Ferrugata verstond het Wien.

Verz. de meer eenkleurige , onder Spadicearia de bontere voorwerpen,

beide vormen met bruinrood middenveld der voorvleugels, Bork-

hausen in zijne Eur. Schmett. V p. 389 vereenigde zich met het

gevoelen van het Wien. Verz. en nam twee soorten aan, welker

kenmerken, zooals hem die toeschenen te zijn, hij op zijne gewone

wijze, duidelijk en uitvoerig heeft uiteengezet. Later heeft Haworth,

in de Lepidoptera Britannica nog eene soort beschreven , Geometra

Unidefitaria , Op cit. p. 308 N. 101, die hij hoofdzakelijk van

Ferrugata L. , Hübner, Geom. fig. 285, onderscheidde door den

zwarten middenband der voorvleugels, daarentegen waarschijnlijk

(Haworth is op dit punt niet duidelijk)
,
geen specifiek onderscheid

makende tusschen de vormen die vroeger reeds als Ferrugaria en

Spadicearia waren onderscheiden. De kwestie is lang hangende

gebleven; van de latere schrijvers (Treitschke, Guenée, Stainton
,

von Heinemann , Zeller en Staudinger) , heeft de eene twee , de

andere slechts ééne soort aangenomen totdat, ik geloof door mijne

eigene, in het Tijds. v. Ent. 12 (1869) p. 216 medegedeelde

Tijdschr. v. Entom. XL. 21
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waarneming, dat eijeren van eene Unidentaria Haw. in het vol-

gende jaar meest gewone , typische Ferrugata , met roodbruin

middenveld der voorvleugels hadden opgeleverd, wel bij de meeste

Lepidopterologen de overtuiging gevestigd werd, dat althans IJìà-

dentaria Haw. niet anders dan eene variëteit van Ferrugata L. kon

zijn. Verder sprak , wat betreft Spadicearia W. V. , Zeiler , in de

Stett. Ent. Zeit. 1877 p. 464, zonder voorbehoud zijn oordeel uit,

dat ook deze niet specifiek van Ferrugata verschilt.

In den laatsten tijd heeft echter een Engelsch Lepidopteroloog
,

de heer Louis B. Prout , het vraagstuk op nieuw opgevat en be-

handeld, het van eene nieuwe zijde beziende. In eene voordragt,

op 20 Maart 1894 voor de City of London Entomological and

Natural History Society gehouden, die hij heeft laten drukken en

waarvan hij mij welwillend een exemplaar toezond
,

geeft de schrijver

als zijn gevoelen te kennen , dat wij hier inderdaad met twee

soorten te doen hebben, waarvan echter de eene, zoowel eene

variëteit heeft met roodbruin als met zwart middenveld der voor-

voorvleugels, terwijl dat middenveld bij de andere alleen roodbruin

is. Uit de eerstvermekle omstandigheid verklaart hij dan ook de

slotsom, die ik uit mijne waarneming opmaakte en de bevinding

van Ver Huell in Sepp. Het verschil tusschen de beide soorten

ligt, volgens den heer Prout inderdaad niet in de kleur van den

vermelden middenband , maar in iets anders. Volgens hem houdt

bij de eene soort de tweede lichte streep , namelijk die welke men

achter den zoowel zwarten als roodbruinen middenband op de

voorvleugels ziet, onder het midden op en loopt dus niet tot den

binnenrand door, terwijl op de, meer eenkleurige achtervleugels

het wortelderde , niet de achterrand het donkerste is. Bij de andere

soort, alleen met roodbruinen middenband der voorvleugels voor-

komende, loopt de vermelde tweede lichte streep scherp tot den

binnenrand door en is op de achtei'vleugels de , wortelwaarts scherp

licht begrensde achterrand het donkerst , niet de wortel. Deze zijn

de hoofd verschilpunten , waarbij nog komt een door den heer Prout

vermeld en afgebeeld verschil in den bouw der mannelijke teel-

deelen dat wij , hoewel zeker niet onbelangrijk ,
hier onbesproken
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kunnen laten omdat het ons toch allereerst te doen moet zijn om

verschilpunten waardoor de heide seksen onderscheiden kunnen

worden. Wat nu den naam betreft , zoo kunnen wij gevoegelijk

de synonymie voorloopig laten rusten, tot uitgemaakt zal zijn, door

herhaalde en zorgvuldige kweeking uit eijeren, of de door den heer

Prout opgemerkte verschillen inderdaad constant zijn , iets, waaraan

hijzelf evenwel eenigszins twijfelt. Het komt mij echter voor dat

althans Borkhausen het vraagstuk vrij wel reeds in hetzelfde licht

heeft beschouwd als de heer Prout en dus, aangenomen dat wij

hier werklijk met twee soorten te doen hebben, zij zeer wel

Ferrugaria W. V. , Borkh. en Spadlcearia W. V. , Borkh. konden

heeten. Linnaeus en Glerck hebben blijkbaar alles voor één ge-

houden. Ferrugaria zou dus eene variëteit met zwarten middenband

hebben {Uìiidentaria Haw.)

Ik ben zoo vrij , het onderzoek van het vraagstuk op nieuw

dringend aan te bevelen zoo men hiertoe in de gelegenheid mögt

komen.

63. Cidaria Decolorata Hübn. — Snellen, I p. 679; II

p. 1184.

De eerste toestanden dezer soort waren nog niet algemeen be-

kend. Eene voldoende beschrijving daarvan hebben wij ontvangen

door den heer Heylaerls, zie Tijds. v. Ent. 39 p. lui, waarnaar

ik verwijs , om niet in herhalingen te komen.

64. Cidaria Affliiitata Steph. — Snellen, I p. 679.

Limburg : Houthem. (Dr. J. Th. Oudemans). — Gelderland :

Lochem, 21 Junij 1896, (D, ter Haar en anderen).

Genus' L EUPITHECIA. Curtis.

Eene voor de Nederlandsche fauna nieuwe sooi't is Lagitearia

Herrich-Schäffer. Zij is in de Analytische tabel in de Vlind. v. Ned.

I p. 686 kortelijk gekenmerkt. Ik moet echter opmerken, dat

het kenteeken der afdeeling «J.» van het genus, waarin ik de

soort plaatste : « De lichle band wortelwaarts met korte stompe

tanden n niet juist op het voor mij staande inlandsche exemplaar

past, want de vermelde tanden zijn bij hetzelve vrij lang. Men
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gaat dus ook aan de soorten van afdeeling « f » denken. Van deze

wordt echter Pumilata uitgesloten door de ontbrekeude midden-

sporen der achterscheenen , Piperata door de geheel andere kleur

en Abbreviata , Dodoveata en Sobr'mata door de buitengewoon scherp

gebroken eerste dwarslijn der voorvleugels. Buitendien heb ik gave

exemplaren der beide eerstgenoemde soorten nooit later gevangen

dan 10 Mei en van de laatste is geen voorwerp bij mij uitgekomen

vóór 3 Augustus , terwijl het exemplaar van Laquearia, dat frisch

en onafgevlogen mag heeten, den eersten Julij werd gevangen.

Het is overigens minder levendig gekleurd dan een paar duitsche

in mijne collectie; de eerste bandvormige streep der voorvleugels,

die bij laatstvermelde inderdaad eene levendig roestbruine kleur

heeft en vrij breed is, vertoont bij het inlandsche stuk slechts

weinig van die tint en is ook smal. Intusschen kan er aan geene

andere, min of meer verwante europesche soort, b. v. osin Euphra-

siata H. S. , Fimp'mellata Hbn. of Millefoliata Rössler, die ik

allen in gave, frissche exemplaren bezit, gedacht worden en dus

blijft er niets anders over dan het voorwerp te determineeren als

eene Laquearia en meer veranderlijkheid aan te nemen bij deze

soort dan ik aanvankelijk aannam , en die trouwens ook uit de

synonymie blijkt. De plaats is achter Togata.

10. Eupithecia Piperata Steph. — Snellen, I p. 694; id.

Tijds. V. Ent. 30 p. 226.

Gelderland : Laag Soeren , Mr. A. Brants.

19i Eupithecia Yirgaureata Dbd. — Snellen, II p. 1190.

Ook in Gelderland, bij Apeldoorn gevonden door den heer H. A.

de Vos tot Nederveen Cappel.

236 Eupithecia IsogTammaria Treits. — Snellen, Tijds. v.

Ënt. 36 p. 228.

Van deze, tot dusverre alleen in Limburg waargenomen soort,

werd ook in 1896, bij Arnhem, in Gelderland, de rups gevonden

door Mr. A. Brants.

26. Eupithecia Strohilata Borkh. — Snellen, I p. 704; id.

Tijds. V. Ent. 36 p. 229.

Noord-Holland : Valkeveen bij Naarden , Dr. J. Th. Oudemans.
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27« Eiipithecia laquearia H. S. , S. B. Ill p. 124 en 139

fig. 181, 182. — Guenée, Ur. et Phal. II p. 351. — Snellen,

Tijds. V. Ent. 9 (1866) p. 108, Aant. 0; id., Vlind. v. Ned. I

p. 686. — Dietze, Stelt. Ent. Zeit, 1871 p. 207.

Suhumbrata v. Hein. , Schmett. Deutschl. u. d. Schweiz I p. 454.

Perßdata Mann. Verb. Zoöl.-Bot. Ges. V p. 19 (Sep.) —
Rambur. , Gat. Syst, des Lép. de l'Andalousie pi. 18 fig. 2.

Merinata Guenée, Ur. et Phal. II p. 326. — Millière, Icon. III

p. 145 ph 114 fig. 8, 9.

16—18 mm.

Palpen anderhalfmaal zoo lang als de kop , iets stomp. Kop
,

thorax en achterlijf lichtgrijs; eene vlek op den schedel en de eerste

achterlijfsring op den rug witachtig. Bovenzijde der vleugels iets

lichter grijs dan bet lijf. Voorvleugels met eene fijne zwarte d warslijn

bij den wortel. De daarop volgende bandvormige streep min of

meer levendig roestbruin, van den voorrand af duidelijk of, zooals

reeds boven vermeld, bij het inlandsche exemplaar, onduidelijk,

smal , onder den voorrand beginnende , bovenaan spits. Eerste

geheele dwarslijn bovenaan kort gebroken , de middenband vrij

duidelijk, donkei-grijs , bovenaan breed en daar min of meer ver-

donkerd waardoor het langwerpige, flaauw gebogen zwarte midden-

teeken op de dwarsader ook min of meer verduisterd wordt. Het

slaat overigens linnen den grijzen band, niet er buiten op eene

lichtere plek of hoogstens er tegen aan zooals bij Bodoneata , Ah-

Ireviata of Soh'inata. Hierop volgen op iets helderder grond flaauwe

gegolfde grijze lijnen en dan de lichte, donker gedeelde band met

kortere of langere fijne tanden aan de wortelzijde. Wortelhelft van

het franjeveld, dat iets donkerder grijs is, vóór de getande, soms

wat vlekkige en afgebroken golflijn met min of meer duidelijke

roestbruine plekken. Franjelijn met zwarte lijntjes. Franje grijs,

met donkere vlekken op de wortelhelft. Achtervleugels hoofdza-

kelijk tegen den binnen- en achterrand met flaauwe donkere lijnen
;

hun donkere middenpunt is zeer klein , hun vorm ongeveer als bij

Sohrinata.

De mannelijke sprieten zijn bij deze soort vrij lang bewimperd.
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Het voor mij staande inlandsche exemplaar is den 1 Julij ge-

vangen. Overigens wordt als vliegtijd opgegeven : Mei en Junij,

Volgens de uitvoerige beschrijving van Dietze, waarnaar ik

kortheidshalve verwijs, wordt de rups in den herfst gevonden op

Euphrasia Officinalis, aan de bloemen en het zaad.

Limburg : Houthem , H. Crommelin, Het door hem gevangen

voorwerp berust in de collectie van den heer H. A. de Vos tot

Nederveen Gappel te Apeldoorn, die het mij ter bezigtiging zond.

Laqiiearia is overigens eene in Europa wijdverbreide, hoewel

nergens gemeene soort. Uit Groot- Brittanje vindt ik haar niet

vermeld.

II. MIOROLEPIDOPTERA.

Pyralidina.

1. Aglossa Pingllînalîs L, — Snellen, II p. 14; id. Tijds.

V. Ent. 32 p. 14.

De door mij aangehaalde mededeeling van den heer Buckler is

nu ook door eigen waarneming bevestigd. Eene rups , door mij in

het begin van Junij 1894 nabij Venlo in een schuurtje, waar zij

tegen den wand kroop
,

gevonden en die toen al vrij groot was
,

werd in eene blikken doos gevoed met doire bladeren, weli<e van

tijd tot tijd met eenige droppelen water werden besprenkeld. Zij

leefde tot in April 1895, veranderde toen in eene pop en de vlinder,

een groot wijfje van 36 millim. vlugt, kwam op 26 Mei uit.

De volwassen rups was glanzig zwart met roodbruinen kop. Ik

heb niet bemerkt dat zij, zoo lang ik haar had, in haar uiterlijk

eenige verandering onderging. Zij was snel in hare bewegingen

en spon de drooge bladeren met eenige draden aan elkander.

Genus 2. SCOPARIA Haw.

Dit genus wordt door eene nieuwe inlandsche soort verrijkt,

t. w. Scoi). Thaoleuca Zeil. Ten opzigte der generieke kenmerken

wijkt zij niet af en wat de specifieke betreft, zoo kan zij in de

analytische tabel in I, A aldus worden ingevoegd:
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1. De tweede dwarslija der voorvleugels onder de bogt

weinig schuin, op twee derden van den binnenrand aan- (1. DubilaliS

loopende 2. Ambigualis

,.. , (3. Cembrae
2. Het ondergedeelte der bogt van de tweede dwarsliju der ^

langwerpige voorvleugels zeer schuin, bijna horizontaal,

op een derde van den binnenrand aanloopende. Boven-

gedeelte van het middenteeken (niervlek) wit gevuld . li^a Phaeoleuca

Zooals door het nummer wordt aangeduid, is de plaats der nieuwe

soort tusschen Cemhrae en Truncicolella.

1. Scoparla DuMtalis Hübn. — Snellen, II p. 27 ; id. Tijds.

37 p. 2.

Weder bij Apeldoorn in Gelderland gevangen , op 29 Junij 1894,

door den heer H. A. de Vos tot Nederveen Gappel.

4a; Scoparla Phaeoleuca Zeil., Linn. Ent. I p. 306 fig. 13.

—

Herr. Sch. , Syst. Bearb. IV p. 49, V fig. 204, VI p. 144. —
Stainton, Man. II p. 162. — Hein , Zünsler p. 37. — Knaggs,

Ent. Monthl. Mag. V pi. 1 fig. 10. — PI. 12 fig. 7 ?.

18—19 mm. (2).

Zeiler zegt, t. a. p. van deze soort, dat zij «Durch die unge-

wöhnliche Annäherung der zweiten Querlinie an die erste auf der

Innenrandhälfte ausgezeichnet ist » Inderdaad is dit een zeer in

het oogloopend kenmerk en bij geene andere inlandsche Scoparia

is het middenveld der voorvleugels , ten gevolge van het beloop

der tweede dwarslijn, aan don binnenrand zooveel smaller als aan

den voorrand. Den man ken ik niet (ook Zeiler beschreef de soort

slechts naar twee wijfjes) maar ik heb geene reden om aan te

nemen dat hij veel van de andere sekse zou verschillen ; zoo iets

is bij de europescha soorten van het genus Scoparia niet het geval.

Voorts moet ik opmerken, dat van het Mercurius- of midden-

teeken slechts de bovenhelft goed duidelijk is ; zij is tegen den

voorrand niet duidelijk gesloten en vrij helder wit gevuld. Van de

onderhelft is alleen het bovengedeelte van den omtrek aangeduid.

De voorvleugels zijn langwerpiger dan bij de meeste andere

soorten en naar achteren niet meer verbreed dan bij Pallida,

zoodat de achterrand naauwelijks half zoo lang is als de binnenrand.

Hunne grondkleur is wit, een klein weinig grijsachtig, de bruin-
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achtig zwartgrijze bestuiving, die de teekening afzet, vrij grof.

Wortelveld met donkerder wortelhelft , die aan den binnenrand

breeder is en door drie of vier zwarte stippen op eene schuine

rij wordt begrensd. Eerste dwarsUjn van den voorrand tot ader 1

schuin, tweemaal gegolfd, dan regtstandig, dus ook anders dan

gewoonlijk. Achter haar eene in het midden breedere donkere

bestuiving ; daardoor de kleine ronde en tapvlek , die beiden zwart

zijn, onduidelijk. Middenveld aan den voorrand het tweede en

derde vierde daarvan beslaande, aan den binnenrand naauwelijks

het middenderde ; het is in het midden slechts dun donker be-

stoven. Van het middenteeken doet zich de bovenhelft voor als

eene ronde witte, zwart gerande stip, de onderhelft is naauwelijks

aangeduid; achter hetzelve is de grond weder donkerder bestoven.

Begin der tweede dwarslijn regtstandig, gebogen, 1

—

ik millim.

lang, dan is de lijn rond gebogen, vervolgens fijn getand, zeer

schuin, zoodat zij in dezelfde rigting doorloopende , eerst bij de

eerste dwarslijn den binnenrand zoude raken, haar ondergedeelte,

van af iels boven ader 1, is vrij regtstandig. Zij is overigens fijn,

vrij helder wit, scherp afgezet tegen het zwartgrijs van het franje-

veld dat over het geheel genomen naauwelijks half zoo breed is

als het middenveld. De golflijn is wel veel minder gebogen dan

de tweede dwarslijn maar toch iets meer dan bij DiihitaUs en

Ämbigualis en raakt in het midden bijna de tweede dwarslijn'

Franjelijn met vrij duidelijke zwarte stippen. Franje wit.

Achtervleugels grijs, met sporen van eene donkere middenvlek

en van eene ten deele witachtig afgezette booglijn. Franje wit met

flaauwe donkere vlekjes. Aan de onderzijde zie ik niets bij-

zonders.

Omtrent de rups is mij niets bekend.

Van deze soort heb ik reeds sedert lang in mijne collectie

een ? gehad dat ik aan de vriendelijkheid van Dr. Kallenbach

te danken had en dat door hem den 10 Augustus bij Zandvoort

in Noord-Holland was gevangen. Ik bemerkte wel dat het eene

voor onze fauna nieuwe soort was doch zag geene kans naar dit

eene, niet geheel gave voorwerp, de kenmerken voldoende op te
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geven. Later echter kreeg ik van Mr. H. W. de Graaf een zeer

gaaf en frisch, mede vrouwelijk voorwerp, door hem op 15 Au-

gustus bij den Haag gevonden. Aanvankelijk hield ik de soort

voor Murana Steph. , doch kon later mijne determinatie verbeteren.

Misschien is Vliaeoleuca bij ons tot de duinstreken beperkt maar

met zekerheid is daarvan natuurlijk niets te zeggen. Evenzoo

onthoud ik mij liever van opgaven omtrent hare verbreiding in

Europa en hoop dat de bijgaande afbeelding, naar het exemplaar

van den heer de Graaf vervaardigd , haar voldoende kenbaar mag

maken en tot het waarnemen van meer inlandsche voorwerpen

zal leiden.

1. Threnodes Polliiialis W. V. — Snellen, II p. 35.

Op nieuw in Gelderland , bij Zutphen
,
gevangen door den heer

D. van der Hoop.

1. Eurrliypara Hortulata L. — Snellen, II p. 37.

Als voedsel der rups vermeldde ik alleen brandnetels ;
doch

Dr. J. Th. Oudemans vond haar ook op Scrophularia en kweekte

den vlinder terwijl Mr. H. W. de Graaf er eene op Capsella

Bnrsapastoris aantrof.

1. Botys Octomaculata L. — Snellen, II p. 41 ;
id., Tijds.

32 p. 33.

Den 23 Mei 1895 ving ik een <? dezer soort bij Breda, in het

Ulvenhoutsche bosch. Het is volkomen typisch.

9. Botys Silacealis Hübn. — Snellen , II p. 49 ; id. , Tijds.

32 p. 34.

Friesland: Hemelum, (Gaasterland) , den vlinder op 9 Junij 1896

(D. ter Haar). Is dus waarschijnlijk over het geheele land verbreid,

hoewel zeldzaam.

2. Eurycreon Yerticalis L. — Snellen, II p. 60.

Mijne, als Cinctalis Treits, in het Tijds. 5 p. 28 vermelde

voorwerpen waren door mij in Augustus 1859 bij Rotterdam ge-

vangen, maar den 26 Mei 1892 ving ik een gaven en frisschen

man bij Bergen-op-Zoom. De vliegtijd . loopt dus nog al uiteen.

Frey, in de Lepidopteren der Schweiz, geeft Junij en Julij als

vliegtijd op ; Rössler
,

(Schuppenflügler) spreekt als zoodanig van
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einde Mei tot einde Julij. Waarschijnlijk bestaat echter slechts

eene, zich ongelijk ontwikkelende generatie,

1. Psamotis Pulveralis Hübn. ,
— Snellen, II p. 63.

Noord-Brabant : Drunen , 6 Aug. 1894 een <? (M. Galand);

Oisterwijk, 31 Julij 1895 een ? (H. A. de Vos tot Nederveen

Cappel).

De rups is beschreven door Disque, in de Stett. Ent. 51 (1890)

p. 57. Hij kweekte haar uil, door gevangen wijfjes in den herfst

gelegde eijeren , met de bladeren van Mentha en Origanum. De

volwassen dieren waren grijs met paarsroode strepen en zwarte
,

witgerande stippen ; kop donkerbruin gemarmerd , halsschild zwart-

bruin, staartklep bleekbruin. Zij werden niet ter verandering

gebragt.

1. Acentropus Niveus Oliv. — Snellen, II p. 80; Tijds. 32

p. 35.

Gelderland: Oosterbeek, den 31 Augustus 1896 een c?. (A. A.

van Pelt Lechner).

1. Calaniotropha Paludella Hübn. — Snellen, II p. 89.

Zuid-Holland : Zevenhuizen
,

(A. A. van Pelt Lechner) ,
—

Noord-Brabant: Oisterwijk, 31 Julij 1895, (H. A. de Vos tot

Nederveen Cappel).

1. Crambus Alpinellus Hübn. — Snellen, II p. 95.

Utrecht: Doorn, 31 Julij 1896, nog gaaf (Snellen).

iU. Cramlbus Myelins Hübn. — Snellen, II p. 1074.

Deze soort was tot dusverre alleen uit Zuid-Limburg bekend

en werd aldaar ook weder bij Houlhem door Dr. J. Th. Oudemans

gevangen, maar zij komt ook elders in Nederland voor. De heer

A. A. van Pelt Lechner ving den vlinder in Gelderland, bij

Oosterbeek , in het begin van Julij , de heer de Vos in dezelfde

bij Apeldoorn, den 18 Julij 1895 en bij Lochem, op de excursie

na de Zomervergadering der Entom. Vereeniging, den 19 Junij

1896.

16. Cramlbus Latistrius Haw. — Snellen, II p. 106.

Gelderland: Apeldoorn, reeds op 31 Julij 1895 (H. A. de Vos

tot Nederveen Gappel).
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1. Melissoblaptes Bipimctaims Curt. — Snellen, II p. 117;

Tijds. 32 p. 36.

In de Stettin. Entom. Zeitung 51 (1891) p. 71 doet Dr. Hinne-

berg eenige mededeelingen over deze soort en vermeldt dat de man-

nelijke vlinder sterk naar oranjebloesem ruikt Hij noemt de soort

31el. Anelino' var. Bipunctanus en schijnt dus de waarnemingeii van

Ragonot zie Ent. Monthly May 22 p. 21 (1885) niet te hebben gekend«

1. Achroea Grisella Fabr. — Snellen, II p. 120.

Op de bij Blpunclanns aangehaalde plaats bespreekt Dr. Hin-

neberg ook deze soort en vermeldt dat dé man naar mierenzuur

ruikt.

1. Cryptoblabes Bistriga Haw. — Snellen, II p. 125.

Ik heb de rups dezer soort in September en October bij Maars-

bergen en aan de Bildt gevonden en kan Buckler's beschrijving

bevestigen. De rups leeft ook op berken.

2. Nephopteryx Formosa Haw. — Snellen, II p. 130.

Noord-Brabant : Cuyk , D. ter Haar.

1. Hypochalcîa Ahenella W. V. — Snellen, II p. 147.

Deze alleen uit het oosten van het land vermelde soort komt

ook in het westen voor en wel in de, aan Phyciden rijke duin-

streken. Dr. J. Th. Oudemans ving bij Velzen een $ , den 8 Julij

1894 en een $ den 6 Julij 1896. Dit laatste is het eerste Neder-

landsche wijfje dat ik zag. Het is inderdaad veel donkerder dan

de andere sekse en heeft bronskleurig zwartbruine, j?lanzige voor-

vleugels waarop men de nog donkerder dwarslijnen naauwelijks

zien kan.

2. Euzophera Polyxenella Mill. — Snellen , Tijds. 32 p. 39.

Met deze soort zijn de verschillende schrijvers die haar behan-

delden, niet gelukkig geweest. Aan Millière is dit naauwelijks

kwalijk te nemen , maar zelfs aan Zeiler bleef het onbekend dat

zij reeds in het werk van von Heinemann was beschreven. Ook

Ragonot wist dit aanvankelijk niet; hij ontdekte het later. Zij is

de Euzophera Fullglnosella v. Hein , Schmett. Deutschl. und der

Schweiz, II Zünsler, p. 492 (1865) zooals Ragonot mij in een'

brief mededeelde. Ik ben het m^t hem eens maar moet toch
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erkennen dat de beschrijving duister , weinig duidelijk is. De sy-

nonymie is derhalve aldus:

Euz. Fulicjinosella v. Hein.

» Polyxenella Mill. , Rag. , Snellen.

» Perfusella Zeil. i. litt.

,von Heinemann vermeldt als voedsel der rups: berken, echter

zoo min hier als elders nadere bijzonderheden omtrent de eerste

toestanden gevende, wat een groot gebrek in zijn overigens zoo

voortreffelijk werk is.
'

De heer de Vos tot Nederveen Cappel ving in Gelderland bij

Apeldoorn een man op 29 Julij Ì894.

4. Homoeosoma Cretaceella Rossi. — Snellen , Tijds. 32 p. 42.

Over deze soort heb ik iets opgemerkt dat mij inderdaad merk-

waardig voorkomt. Volgens de door mij, t. a. pi., medegedeelde

waarnemingen van Mr. H. W. de Graaf, wordt de rups in Sep-

tember tusschen de bijeengesponnen bloemen van Senecio Jacohaea

gevonden en uit eenige van hem ontvangen rupsen kweekte ik

dan ook in 1882 vier exemplaren van den vlinder Nu trof ik

op 7 Julij 1895, bij gelegenheid der Vereenigings-excursie bij

Loosduinen, eenige rupsen in de stengels van Senecio Jacohaea,

die mij wel aan die van Cretaceella herinnerden , maar waaruit ik

toch stellig iets anders verwachtte. De, blijkbaar volwassen, dieren

verpopten spoedig en leverden reeds op 29 en 30 Julij daaraan-

volgende, vier vlinders, drie wijfjes en een man, die, hoewel zij

iets grooter zijn (19—20 mm. tegen 16—19 mm.) en eene grijzere

binnenrandshelft der voorvleugels hebben , toch stellig niet specifiek

verschillen van de uit de rupsen van den heer de Graaf gekweekte

vlinders. Cretaceella , waar even als bij Nimbella , de aderen 4 en 5

der voorvleugels gestoeld zijn , onderscheidt zich , behalve door het

t. a. p. door mij vermelde, ook nog door de digt wit bestoven,

binnenwaarts scherp begrensde voorrandshelft der voorvleugels.

Mijne eerste variëteit van Nimbella, die het best aan het ontbreken

van ader 5 der voorvleugels herkend kan worden , heb ik in de

laatste jaren niet meer gevangen. Het is wel mogelijk dat zij de
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Eom. Saxicola Vaughan, Ent. Mo. Mag. VII p. 132(1870—71)—
Ragonot, Ent. Mo. Mag. XXII p. 26 (1885) is, in welk geval de

rups in September in de bloemen van kamillen zou leven en kort,

dik en groenachtig zijn, met donkere vlekken op den rug.

Tortricina.

4. Teras Niveaiia Fabr. — Snellen, II p. 180; Tijds. 37 p. 5.

In 1895 heb ik de rups in Utrecht, aan de Bildt in September

op berken aangetroffen en de beschrijving van Disque (bij Hering,

zie Tijds. 37) juist bevonden. Bij vergelijking mijner inlandsche

exemplaren met duitsche, komt het mij voor dat de laatste witter

en minder sterk gei eekend zijn dan de onze.

25. Tortrix Decretaiia Treits. — Snellen, II p. 1076; Tijds.

32 p. 46; 36 p. 6.

De heer de Vos vond van deze soort de beide seksen gepaard

bij Apeldoorn en de heer Schuyt en ik vingen haar aan een ven,

nabij Bergen- op-Zoom , den 16 Julij 1897,

2Zi. Tortrix Lafauryana Ragonot. — Snellen, II p. 200;

Tijds. 32 p. 46.

Noord-Brabant : Oisterwijk, den 31 Julij 1895 een $. (De Vos

tot Nederveen Gappel).

8. Tortrix Corylana Fabr. — Snellen, II p. 202.

Door Mr. H. W. de Graaf is den 2den Augustus bij 's Graven-

hage een zeer afwijkend vrouwelijk voorwerp dezer soort gevonden.

Het donkerbruine netwerk der levendig ledergeel gekleurde voor-

vleugels ontbreekt geheel en het bruin aan den voorrand en op de

franje is iets roodachtig. Door de overige kenmerken, aan het

aderbeloop, den vleugelvorm en de palpen ontleend, wordt het

echter duidelijk dat wij hier eene variëteit van Cori/lana voor ons

hebben.

23. Tortrix Strigana Hübn. — Snellen, II p. 212.

Mr. H. W. de Graaf, die in 1881 een' man dezer soort kweekte

en mij den vhnder schonk, deed mij ook op mijn verzoek eene

aanteekening over de rups geworden. Ik neem haar onveranderd

over :
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«In 1864 vloog Pterophorus Scarodactì/lus op Schothorst veel over

Hieracium umlellatum. Die planten groeiden daar wel een meter

hoog, doch in onze duinen zijn zij niet te herkennen. Ik althans

moest de hulp inroepen van Prof. Suringar te Leiden om tot de

zekerheid te komen dat de laag groeijende Hieracium in het duin,

met smalle, langwerpige bladen, de duinvorm is van wmbellatum.

Op dezen duinvorm dan van H. umhellaium vond ik 44 Juni 81

in 't Scheveningsche duin in saamgesponnen eindbladen een rupsje

dat zich op 26 dier maand inspon en 12 Julij d. a. v. een prachtig

$ uitleverde, thans in uw bezit.

Van rups en pop maakte ik de volgende beschrijving :

Rups eenkleurig grasgroen , met eene fijne donkere ruglijn
;

wratten klein, plat, bijna niet te onderkennen, ieder met een

wit haartje. Kop klein , bleek groenachtig wasgeel , met twee zwarte

punten aan weerszijden op den benedenrand. De vorm van het

lijf plat, niet rond.

Pop slank, zeer levendig, eerst fraai glanzig donker paarsbruin,

later zwart.

Hoe ik met den naam der plant had te sukkelen blijkt daaruit

dat Dr. van der Looy en vriend Piaget haar als Erigeron canadense

bestemden, terwijl de toenmalige hortulanus in den haagschen

dierentuin haar Vieris virens noemde. Ik had daar geen vrede mede

en ging naar Prof. Suringar , die haar dadelijk herkende.»

2. Sciaphila Longana Haw. — Snellen, II p. 225.

In 1896 vond ik bij Rotterdam de rups einde Mei tusschen de

bloemen van Valeriana Oßicinalis ingesponnen en kweekte daaruit

wee bijzonder sterk geteekende wijfjes. Ik geloof dat de soort vrij

wel over het geheele land is verbreid ; stellig komt zij ook in de

aangrenzende deelen van Duitschland voor en niet alleen in het

zuiden van Stiermarken zooals von Heinemann opgeeft.

Dr. Rebel , die het stuk over deze soort van Mr. H. W. de

Graaf aanhaalt , vermeldt Sciaph. Longana ook van de Canarische

eilanden (Annalen des Wien. Hof-Museums VII p. 265 , XI

p. 119.)

9. Conchylîs Schreibersiana Fröl. — Snellen, II p. 242.
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Noord-Brabant : 's Hertogenbosch , reeds op 5 Mei 1893 een ?.

(M. Galand).

41. Conchylis Riitilana Hübn. — Snellen, II p. 234.

Gelderland: Lochern, op 21 Junij 1896 door mij uit Juniperus

geklopt.

19. Concbylis Yectisana Westw. en Humphr. — Snellen,

II p. 250.

Op nieuw bij Bergen-op-Zoom gevangen , aan de Schelde , den

15 Julij. Ik had toen ook het genoegen eene volwassen rups te

vinden , op Statice Limonium. Zij was licht , iets onzuiver groen , op

den rug donkerder, met zwartbruinen kop en halsschild, maakte

een wit, langwerpig spinseltje, waarin zij in een lichtbruin popje

veranderde dat den 29 Julij een gaaf en frisch wijfje der variëteit

5 opleverde.

12. Pentliina Sellaua Hübn. — Snellen, II p. 273.

Bij mijne beschrijving dezer soort zeide ik, dat Gentiana Vinhn.

{Gentianana auct.) , waarschijnlijk slechts eene grootere variëteit van

Sellana zou zijn. Ik had toenmaals Gentiana nooit levend gezien,

maar op 18 Junij 1895 een aantal gave, frissche, blijkbaar juist

uitgekomen voorwerpen van den vlinder bij Namen in België op

kaardedistel (waarop zij zaten) vangende, welke juist overeenkomen

met Duitsche exemplaren van Dr. Rössler en Dr. Staudinger ont-

vangen, trof mij toch de zoo aanzienlijk meerdere grootte dezer

exemplaren , vergeleken met Sellana , die ook bij Namen en wel in

niet grootere exemplaren dan de onze , door ons medelid L. W-

Havelaer meermalen is gevangen. Hoewel ik nu nog geenerlei

ander, doorgaand verschil heb gevonden, is het wel mogelijk dat

er toch een bestaat en de beide vormen dus inderdaad specifiek

verschillen. Ik beveel dus aan oin ,
wanneer men bij voorbeeld in

Zuid-Limburg, Gentiana eens op kaardedistel mögt vangen, de

exemplaren niet met de , vooral op moerassige heiden, bij ons juist

niet zeldzame Sellaua te vermengen.

5. Peuthina Betulaetana Haw. — Snellen, II p. 267.

Mr. H. W. de Graaf deelde mij over deze soort het volgende

mede: Rupsen van 18 tot 20 September gekomen uit eijeren,
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van 29 Augustus tot 3 September gelegd , sponnen in de laatste

week van October een zeer doorzigtig winterverblijf. Imagines,

uit gevonden voorjaarsrupsen gekweekt, kwamen uit van 23 Junij

tot 20 Julij.

11, Grapholitha Decrepitana Herr.-Scb. — Snellen , II p. 292.

Limburg : Valkenburg , D. ter Haar en in Gelderland , bij Lochem,

den 19 Junij 1896 door mij gevangen.

16. örapholitha Rufana Scop. — Snellen, li p. 295.

De variëteit I dezer soort, is door Laharpe, in de Faune Suisse,

Tortricides N. 119 besebreven a\s Arenana, zie ook Frey, Lepidopt.

der Schweiz, p. 305. Ik ving haar den 7 Julij 1895 bij Loosduinen.

27. (xrapholitha Granitana H. S. — Snellen, II p. 305;

Tijds. 32 p. 49.

Deze soort is weder gevangen in Gelderland , bij Apeldoorn
,

den 24 Mei 1895, door den Heer H. Â. de Vos tot Nederveen

Cappel en in Utrecht bij Maarsbergen, den 14 Mei 1896 door mij.

42. Grapholitha Siiffusana Zeiler. — Snellen, II p. 323.

Mr. H. W. de Graaf deelde mij over deze soort het volgende

mede :

«Van Grap/iolit/ia Sttjusana Zeil. vond ik in mijn' tuin te 's Gra-

venhage, in den morgen van 8 Juli '97 een paar in copulatie en

de sexueele vereeniging was twaalf uur later nog niet geëindigd.

Eijeren den volgenden dag gelegd , kwamen uit in den loop van

den 19den der maand. Zij waren rond, iets langer dan breed,

^lad van oppervlakte , doch plat als eene oesterschelp. Zij lagen in

groepjes, evenwel onderling geheel vrij van elkandei'. De kleur

bleek geelachtig wit, glanzig en zoo bleven zij tot dat 18 en 19

Juli de zwarte kopjes der rupsen doorsclienen.

Eene pas geboren rups is ± 1 1 mm. lang , vuil wit , met
,

zooals gezegd , zwarten kop. De diertjes sceletteerden plekjes op

de onderzijde van rozenbladen , levende onder een zeer doorzigtig

weefsel, of tusschen twee bladen. Op 29 Juli was de lengte ± 3 mm.,

de zijden waren evenwijdig ; kleur licht geelbruin , kop en nekschild

zwart , alles glanzig. Op 30 Juli begonnen de kweekehngen onrustig

te worden, weinig te eten, en den meesten tijd rond te loopen.
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blijkbaar zoekend naar iets dat in hun verblijf niet te vinden was

en wel , naar 't scheen , eene gelegenheid om zich voor den winter

interigten. Zij wisten tusschen de onvoldoende sluiting van de

metalen doos- en dekselranden naar buiten te komen, en op 13

Augustus was de laatste verdwenen.

Mag men uit deze mislukte kweeking eene gevolgtrekking maken,

dan is het deze: dat de in het voorjaar madevormige rups van

Suffusana, die zich aldan in den bloemknop invreet, reeds inden

nazomer eene geschikte plaats uitzoekt om te overwinteren. »

63. Grapholitha Incarnana Haw. — Snellen, II p 323.

Friesland : Gaasterland , de var. Alnetana Guen. (D. ter Haar).

64 Grapholitha Semifuscana Steph — Snellen, H p. 340.

Een wijfje der door mij onder N^. 2 beschreven variëteit ving

Dr. Lycklama à Nyeholt bij Rotterdam.

79. Grapholitlia Microgamraaiia Guen. — Snellen , U p. 359.

De rups leeft einde Augustus en in September in de nog groene

peulen van Omnïs Spinosa. Zij heeft eenen bruinen kop, een

lichtbruin, zwart gestippeld halsschild en een geelwit, zeer fijn

donker gestippeld lijf (Disque, Stett. Ent. Zeitung 51 (1890) p. 88).

In onze duinstreken leeft de rups stellig op Ononis Repens.

97. Grapholitha Succedana W. V. — Snellen, II p. 372.

De rups dezer soort is onder den naam van Cato])tfia Ulicetana

beschreven door den heer J. H. Wood, in het Ent. Monthly Mag.

31 (1895) p. 158. Hij vond haar in April in de peulen van

Vlex Gallii. Zij leverde den vlinder in Julij en Augustus. Bij ons

ving ik den vlinder alleen in Mei en Junij (niet in Julij , zooals

door eene schrijffout in mijn werk staat) om Ulex Europeus en

om Spartium. Welligt komt dus eene zeldzame tweede generatie

voor; Spartium bloeit ook nog wel eens in het najaar.

De heer Wood beschrijft de rups als kort en dik, geelwit, met

kleinen bruinen kop.

113. Grrapholitha Juliana Curt. — Snellen, II p. 383 ; Tijds.

37 p. 13.

De heer K. J. W. Kempers ving een exemplaar van den vlinder

reeds in April , in het Haagsche bosch. Evenzoo Mr. H. W. de Graaf.

Tijdschr. v. Entom. XL. 22
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9. Phoxopteryx Tineana Hübn. —Snellen, Il p 394; Tijds.

37 p. 13.

De heer E. L. Ragonot beschrijft de rups dezer soort in de

Annales de la Soc. Ent. de France 1894 p. 223 aldus: Lengte

9 millim. , lijf rolrond . naar achteren weinig dunner
,
glanzig amber-

(barnsteen) kleurig geel, met kleine stippen, niet donkerder kop,

halsschild en pooten. Andere rupsen waren vuil groengeel niet

barnsteengelen kop en halsschild en zwartbruine voorpooten.

In Junij en begin Julij door hem op Prunus Spinosa, tusschen

bijeengesponnen bladeren gevonden. De vlinders kwamen van af

5 Julij uit maar evenals bij ons , ving hij hen in Mei , wat twee

generatiên aanduidt, die ik ook aanneem.

De heer Ragonot teekent nog aan dat in Hübnei''s Verzeichniss

de soorten van Phoxopteryx onder den « Coïtus »(!) naam Ancylis

voorkomen en leidt daaruit af, dat wij dus verpligt zijn aan het

genus den naam Ancylis te geven. Dit is onjuist; Hübner's Ver-

zeichniss is slechts een catalogus zonder gezag. Teregt merkt Dr.

Seidlitz in de Wiener Entom. Zeitung VII (1888) p. 39 op.»

(( Catalogen pflegen wir keine Autorität zuzuschreiben » en dit

verklaart dan ook iets , waarover sommigen bij ons zich zoo ver-

bazen en bedroeven kunnen , namelijk , dat men veelal elders ^o-^n

acht slaat op de namen in hunne lijsten van Nederlandsche insecten

vermeld. Ik geloof zelfs dat een consciencieus schrijver dit niet doen

mag. Bloote namen , in lijsten , niet vergezeld van afbeeldingen

of beschrijvingen, beduiden niets, al zijn zij ook door eene menigte

van citaten vergezeld.

7. Dichrorampha Simpliciaiia Haw, — Snellen, II p. 405.

Friesland: Gaasterland, 23 Julij 1895, vele exemplaren. (D.

ter Haar).

9. Dichrorampha Tanaceti Stainton. — Snellen, II p. 406.

Gelderland: Lochem , 18 Junij 1896, om Tanacetum
,

(Snellen).

10. Dichrorampha Plumbana Scop. — Snellen, II p. 407.

In het Entomologist's Monthly Mag. 31 (1895) p. 155, komt

over de rups dezer soort eene aanteekening van den heer J. H. Wood

voor. Hij vond haar in Maart en April, aan de wortels van 6V/ry-
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sanihenizmi Leucanthemum , en beschrijft haar als geelwit , met

bruingelen kop , schilden en voorpooten. Later trof hij rupsen
,

tegen het eind van Augustus, in de stengels van Achillea Mille-

folium. Zij vraten door tot in de wortels en leverden, na de

overwintering, den vlinder in Junij.

Tineina

Zooals ik hierboven, in de inleiding tot dit stuk zeide, bevindt

zich onder de voor onze Fauna nieuwe Tineina , ook een nieuw

genus, Limnaecia v Hein. Dit genus is in de Vlinders van Ne-

derland , deel II p. 241 , noot 1 ,
(Analytische tabel der Tineinen-

genera)
, voldoende gekarakteriseerd en inderdaad ligt herkenbaar,

zoodat verder daarvan hier niets behoeft te worden gezegd. Het wordt

ingevoegd tusschen 85 Heinemannia en 86 Laverna, als W. ^Qa,

Ik kan niet nalaten hier tevens op te merken , dat uit eene

mededeeling van Lord Walsingham blijkt dat , wat betreft het

onderscheid tusschen de Tineina en Tortricina, aan het tegen den

wortel al- of niet gevorkt zijn van ader \h der achtervleugels,

geene waarde kan worden gehecht. Men kan , volgens hem , bij

verschillende grootere exotische Tineinen die vorking ook zeer goed

waarnemen. Erkennen moet ik, dat door mij aan dat subtiele en

zeer verborgen kenmerk toch niet al te veel waarde is gehecht
,

zooals blijkt uit mijne zeer uitvoerige karakteristiek van de Tor-

tricina, in de Analytische tabel der vlinderfamiliën , VI. van Ned.,

II p. 5. Ik geloof dan ook dat met behulp van deze, al ontvalt

ons ook het bovenvermelde kenteeken , toch eene Tortricine steeds

zeer wel van eene Tineine kan worden onderscheiden.

1. Epicliuopteryx Piilla Esp. — Snellen, II p. 440.

Noord-Brabant : Oisterwijk , 18 Mei, den $ (M. Galand).

2. Soleuobia Piueti Zeil. — Snellen, II p. 446.

Gelderland: Apeldoorn, 7 Mei (H. A. de Vos tot Nederveen

Gappel).

1. Tiuea Tapetzella L. — Snellen, II p. 462.

De beer E. L. Ragonot heeft bevonden , zie Ann. de la Soc. Ent.

de France 1894, Bulletin p. 120, dat bij deze soort in nog twee
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exotische, de aderen 10 en 11 der voorvleugels niet in den voor-

rand uitloopen , maar in de aan het eind geheel horizontale en in

9 eindigende ader 12. Hij voad daarin aanleiding tot vorming

van een nieuw genus Trichophaga Rag. , wat mij niet erg nood-

zakelijk voorkomt ; het ontdekte vormt echter een zeer goed soorts-

kenmerk. Bij andere soorten van Tinea ziel. men zeei' goed dat de

vermelde aderen vrij in den voorrand uitloopen

5. Tinea Corticella Hübn. — Snellen, II p. 464.

Deze soort, die ik nog maar alleen uit Zuid-Holland , omstreken

van 's Gravenhage , kende en die aldaar ook herhaaldelijk door

Mr. H. W. de Graaf is gevonden, werd mede in Friesland (Gaaster-

land) , door den heer ter Haar waargenomen, den lOden Julij

1895.

11. Tinea Lapella Hübn. — Snellen, II p. 468.

Noord-Brabant : Oisterwijk, 8 Julij 1894, beide seksen geklopt

uit een den (Abies) , waarin zich vogelnesten bevonden.

12. Tinea Semiful velia Haw. — Snellen, II p. 469.

Friesland : Gaasterland
,

(D. ter Haar).

1. Tineola Biselliella Hummel. — Snellen, II p. 479.

Ik kreeg van Mr. A. J. F. Fokker te Zierikzee een stuk honden-

brood dat vol rupsjes zat en kweekte daaruit vele fraaije en groote

exemplaren van den vlinder, waarbij ik tevens opmerkte dat de

voorrandswortel der voorvleugels soms al zeer sterk zwartgrijs
,

ja

bijna zwart is beschubd. Die voorrandsbestuiving heeft zeker

Herrich-Schäffer met de zwarte lijn uit den voorvleugelwortel op

zijne afbeelding willen aanduiden.

3. Incurvaria Koerneriella Zeil. — Snellen, II p. 479.

Gelderland: Apeldoorn, 22 Mei 1895 (H. A. de Vos tot Neder-

veen Gappel).

6. Adela Tiridella Scop. — Snellen, II p. 495.

De variëteit Speyeri Zeil. is in Zuid-Holland , bij Loosduinen

gevangen door Dr. F. W. O. Kallenbach, den 15 Mei 1894.

Bij de algemeene beschrijving van het genus Adela, t. a. p.,

zeide ik dat van vele sooiten de leefwijze der jonge rupsen nog

onbekend was. Dit is ook bij Viridella het geval en daarom is
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elke kleine bijdrage tot onze inlichting hier van belang. In deel 28

van het Ent. Monthly Magazine geeft de heer T. A. Chapman eenige

mededeehngen over het eijerleggen, waaruit blijkt, dat de wijfjes-

vlinder met de legboor insnijdingen maakt in de onderzijde van

groene en sappige bladstelen van eiken en daarin een ei legt, dat

er half uitsteekt. Wat de jonge rups na het uitkomen doet, kon

hij niet ontdekken maar vermoedt, dat zij, na iets van het sap

der bladstelen te hebben gebruikt, zich laat zakken en verder op

den grond leeft. In dat geval zou ik denken dat zij zich met de

bladeren van lage planten moet voeden.

Dr. Rössler teekent aan, Schuppenfiügler p. 374, dat de zak ook

reeds in het najaar onder dorre bladeren wordt gevonden.

4. Hypouomeuta Padellus L. — Snellen, II p. 508.

Dr. Rebel teekent aan , Verb, der Zool. Bot. Gesellschaft 1895

p. 2, dat de rups ook op pruimenboomen (^Pmnus Domestica) en

kwetsen leeft.

1. Atemelia Torquatella Zeil. — Snellen, II p. 520.

De heer H. A. de Vos tot Nederveen Cappel ving den 19 Julij

1 896 bij Apeldoorn een (? der variëteit I.

13 Argyresthia Ali)domiiialis Zeil. — Snellen , II p. 534.

Deze tot dusverre alleen uit Gelderland vermelde soort heb ik

gevangen in Limburg, bij Venlo, den 8sten Junij en ook gaaf in

Drenthe bij Echten en Piolde op 25 en 29 Tulij.

14. Argyresthia Dilectella Zeil. — Snellen, II p. 535.

De vlinder is weder in Gelderland gevangen bij Laag Soeren

onder Dieren, den 18 Junij 1893, door den heer D. ter Haar.

17. Argyresthia Lïievigatella Herr.-Sch. — Snellen, Tijds.

37 p. 22 (1894).

Ook in Engeland heeft men eene, tot de groep der Argyresthiën

met eenkleurige
,

glanzige voorvleugels behoorende en aan Laevi-

gatella verwante voor de fauna nieuwe soort waargenomen. Zij is

dezelfde die ik t. a. p. heb vermeld en waarbij ik eenige verschil-

punten opnoemde die het eenigszins onzeker maakten of wij hier

wel inderdaad met de LaevigatelU van Herrich-Schäffer, Frey en

von Heinemann te doen hebben. Ik sloeg voor dat geval den naam
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RasUella voor. De heer Bankes, die deze voor Engeland nieuwe

soort vermeldt, gaat ecliter verder dan ik, neemt stellig specifiek

verschil aan en beschrijft de soort als nieuw onder den naam

Atmonella (Ent. Month!. Mag. 32 p. 25 (1896). Zeiler en Stainton

schijnen onze soort met Illuminaiella te hebben vermengd ; daarvan

verschilt zij stellig maar voorloopig dan ik nog niet aannemen dat

zij ook van Laevigatella specifiek zou afwijken ; in ieder geval zou

zij dan Rasilella moeten heeten.

De Engelsche exemplaren die de heer Bankes vermeldt waren

uit Larix geklopt ;
— dit als aanwijzing voor onze entomologen.

1. Plutella Porrectella L. — Snellen, II p. 542.

Weder in Gelderland, bij Apeldoorn, gevangen den 31 Mei 1895

door den heer H. A. de Vos tot Nederveen Cappel.

4. Cerostoma Scabrella L. — Snellen, II p. 548.

Van deze , tot dusverre alleen bij Maastricht gevonden soort
,

ving Mr. Leesberg een exemplaar bij Putten , in Noord-Brabant
,

den 18 Julij 1897, op de vereenigingsexcursie.

Genus XXXI AGBOLEPIA Gurt., Staint.

ia Acrolepia Arnicella von Heyden, Stett. Ent. Zeit. 1863

p. 109 — V. Hein., Schmett. Deutschi. u. d. Schweiz 2te Abth.,

II, 1 p. 96 (1870). — Zeiler, Stett. Ent. Zeit. 1878 p. 122.—

ter Haar, Tijds. v. Ent. 39 p. 71, 73 (1896).

De heer D. ter Haar, die reeds het genoegen had eene voor

onze Fauna nieuwe Acrolepia te ontdekken {Granitella Treits., zie

Tijd. V. Ent. 32 p. 57) , had de voldoening de kennis onzer Fauna

nog door het vinden eener tweede soort van hetzelfde genus te

kunnen verrijken. Zij is de Arnicella van von Heyden en reeds

door den heer ter Haar t. a. p. in ons Tijdschrift uitvoerig be-

sproken. Ook heeft hij de nieuwe soort in de Analytische tabel

der soorten van het genus ingevoegd , op eene wijze waarmede ik

mij over het geheel goed kan vereenigen.

Beginnende met op te merken dat de generieke kenmerken
,

zooals ik die in de Vlinders van Nederland, II p. 554 beschreef,

geheel op Arnicella toepasselijk zijn , en ader 4 der achtervleugels
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even als bij de andere inlandsche soorten , bij haar aanwezig is
,

komt zij dus als volgt in de Analytische tabel der soorten.

I. Grondkleur der voorvleugels bruinwit, iets grijsachtig, fijn

en gelijkmatig bruingrijs gesprenkeld, lichtbruin geteekend.

Franje met donkere deelingslijn en punt. Punt en achter-

rand der voorvleugels gebogen Itó Arnicella.

In vleugelvorm gelijkt Arnicella meer op Valenella en Tygmaeana

dan op de langvleugelige Granitella en Assectella en zij wordt door

de lichtbruine kleur der teekening, hun ongevorkten middenband

en den gebogen achterrand der voorvleugels gemakkelijk van de

eveneens eene witte grondkleur der voorvleugels bezittende , maar

bruingrijs geteekende, waarschijnlijk op Inula Dyseiiterica levende

Valenella onderscheiden. Wat de beschrijving t. a. p. door den

heer ter Haar aangaat, zoo zou ik de grondkleur der voorvleugels

liever bruinachtig grijswit dan geelwit noemen en merk op, dat

de drie stippen , die men iets voorbij het midden van den vleugel

vindt ^ eer den naam van « zwart grijs » dan van «zwart» ver-

dienen en soms zeer flaauw zijn. De franjelijn is zeer fijn en scherp

donker , de deelingslijn der franje niet altijd onafgebroken. De

onderzijde der voorvleugels , waaraan von Heinemann zoo veel

gewigt hecht , is niet altijd leemgeel (bleek) , maar ook wel grijs,

dit zie ik niet alleen bij mijne gave en frissche duitsche exemplaren

maar ook bij een der door den heer ter Haar gekweekte inlandsche.

In de oorspronkelijke beschrijving noemt von Heyden de kleur van

de onderzijde der voorvleugels geelgrijs. Als doorgaand verschil

met den vlinder met de zeer naverwante Carlosella Tr. (zie de

aangehaalde schrijvers), blijft dus waarschijnlijk alleen de, bij

laatstgenoemde, smallere, iets hoekiger vorm der voorvleugels over.

Intusschen loopen de berigten over de eerste toestanden der beide

soorten nog al uiteen en zal het dus voorzigtig zijn, voorloopig

specifiek verschil van beiden te blijven aannemen De heer ter Haar

vond bevestigd dat de rups van Arnicella in het midden van Mei

(waarschijnlijk is dit nog wel eens. als eene tweede generatie,

later in het jaar het geval), in de bladeren van Arnica Montana

leeft terwijl van Cariosella wordt opgegeven, dat de rups in Mei,

Junij in de bladeren en weder in Julij in de stengels van Gna-
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phalium Syhatìcum wordt gevonden. Verandering in eene nieuwe

mijn, tusschen eenig wit spinsel, in eene tamelijk slanke, geel-

bruine pop, met een doorntje op lederen ring.

Deze nieuwe soort is door den heer D.Ier Haar, in Gelderland,

bij Laag Soeren onder Dieren, in 1893 ontdekt; in 1896 vond

hij de rups en kweekte twee exemplaren , die ik ter beschrijving

voor mij heb. In de zoo uitstekende werken die over de Flora

van Nederland door Prof. Oudemans en anderen zijn uitgegeven
,

kan men de verdere groeiplaatsen der over het geheel zeldzame

Arnica Montana vermeld vinden en dus nagaan , waar Arnlcella

ook nog elders in Nederland kon voorkomen,

2. Semioscopis Avellauella Hübn. — Snellen
,

Il p. 567
;

id., Tijds. 32 p. 58.

Van deze soort die tot dusverre alleen bij Arnhem, Nijmegen

en Venlo was waargenomen , vond Mr. H. W. de Graaf een gaaf

en frisch mannetje , dat hij zoo goed was mij te schenken . den

7 Maart 1897 bij Wassenaar, in Zuid-Holland.

Genus XXXVII DEPRESSARIA Haw., Zell.

Dit genus is ook met eene nieuwe inlandsche soort verrijkt. Zij

komt in de Analytische tabel der soorten op p. 573 als eene nieuwe

afdeeling ecce, aldus :

Voorvleugels donker stofgrijs , donkerder gesprenkeld
,

langs den voorraud met graauwbruine vlekjes, meteene

zeer onduidelijke grijswitte stip op de dwarsader, zonder

zwartgrijs wolkje tusschen deze en de beide , veelal tot

een gebogen streepje ineengevloeide stippen op een derde. 15Ô Granulosella.

Voor de nadere beschrijving dezer soort, die ongeveer de grootte

heeft van Capreolella en Purpurea en dus tot de kleinere van het

genus behooi't, zie men hieronder. Zij wordt tusschen Capreolella

en Ocellana ingevoegd.

14. Depressaria Ciliella Staint. — Snellen, II p. 586.

De rupsen vond ik den 8 Julij bij Oisterwijk in Noord-Brabant

op eene mij onbekende schermplant , met fijn gevederd loof als

Daucus maar donkerder groen. Zij waren omtrent volwassen en

toen ongeveer 20 millim. lang, /V/^c^ lichtgroen met zwarte stipjes,
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drie donkergroene rugiijnen, licht bruingi'oenea kop en twee zwarte

vlekken op zijde van het geelachtige halsschild.

Bevestigd werd hierdoor wat ik t. a. p, over het later in het

jaar dun bij Appiana plaats hebbende optreden vau CïlleUa zeide

en ook het verschil in de nips. De beide soorten zijn echter zeer

na verwant.

15Ä Depressaria Gninulosella Sfaint, Gat. of Brit. Tin. p. 62,

— id., Ins. Brit. Tin. p. 94 N. 23. — Zeiler, Linn, Ent. IX

p. 277. — Barrett, Ent. Monthl. Mag. VII p. 159.

15—18 mm.

Zij die de lijsten onzer Lepidoptera in de Bouwstüiïen met de

in mijn werk beschreven soorten niogten hebben vergeleken , zullen

opgemerkt hebben, dat ik met stilzwijgen de in Bouwst, deel III

p. 340 (240) onder N. 88 vermelde Bepressarla Amasma Mann,

ben voorbijgegaan. De reden daarvoor is de volgende : Die Amasïua

was, zooals Mr. de Graaf aanfeekent, door Jos. Mann te Weenen

zelf, naar een bij Velp in Gelderland door Mr. de Roo van Was-

senaar gevangen exemplaar, als zijne soort bestemd. Verderbragt

Mr. de Graaf tot dezelfde soort een paar door hem in Julij , in

de Katwijksche duinen bestemde voorwerpen. Deze drie exemplaren,

gevangen maar niet gekweekt, muntten echter volstrekt niet door

goede hoedanigheid uit. Een daarvan , aan het oordeel van Stainton

onderworpen , werd door hem voor Capreolella verklaard en daar

Amasma Mann, later als een synoniem van Zephijrella Hühner

werd ingetrokken , bleek de geheele soort in kwestie vrij slecht

op de beenen te staan. Buitendien konden de beschrijving en

afbeelding van Amasina door Mann ook niet als modellen van

bewerking gelden. Mann was namelijk , zooals ons later is gebleken,

wel een goed verzamelaar maar geen goed, grondig kenner der

Lepidoptera, nog minder auteur. De goede beschrijvingen van

nieuwe soorten, die liij met tamelijk veel aplomb publiceerde,

waren dan ook , wat hij
,

geloof ik geheel verzweeg , door Zeiler

uitgewerkt, terwijl de alleen door hem zelf vervaardigde, vrij los

in elkander zaten. Wat nu verder Tinea Zephijrella Hübn., fig.

414 j 415 aangaat, zoo moeten wij na eene naauwkeurige be-
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schouwing van deze figuur toch wel beseffen dat Zeiler eigenlijk

volkomen gelijk had door haar nergens te citeeren , zie de Aan-

teekening 2, Linn. Ent. IX p. 276, hi] Capreolella. Von Heinemann

(Schmett. Deutschi. u. der Schweiz 2de Abth. II, 1 p. 155, had

dan ook beter gedaan met haar stilzwijgend voorbij te gaan en

den naam niet op eene soort toe te passen. Zoodoende bleef er

van onze Amasina niet veel over en in overleg met Mr, de Graaf

besloot ik dan ook , haar wel niet definitief te schrappen maar in

het oog te houden, als eene met Capreolella verwante soort , hopende

dat in de toekomst de zaak opgehelderd zou worden.

Inderdaad is die hoop vervuld. Mi', de Graaf ving op 16 Julij

1893 nabij Scheveningen , in de duinen eene kleine, ditmaal gave

en frissche Depressaria die hij dadelijk als de kwestieuse Amasina

herkende. Mij dit mededeelende , stelde hij mij tevens voor eens

in de nabijheid der vangplaats te komen rondzien , welke planten

daar alzoo wiessen. Dit gebeurde en wij merkten op dat eene

Umbellifere , Anthriscus Vulgaris , aldaar veelvuldig voorkwam. Naar

aanleiding van de leefwijze der Depressariën en den vliegtijd van

den vlinder, maakten wij de gevolgtrekking dat de rups in het

voorjaar gezocht moest worden. Inderdaad vonden wij bij het

afkloppen van A. Vulgaris, die wij nog op meer plaatsen aan den

duinkant aantroffen , steeds op vrij schralen zandgrond onder op-

geschoten kreupelhout, reeds in de eerste iielft van Mei 1894

kleine i'upsen welke wij als die eener Depressaria herkenden.

Latere togten
,
gedurende de maand Mei en in de eerste helft van

Junij ondernomen , bragten mij in het bezit van een tamelijk getal

rupsen die ik verder met de, bij Rotterdam echter niet voorko-

mende, plant kweekte en waarvan ik ruim 50 vlinders verkreeg.

Met dit overvloedige materieel gewapend , bleek het ons alras
,

bij het vergelijken van Stainlon en Zeller's beschrijvingen, dat wij

hunne Depressaria Granulosella voor ons hadden. Ten overvloede

verzocht ik aan Lord Walsingham , zoo goed te zijn om eenige

exemplaren die ik liem toezond , met die in de collectie van wijlen

den heer Stainton te vergelijken, wat hij met de meeste welwil-

lendheid deed , onze determinatie ten volle bevestigend.



KEDEBLÄ.NDSCHE LEPIDOPTERA. 347

Granulosella komt in grootte het meest met Capreolella overeen
;

zij is misschien doorgaande iets grooter. Lid 2 der palpen is

buitenwaarts grijs , bovenaan met eenige donkere schubben
,

bin-

nenwaarts bleekgeel ; 3 grijs met twee breede zwartgrijze ringen

Aangezigt bleekgeel. Sprieten bruingrijs. Schedel stofgrijs ,
de thorax

lichter, grijsgeel. Voorvleugels met min of meer gebogen voorrand,

^ stompe punt en gebogen achterrand. Hunne kleur is stofgrijs, dof;

zij zijn tegen den voorrand iets helderder waardoor de, langs dezen

geplaatste graauwbruine vlekjes meer uitkomen. Verder zijn zij

donkerder, in den tint der grondkleur gesprenkeld met vlekjes die

tegen den achterrand iets overvloediger zijn. Wortelveldje grijsgeel,

als de thorax, langs den voorrand kort uitgevloeid, franjewaarts

vrij scherp, smal zwartgrijs beschaduwd, ook onder het beginvan

den voorrand der middencel. Op een derde van den vleugel ziet

men twee zwarte stippen, schuinsch geplaatst; zij zijn langwerpig

en veelal tot een gebogen, in het midden dunner streepje ver-

eenigd. Dwarsader met ééne grijswitte
,

grijs gerande ,
flaauwe

stip. Geen zwartgrijs wolkje tusschen haar en de zwarte stippen.

Franjelijn in het midden, met eenige zeer onduidelijke donkere

vlekjes. Fianje iets lichter dan de vleugel, roodachtig getint.

Achtervleugels grijswit, de tweede helft donkerder, ook haar

aderbeloop. Franje grijswit, iels roodachtig. Onderzijde der voor-

vleugels donkergrijs, effen, de voorrand met kleinere maar scherpere

en donkerder, zwarter vlekjes dan boven. Franje als boven, ook

de achtervleugels die echter langs den voorrand en om de punt

eenige donkerder vlekjes vertoonen. Pooten grijsgeel , de tarsen

lichter, de vier voorste poolen op zijde donkerder gesprenkeld.

Buik grijs, aan beide zijden met eene rij zwartgrijze vlekjes.

De aderen 2 en 3 der voorvleugels komen kort gestoeld uit den

binnenrandshoek der middencel en in de gewoon gevormde achter-

vleugels zijn 3 en 4 kort gestoeld. Zeller's beschrijving vooral is

goed. Wat die van Stainton aangaat , zoo komt mij de benaming

«greyish ochreous » voor de kleur der voorvleugels niet gelukkig

gekozen voor. De rups leeft op Anthriscas Vulgaris, van het

vooijaar tot in de eerste helft van Junij, aan het eind der twijgjes,
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de blaadjes tot een kokertje bijeenspinneud. De eerste rupsen die

wij vonden — van 5—14 Mei 1894 — waren klein, groengeel

met zwarten kop en halsschild. Latei- werden zij eerst geelgroen,

met zwart geteehenden kop en halsschild, vervolgens verdween het

zwart rp deze deelen behalve eene stip aan beide zijden van den

mond. Na de laatste vervelling werd de rups groener, iets olijf-

kleurig, met drie evenwijdige donkergroene ruglijnen, fijne zwarte

stippen en geelgroenen kop. Lengte eener volwassen rups ongeveer

13 millimeter. Vóór het inspinnen, dat omstreeks half Junij en

later plaats vond , werd de rups op den rug roodachtig. Verandering

in een spinsel, op den grond. De vlinders kwanen uit van 30

Junij tol 14 Julij. Zij overwinteren ten minste ten deele; op 2

Mei 1889 ving ik nog een goed kenbaar exemplaar bij den Haag.

Onder de in Junij van de Anlhriscus-planlen afgeklopte rupsen

waren er ook eenige van Depr. Appiana. Deze waren herkenbaar

aan de meerdere grootte en geelgroene kleur.

Of nu de door von Heinemann, Schm. Deutschi II, 1 p. 155

beschreven Depr. Zephyrella .,
waarvan ik eenige van Di'. Staudinger

en anderen ontvangen Duitsche voorwerpen bezit , wel eene van

Gramdosella verschillende soort is, zou ik betwijfelen. Grootte,

vleugelvorm en palpen zijn eveneens, de kleur der voorvleugels is

iets lichter, meer geelachtig en de stip op de dwarsader geheel

zwart Rups volgens von Heinemann op Chaeropliyllum Balbosnm

(( und anderen Doldenpflanzen » maar niet nader beschreven. De

berigten over de eerste toestanden der beschreven Lepidoptera zijn,

zooals ik reeds opmerkte, in von Heinemann's werk zeer schraal,

wat een in het oogloopend gebrek is. In ieder geval is de Hüb-

ner'sche afbeelding van Zepliyrella te gebrekkig om den naam aan

te nemen en is het beter de soort Graindosella te noemen.

Deze soort is waargenomen in Gelderland bij Velp, door Mr. E.

A. de Roo van Westmaas en in Zuid-Holland , langs den duinkant

door Mr. H. W de Graaf en mij. Welligl is zij op zandgronden

waar het voedsel groeit nergens in ons land zeldzaam.

17. Depressaria Yeatiana Fabr. — Snellen, II p. 589.

Dr. Lycklama à Nyeholt ving te Rotterdam een exemplaar dat
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tol de Graaf 's variëteit met donker aderbeloop der voorvleugels

behooit (zie Bouwst. Ill p. 338, (238) N. 85. Het zvvartgrijze wolkje

tussclien de stippen ontbreekt ook , zoodat het er vrij afwijkend

uitziet. Van specifiek verschil met Yeatiana kan wel geene sprake

zijn.

22. Depressaria Aiigelicella Hübn. — Snellen II p. 598.

In .lunij -1895 vond ik in het Overmaassche , bij Rotterdam,

vele rupsen dezer soort op Acgopodmm, Podaf/rlaria.

23. Depressïiria Nervosa Ilaw. — Snellen, II p. 601.

De rups dezer soort is, volgens mij door Prof. Dr. J. Ritzema Bos ver-

strekte mededeelingen
,
gebleken schadelijk te zijn voor het kanariezaad.

Genus XXXVIII PSECADIA Hübn., Zeil.

Dit genus is met eene fraaije, tevens ligtelijk herkenbare soort

meerderd , t. w. met Blimuciella Fabr. De vlinder is kloeker ge-

bouwd dan Fnnerella en DeceniguUella en onderscheidt zich door de

geheel zwart grijze voorrandshelft der overigens lichtgrijze voorvleugels,

zoomede door de bleekgele kleur van den binnenrand der achter-

vleugels en van het achterlijf.

1. Psecadia Fimerella Fabr. — Snellen, II p. 605.

Gelderland : Lochem , 22 .lunij 1896. (H. A. de Vos lot Nederveen

Cappel).

3. Psecadia Bipimctella Fabr., Syst Ent. p. 668. 7 (1775),

Ent. Syst. Ill, 2 p. 334 N. 14. — Stainl. , Ins. Brit. Tin. p. 62;

Nat. Hist. 13 p. 268 pi. VI fig. 2. — Snellen, VI. v. Ned. II

p. 604 Aanm.

Echiella Hübn., Beilr. I pi. 1 fig. B; id.. Tin. fig. 105 en

Larv. Lep. — Treits, IX, 1 p. 211. — Dup. VIII p. 310 pi.

285 fig. 2.

Pusiella Wood fig. 1278.

19— 26 mm.

Zooals ik reeds opmerkte , is deze soort kloeker gebouwd dan

de beide andere inlandsche, ook is de punt der voorvleugels, die

bij de andere vrij slomp is, hier duidelijk en hun achterrand

schuin, ongebogen.
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Palpen zwart, met lichtgrijs eindlid. Aangezigt zwart. Schedel

lichtgrijs, ook de met eenige zwarte stippen geteekende thorax-

rug en de binnenrandshelft der voorvleugels, üe voorrandsheift van

deze is zwarlgrijs, tegen den voorrand valer , tegen den binnenrand

iets oneffen, driemaal stomp getand, overigens scherp begrensd.

Vleugelpunt met eene lichtgrijze vlek, de franjelijn met zwarte

stippen ; franje lichtgrijs. Achtervleugels grijs , het donkerst tegen

de punt, langs den binnenrand geelachtig. Achterlijf bleek eidooij er-

geel , op den rug grijsachtig.

Onderzijde op de voorvleugels en op de punt der overigens witte

achtervleugels loodkleurig giijs. ook de poolen; de achterdijen en

scheenen echter bleek eidooijergeel.

Volgens de aangehaalde schrijvers vliegt de vlinder twee maal

in het jaar, in Mei en Augustus, wordt de rups in Junij en

weder in het najaar gevonden op Ecliium Vulgare en is deze zwart

met rijen van witte, op de eerste en laatste ringen geelachtige

vlekken. Verandering in het merg der plantenstengels. De najaars-

rupsen overwinteren ingesponnen.

In Limburg bij Venlo , door den heer A. van den Brandt ontdekt.

1. Eudodacles Gerronella Zeil. — Snellen, II p. 617. {Ce-

ratopliora G,) — Tijds. 37 p. 24. {Eudodacles G.)

Zuid-Holland: 'sGravenhage, 29 Junij 1877 (Mr. H. W. de Graaf).

Genus XLIV GELEGHIA Zeil.

Bij dit genus kan ik twee, voor onze Fauna nieuwe soorten

vermelden, namelijk Electella Zeil. en de onlangs beschreven Siq)-

peliella Walsingham.

Beide soorten komen in de Analytische tabel , op pag. 620 , zeer

blijkbaar in I, A, 1, aa en vei'der op pag. 622 in bb, aldus:

lid. Voorvleugels bruingrijs, achteraan donlïerder, met twee

witte tegenvlekken, in en boven den staarthoek, verder

hier en daar met eenige witte beschubbing en met de

gewone zwarte stippen , de onderste der beide eerste

iets meer buitenwaarts dan de bovenste 136 Suppeliella.

(wordende PelieUa \^a terwijl GalbaneUa als 15a in eene af-

deeling ddd komt). Verder :
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ddJd. Voorvlnigels krijtwit met vier doultergrijze voorranJs-

vlekken en zulke bestuiving ; de gewone stippen dik

en zwart 15Ä Electella.

A.

1.

a.

ib Gelechia Turpella WV. ') — Snellen, II p. 629.

Van deze soort vond ik, half Junij ISO^, bij 's Gravenhage

verscheidene rupsen op populieren, juist volwassen. Zij waren

groen, met twee witte ruglijnen en zwarten kop. Tegen het in-

spinnen, niet eerder, werden zij op den rug roodachtig. De vlinders

kwamen van 7—10 Julij uit. Onder hen waren verscheidene

exemplaren met sterk donker bestoven voorvleugels. De lange

legboor van den vrouwelijken vlinder duidt wel aan , dat het ei in

de bladknoppen wordt gelegd.

Gel. Turpella is door Dr. Lycklama à Nyeholt ook bij Rotterdam

gevangen.

b.

13i Gelecliïa Suppeliella Walsingham, Ent. Mo. Mag. 32

p. 250 (Nov. 1896).— Bankes, id., 33 p. 101. — Walsingham,

id., p. 103.

13^—15 mm.

Lid 2 der palpen is even smal als bij Peüella^ lichtgrijs, bui-

tenwaarts bovenaan met eene zwartgrijze vlek en fijn witten

bovenrand ; eindlid zwartgrijs met witte spits. Sprieten bruingrijs.

Aangezigt grijswit. Schedel bruingrijs, op zijde grijswit gerand.

Thoraxrug bruingrijs. Vleugelvorm als bij Peliella beschreven
;

de franje der achtervleugels overal korter dan de vleugelbreedte.

De voorvleugels zijn tot de witte, niet zeer heldere tegenvlekken,

dus tot iets meer dan twee derden, donker stofgrijs, iets bruin-

achtig; achter de tegenvlekken zijn zij zwartgrijs. Op het lichtere

wortelgedeelte ziet men eerstens, aan den wortel, vier onduidelijke

vaalzwarte stippen, t. w. eene aan den voorrandswortel , eene juist

tegen het midden van den vleugelwortel, eene iets verder, in de

1) Gel. Hippopfiaeëlla. Sehr, wordt \a, zie Tijds. v. Ent. 32 p. 59.
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vleugelvouw en de vierde aan den binnenrand , een weinig meer

binnenwaarts dan de stip in den vouw. Vervolgens komen de 3

gewone stippen. Deze zijn iets zwarter dan de 4 boven beschrevene,

de onderste der beide eerste staat iets meer buitenwaarts dan de

bovenste, (.-) de derde voor de wortelwaarts , aan den voor- en

binnenrand , iets zwarter afgezette witte tegenvlekken. Eenige langs-

reeksen van niet zeer heldere witte schubben ziet men op hel

wortelgedeelte van den vleugel en ook de buitenzijde der gewone

slippen is wit afgezet, Tussclien de beide eerste stippen en de

derde bevindt zich eene iets donkerder langslijn ; ook kan het

voorkomen dal de binnen- en voorrand aan den wortel geheel

zwartgrijs zijn. Vleugelpunt ongeteekend, de franje donkergraauw-

geel met eenige donkere schubben , tegen de vleugelpunt iets wit-

achtig. Achtervleugels donkergrijs met iets lichtere franje. Onder-

zijde grijs, de voorvleugels op twee derden van den vooriand met

een grijswit vlekje. Van deze soort onderscheidt de door mij be-

schreven Peüella zich door geheel zwartgrijze voorvleugels, de meer

binnenwaarts geplaatste onderste der beide eerste gewone stippen (•.)

en hunne vrij scherp slipvormige, buitenwaartsche witte afzetting.

Dit is wel n'et veel, noch erg sprekend, maar constant en de

rups, die bij Peüella chocolaad- of zwartbruin is met zwarten

kop en schilden , is bij Suppeliella groen , ook met zwai'ten kop

en schilden. Heide soorten leven overigens als rups in hel voorjaar

op Bumex Acetosella in gangen van spinsel tusschen de onderste

bladeren.

Suppeliella is eene soort die eerst onlangs ontdekt, of liever,

onderscheiden werd. De oudere schrijvers, zelfs Zeiler en Stainton,

vermengden haar meestal met Peliella (zie Lord Walsingham en

den heer Bankes, t. a. p.); Frey verwarde buitendien zelfs y^^/ae^^/tì^

met Peliella. Misschien is Mr. H. W, de Graaf (zie Lord Wal-

singham Ent. M. M. 33 p. 103), de eerste geweest die een ver-

moeden van de bestaande verwarring had, reeds in de opgave in

de Bouwstoffen is iets te bespeuren van eene twijfeling welke later

gaandeweg steiker werd en oorzaak was dat ten minste mijne

beschrijving in de VI. v. Ned. vrij wel alleen op de echte Peliella
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past. De ontdekking der geheel verschillende rups, waarover ook

vergelijk J. Hartley Durrant, Ent. Mo. Mag. 32 p. 248 aGelecUa

Peliella Tr,, an enigma» leidde tot herkenning van de tweede soort.

Deze kwestie is overigens door de genoemde engelsche entomologen

t. a. p. zeer scherpzinnig en duidelijk behandeld.

Ik wil hier nog aanteekenen, naar aanleiding van mijne, in

het Ent. Mo. Mag. vermelde, aanvankelijke meening, dat de heer

Ed. Hering ie Stettin zoo goed was, mij een fraai exemplaar van

Gel. Ignoraniella H. S. {Ochrisignella von Nolck.) ter bezigtiging

te zenden en dat ik daaraan duidelijk gezien heb , dat deze eene

geheel van Stippeliella afwijkende soort is. Fumatella Douglas heeft

ook iets van Suppeliella maar onderscheidt zich dadelijk door het

veel breedere tweede palpenlid.

Met volle zekerheid kan ik thans alleen vermelden, dat de echte

Peliella Tr. bij Arnhem , door van Medenbach de Rooy is gevondeni
,

terwijl Mr. H. de Giaaf van Suppeliella een exemplaar bij Velp , in

Gelderland ving en ik een bij Garderen, beide in Julij, Beide soorten

zijn overigens op zandgronden in Nederland waarschijnlijk verbreid.

\U Gelecliia Electella Zeil., Isis 1839, p. 198 N. 21 ;
id.,

1846 p. 280. — Dup., Vili p. 307 pi. 298 fig. 1. — H. S.

S. B. V p. 166 fig. 504. — Frey, Tin. p. 107.— Hein , Mott.

p. 226. — Hering, Stett. Ent. Zeit. 53 (1893) p. 98.

11—13 mm.

Palpen wit , lid 2 buitenwaarts aan den wortel bruinachtig
,

verder een weinig grijs bestoven , 3 tot over de helft zwart. Sprieten

scherp zwart en wit geringd. Kop en thorax krijtwit, evenzoo de

voorvleugels. Van de vier grijze voorrandsvlekken op deze is de

eerste, bij den wortel, tot eene dunne streep verlengd , de tweede

verduistert de beide eerste gewone zwarte stippen waarvan de

bovenste meer buitenwaarts is geplaatst , de derde bevindt zich

boven de derde gewone zwarte stip en de vierde vlek beslaat de

vleugelpunt min of meer volledig. Verder ziet men nog eenige

grijze bestuiving, vooral aan den binnenrand en aan de wortelzijde

der tot een gebroken streepje vereenigde tegenvlekken die wel iets

helderder zijn dan de grond. Franje wit met eene deelingslijn van

Tijdsckr. V. Eiitom. XL. 23
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zwartgrijze schubben. Achtervleugels grijs, met grijsachtig witte

franje» Onderzijde der vleugels grijs, de voorvleugels met een

bleeker voorrandsvlekje bij de punt; franje witgrijs. Achterlijf grijs.

Vliegt van half Junij tot half Julij.

Von Heinemann teekent bij deze soort aan « Bei dieser Art fallen

Ast 7 und 8 Vdfl. vollständig zusammen. » Inderdaad is dit bij

mijne zes Duitsche en inlandsche exemplaren het geval.

De heer Hering vermeldt, t. a. p. eene variëteit waarbij de

teekening der voorvleugels en het achterlijf, anders steeds zwartgrijs,

okerkleurig zijn. Welligt eene verschillende soort.

De rups van Electella leeft in Mei op Abies. Zij is licht bruinrood,

kop, halsschild en voorpooten zijn zwart, het schild op de staartklep

bruin. (Lienig, bij Zeiler). — von Heinemann vermeldt dat Hart-

mann haar ook uit verdikkingen der schors van Juniperus Communis

zou hebben gekweekt. Het laatste vereischt m. i. nadere bevestiging.

Van deze soort ving ik den 8 Julij 1894 een exemplaar bij

Oisterwijk in Noord-Brabant , een tweede klopte ik den 19 Juni

1896 bij Lochem in Gelderland uit Abies, de heer H. A. de Vos

tot Nederveen Gappel ving den vlinder bij Apeldoorn en de heer

D. ter Haar bemagtigde een exemplaar bij Laag Soeren , den 22

Junij 1896.

Nog moet ik aanteekenen dat Electella wel eene zeer kenbare

soort is in mijne afdeeling A van Gelechia, maar dat zij toch ook

sterk herinnert aan Gel. Maculea uit afdeeling D en aan Alhurnella

uit E (Teleia). Nooit echter hebben de voorvleugels bij Electella

zulk eene scherpe , bijna zwarte , schuine , streepvormige voorrands-

vlek als bij Maculea , noch twee zwarte ringen om het eindlid der

palpen en opstaande schubben op de voorvleugels zooals bij AU
hurnella,

B.

22. Gelechia Similis Staint. — Snellen, H p. 646.

De heer D. ter Haar teekent aan, Tijds. v. Ent. 34 p. xxiv,

dat hij de rups bij Boxmeer in Noord-Brabant vond, in groen mos,

op eenen muur en daaruit den vlinder kweekte. De rups is slank,
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lichtbruin met zwarten kop en leeft in zeer naauwe gangen van

wit spinsel. De eerste toestanden dezer soort waren nog onbekend.

c.

32. Gelechia Aetliiops Westw. en Humphr. — Snellen, II

p. 654.

Weder bij Apeldoorn gevangen, den 25 April 1895, door den

heer H. A. de Vos tot Nederveen Cappel.

1. Sitotroga Cerealella Oliv. — Snellen, Tijds. v. Ent. 33

p. cix en 37 p. 26.

Weder herhaaldelijk binnen Rotterdam gevonden door den heer

Schuyt en door mij. Men zie over deze soort ook eene onlangs

gepubliceerde aanteekening in het Entom. Monthly Mag, 33 (1897)

p. 8 door den heer G. C. Barrett.

1. Xystophora Palustrella Dougl. — Snellen, II p. 686.

Deze soort was tot dusverre alleen door Mr. Herman Albarda
,

in Friesland gevangen. De heer D. ter Haar had het genoegen

haar in dezelfde provincie bij Warga weder aan te treffen en stelt

zich voor , nadere berigten over hare tot dusverre onbekende eerste

toestanden bekend te maken.

6. Xystopliora Tetragonella Staint. — Snellen, Tijds. v.

Ent. 32 p. 62 (1889).

De tot dusverre onbekende eerste toestanden zijn uitvoerig be-

schreven door den heer E. R. Bankes, in het Entom. Monthl. Mag.

83 (1897) p. 5. De rups leeft in den stengel van Glaux Mari-

tima y zij is in de tweede helft van Mei volwassen, op den rug

rood, op den buik geelwit. Kop bruingeel. Verpopping buiten de

plant.

1. Anarsia Grenistae Staint. — Snellen, II p. 707.

Noord-Brabant : bij Oisterwijk, den 8 Julij 1894 door mij ge-

vangen.

2. Harpella Bractella L. — Snellen, II p. 712.

Groningen: Hoogezand, 11 Juiij 1883 (D. ter Haar),

1. Pancalia Leuwenhoekella L. - Snellen, II p. 730; id.

Tijds. V. Ent. 37 (1894) p. 28.
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Berigten over de eerste toestanden dezer soort , welke de door

inij aangehaalde van den heer Hering, in de Stett. Ent. Zeitung

4891 p. 194, bevestigen, zijn bekend gemaakt door den heer

Fletcher, in het Entom. Monthly Mag. 29 (1893) p 81. Volwassen

rupsen werden in het laatst van Julij gevonden. Van de tweede

generatie zal zij dus in den herfst voorkomen.

2. Hypatima Biiiotella Thunb, — Snellen, II p. 737.

Weder bij Apeldoorn gevangen en wel een gaaf wijfje op 30

Junij 1895 door den heer H. A. de Vos tot Nederveen Cappel.

3. (jlyphipteryx Fischeriella Zeil. — Snellen, II p. 754.

In de Stett. Ent. Zeit. 1891 p. 183 geeft de heer Hering eenige

berigten over de eerste toestanden welke van de door mij naar

Stainton vermelde afwijken. Vooreerst vermeldt de heer Hering eene

mij onbekende tweede generatie , waarvan de vlinder einde September

"vliègt. Dan zegt hij dat de vlinder jaarlijks door hem uit over-

winterde stengels van Baclijlls Glomerata wordt gekweekt, terwijl

Stainton opgeeft dat zij in den zomer in het zaad dezer grassoort

leeft. Ook de kleur der rups beschrijft hij eenigszins anders dan

Stainton.

Genus LXXXI GOLEOPHORA Hübn. Zeil.

Twee nieuwe inlandsche soorten zijn in den laatsten tijd ontdekt,

hetgeen het geheele getal, met inbegrip der in deel 32 van het

Tijdschrift voor Entomologie, op p. 6G beschreven Fitisella Gregson,

op 49 brengt. De nu te vermelden nieuwe zijn : Fmoocuprelia

H. S. en Lineolea Haworth. Zij zijn beiden, in de aanteekeningen

op de Analytische tabel der soorten, i'eeds kortelijk gekenmerkt.

De eerstgenoeaide wordt als N. 4ä ingevoegd tusschen Alci/onipennella

en Parljjennella, die N. 46 wordt, en Lineolea als 33« vóór Troglo-

dytella die N. 335 wordt.

4ä! Coleophora Fuscocuprella H. S. , S. B. V pag. 221 , 230

fig. 920/ (zak). — Staint., Man. H p. 386.— H. S. Gorr. Blatt

für Sammler 1861 pag. 119 en 160 (zak). — Hein., Mott.
,

p. 546. — Snellen, II p. 792. (Aanm. 2).

Fuscociliella Staint., Trans. Ent. Soc. of Lend. New Ser. I p. 25.
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lOi mm.

Zooals ik hierboven zeide, zijn de vlinder en ook de zak, reeds

ter aang. pi. door mij gekarakteriseerd. Ik wil hier nog bijvoegen,

dat de sprieten, voorbij het eenigszins verdikte en als de voor-

vleugels gekleurde wortelgedeelte, wel is waar eerst wit (niet zeer

zuiver) zijn met donkere ringen, maar dat de kleur dezer ringen

ook wel niet veel meer dan graauwbruin kan heeten en dat zij

vóór de spits geheel ophouden. De palpen zijn dun, spits, langer

dan de kop, vuil grijswit.

De kleur der voorvleugels zweemt wel iets naar die van Pari-

pennella , maar is veel lichter , zooals Wocke (bij von Heinemann)

opmerkt, duidelijk groenachtig bronskleurig, vrij glanzig, tegen

de punt niet donkerder. Achtervleugels donkergrijs , mede met enkele

bronskleurige schubben , die men ook ziet op den wortel der voor-

vleugelfranje welke overigens dof donkergrijs is, zooals die der achter-

vleugels. De pooten zijn bruingrijs met onzuiver wit geringde tarsen.

De vlinder vliegt einde Mei en in Junij.

De rups leeft op Hazelaars {Coryliis Avellana) , in het najaar",

niet op berken en overwintert. Dit maakt, zooals de heer Hey-

laerts, Tijds. v. Ent. 38 p. xxxvil aanteekent, dat het zeer moeijelijk

valt den vlinder te kweeken. Hoewel dan ook de zakken , ook door

mij , meermalen in de omstreken van Breda werden gevonden , is

de heer Heylaerts de eerste wien het gelukte het volkomen insekt

te verkrijgen en moet hij voor den werkelijken ontdekker der soort

hier te lande gelden.

De zak is zeer kenbaar, gelijkt eenigszins op dien van Vari-

pennella maar het boveneind is omgebogen.

Eene andere vindplaats dan de genoemde in Noord-Brabant is

mij tot dusverre nog niet bekend. De soort is ook waargenomen

in Engeland en Duitschland.

27. Coleophora Lixella Zeil. — Snellen, H p. 823.

In de Stett. Ent. Zeit. 53 (1893) p. 110, geeft de heer Hering

uitvoerige mededeelingen over de rups dezer soort en hare leefwijze.

Vooral merkwaardig is daarin, dat de rups, die in hare jeugd op

Thym, later mineerend op gras leeft, soms haren zak niet alleen
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geheel verlaat , dit doen ook meer mineerende Goleophoren-rupsen
,

maar er zich , in het uitgegeten grasspiertje , soms van 5—8 centim.

ver van verwijdert en dan ook wel eene nieuwe woning van het

gras waarin zij zich bevindt, vervaardigt.

33a Coleophora Liiieolea Haw. , Lep. Brit. IV p. 534 N. 5 —
Steph., lUustr. IV p. 286. — Staint. , Ins. Brit. Tin. pag 218

pi. 9 fig. 20; id., Manual II p. 391
;

id., Nat. Hist. IV p. 242

pi. 7 fig. 2.— Zell., Verh. Zoöl.-Bot. Ver. 1868 p. 624. — Hein.,

Mott. p. 589. — Snell., VI. v Ned. II p. 800. Aanra.

Crocogrammos Zell. , Linn. Ent. IV p. 325. — H. S. , S. B. V

p. 227 en 251 fig. 891; id., Gorr. Blatt f. Samml. 1861 p. 164.

14—15 mm.

Gelijk ik reeds opmerkte, is ook deze soort t. a. p. kortelijk

door mij gekarakteriseerd. Zij is inderdaad , onder de bekende

inlandsche, het naast verwant aan Therinella en Troglodi/tella —
vooral aan de laatste — doch onderscheidt zich van beiden, als

vlinder, door de helderder grondkleur der voorvleugels. Wanneer

ik evenwel de reeks gave, frissche, gekweekte inlandsche exem-

plaren die voor mij staat goed beschouw, dan moet ik zeggen,

dat , ook voor duitsche exemplaren , de uitdrukking : « eidooijergeel »

voor die grondkleur, te hoog gestemd is en Stainton nader bij de

waarheid komt, wanneer hij in het Manual eenvoudig van «ochreous»

spreekt. De voorvleugels zijn inderdaad levendig okergeel , tegen

den wortel bij het wijfje bleeker, met helderwitte teekening, die

ongeveer op dezelfde wijze is aangelegd als bij de verwanten, maar

volstrekt niet scherp is. Een duidelijk verschil met de beide ge-

noemde soorten ligt voorts in de voorrandsfranje der voorvleugels;

deze is aldaar wit maar wordt door eene, aanvankelijk fijne , later

dikkere en eerst in de vleugelpunt vervloeijende bruinachtig gele

langslijn gedeeld. De schuine witte lijntjes tegen de vleugelpunt

stuiten verder allen zeer scherp tegen dien witten wortel der voor-

randsfranje. Bij Lineolea echter blijft de voorrand van den vleugel

wit (breeder en helderder dan bij de verwanten) tot zeer nabij de

punt en de toch al zeer onduidelijke en fijne schuine witte lijntjes

houden op voor dat zij dien witten voorrand bereiken.



NEDBRLANDSCIIE LEPIDOPTEUA. 359

Sprieten wit , met of zonder zwarte ringen ; dit varieert zeer.

Palpen even lang als bij de beide genoemde soorten. Kop en thorax

wit en geel geteekend. De bovenste witte langslijn der voorvleugels,

bij de verwanten zeer scherp , ontbreekt hier ; zij vloeit ineen met

den witten voorrand die daardoor zoo breed wordt. De achtervleugels

met franje zijn grijs, ook het achterlijf, dat bij den man eene

blonde staartpluim heeft. Vliegt einde Junij en begin Julij.

Zeer verschillend van die der beide meer vermelde soorten is

de zak; ik vond hem in het voorjaar bij 's Gravenhage, in de

duinen , tusschen kreupelhout op Ballota JSigra , de bladeren mi-

neerende. flij is ongeveer 10 millim. lang, in het midden circa

4 breed , aan de beide uiteinden ongeveer 2 , verder plat , aan het

eind tweekleppig, het breedere gedeelte is op zijde onregelmatig

getand en de geheele zak fijn wollig. De zak van de mede op

Ballota levende , door Mr. Brants bij Arnhem ontdekte Ochripennella

gelijkt op dien van Lineola , maar is in het midden smaller en de

vlinder verschilt zeer.

Als voedsel van Lineolea worden nog genoemd Betonica en

Stachys.

Ik heb in het voorjaar van 1897 een aantal bewoonde zakken

op bovenvermelde plant gevonden en daaruit negen vlinders gekweekt.

Andere vindplaatsen in Nederland ken ik niet.

Genus LXXXVI« LIMNAECIA v. Hein.

Zooals ik reeds zeide (zie p. 339) is dit , voor onze fauna nieuwe

genus, door mij, t. a. p. gekenmerkt. De eenige europesche soort

maakte vroeger een deel uit van Laverna Curtis maar is er door

von Heinemann van afgescheiden , wel hoofdzakelijk en teregt , om

den vorm der palpen (lipvoelers) , die ook buitengewoon lang, vrij

dun sterk sikkelvormig gebogen en zeer glad beschubd zijn. Zij

zijn twee en een half maal zoo lang als de gladbeschubde , iets

uitpuilende kop ; bijpalpen ontbreken , de zuiger is aanwezig. De

sprieten hebben een lang, omgekeerd kegelvormig eindlid en zijn

twee derden zoo lang als de voorvleugels , welke spitser gepunt zijn
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dan bij Laverna. Achterlijf iets plat. Het overige is vrij wel zooals

bij dit genus. De soort heet :

1. Phragmitella Staint. Cat. of Brit. Tin. Suppl. p. 4; id.,

Ins. Brit. Tin. p. 238; id. Ent. Annual for 1858 p. 110, plate

flg. 2; id. Nat. Hist. XI p. 150 pi. 4 fig. 1. — Frey, Linn.

Ent. XIV p. 194. — V. Heyden, Stett. Ent. Zeit. 1863 p. 111.—

Hein., Motten p. 421. — Snellen, VI. v. Ned. II p. 421. (Aanm. 1).

^ 17—18, 2 20—23 mm.

De grondkleur van kop, palpen, thorax en voorvleugels met

franje is een licht , bruinachtig geel , dat bij de mannen iets grijzer

is dan bij de wijfjes en vrij wel op de kleur van zemelen of van

dor riet gelijkt ; de beschubbing is overigens glad en effen , met

uitzondering van twee donkergrijze stippen op twee vijfden en

twee derden van het midden der voorvleugels die iets ruw zijn.

Deze stippen zijn verder min of meer duidelijk grijswit geringd en

worden soms door een grijs langslijntje verbonden. Een dergelijk

ziet men ook meestal in de tweede helft der vleugelvouw en min

of meer duidelijke, niet altijd scherp begrensde en door eenige

grijswitte schubben afgezette donkere lijntjes op het aderbeloop der

voorrandshelft van den vleugel , tegen de punt. Zij loopen in donkere

stippen op den wortel der voorrandsfranje uit. Bij één $ zie ik

ook nog eene flaauwe, zeer scherp gebroken fijne witachtige dwars-

lijn nabij den achterland. De achtervleugels zijn grijs met blonde

franje, het achterlijf bij den ^ grijs, met eene grijsgele staartpluim,

bij het ? gekleurd als de franje der achtervleugels, de punt wit-

achtig. Op de onderzijde zijn de vleugels grijs , de geheele franje

zoo mede de punt der voorvleugels grijsgeel.

De vlinder vliegt in Junij en in het begin van Julij.

De rups leeft in de kolven van Typlia , van den herfst tot in

het voorjaar. Zij is, volgens de aangehaalde schrijvers, geelwit,

met vijf min of meer afgebroken donkere langslijnen en bruingelen

kop, maakt een eng, lang, dun wit spinsel lusschen de wol der

kolven en verandert daar in eene lange pop.

Deze soort , over welker ontdekking hier te lande men zie Tijds.

V. Ent> 39 Verslag p. lxxxviii, is waargenomen in Gelderland,
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Noord-Brabant en Zuid-Holland , hier en daar en ook door den

heer D. ter Haar bij Warga in Friesland gevonden. Zij is zeld-

zaam, ook buiten ons land en slechts in enkele streken van Engeland

en Noord- en Midden-Duitschland aangetroffen.

2. Laverna Fulvescens Haw. — Snellen, 11 p. 855.

In eene noot bij mijne beschrijving zeide ik dat ook Inula Dy-

senterica als voedsel der rups wordt opgegeven. Inderdaad heb ik

haar daarop in Limburg, bij Valkenburg gevonden.

5. Laverna Raschkiella Zeil. — Snellen, II p. 857.

Friesland : Rijs, in Gaasterland, den 10 Junij 1896 (D. ter Haar).

6. Elachista Rhyncliosporella Staint. — Snellen ,
II p. 879

Gelderland: Lochern, in Junij (D. ter Haar).

Genus XCIV LITHOGOLLETIS Hübn. , Zeil.

Ook bij dit genus is het getal der als inlandsch bekende soorten

met eene vermeerderd en wel met de, door mij op p. 903, Aan-

teekening 4, reeds kort beschreven Scopariella Zeiler. Zij is door

den aanleg der teekening wel het naast verwant aan N. 26 ,
Sa-

lictella Zeil. , zooals uit de beschrijving blijkt maar onderscheidt

zich van al de inlandsche soorten der afdeeling cc, d ,
mijner

Analytische tabel op p. 903 door het geheel ontbreken eener

zwarte deelingslijn in de voorvleugelfranje. Het meest herinnert zij,

zooals ik reeds opmerkte, àSin SalideIla , de voorvleugels zijn echter,

hoewel glanzig, zeer bleek goudkleurig en de witte teekening is

naauwelijks ergens donker afgezet zoodat zij zeer weinig uitkomt.

De soort wordt achter Salictella ingevoegd.

26Ô Lithocolletis Scopariella Zeil., Linn. Ent. I p. 227 fig.

26. — Stainton, Ins. Bril. Tin. p. 275; id.. Man. II p. 420;

id., Ent. Monthl. Mag. XV p. 239 (1879). — H. S. , S. B. V

p. 319, 332 fig. 795. — Hein., Mott. p. 674. — Snellen, VI.

V. Ned. II p. 903. Aanm. 4.

8|—9i mm.

Aangezigt en sprieten zijn wit, de laatsten zoo goed als onge-

ringd. Kopharen op het voorhoofd onderaan ros, verder bleekgeel.

Thorax wit geteekend, maar zonder witte middenlijn. De grond-
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kleur der voorvleugels is zuiver goudkleurig, niet bruinachtig zoo

als bij Salictella. Teekening zuiver wit , vrij breed , maar niet

scherp. Langslijn uit den wortel tot twee vijfden komende, iets

voorbij de helft omhoog gebogen , aan hel eind verdikt. Gewoonlijk,

niet altijd, bereikt zij het bovenste der beide eerste randstreepjes

die elkander onder een' spitsen hoek naderen. Het bovenste streepje

is fijn, het onderste in de vouw verdikt; binnenrand fijn wit.

Verder komen nog vier witte voorrands- en drie binnenrands-

streepjes, doch door de zeer spaarzame of geheel ontbrekende

donkere afzetting zijn zij weinig sprekend. Ook de donkere stip

in de vleugelpunt is zeer onduidelijk , en eenigerlei paarszilveren

beschubbing tegen de naauwelijks zigtbare, nooit zwarte franjelijn

is niet aanwezig. Franje lichtgrijs, ook die der, iets donkerder

achtervleugels. Pooten wit , de achtertarsen geheel zonder , of slechts

met onduidelijke donkere ringen. De vlinder vliegt in Junij en Julij.

Wat de rups aangaat, zoo wijkt hare leefwijze af van die der

meeste andere soorten van het genus, want zij mineert, volgens

de aangehaalde schrijvers, onder den bast, niet in de bladeren van

Brem , Spartium {Sarrothamnus) Scoparla.

Ik ving, den 8 Junij ISO^, een $ van Scopariella hij Yen\o, in

Limburg, op Brem. Waarschijnlijk komt zij nog wel elders in

Nederland voor want het voedsel is op zandgronden niet zeldzaam.

1. Cemiostoma Susiiiella Zeil. — Snellen, II p. 949.

Den 20 Julij 1896 ving ik verscheidene vlinders om Abeel [Po-

puhis Alba) , bij Wassenaar , aan den duinkant.

Pterophorina.

Het eenige Europesche genus dezer familie dat tot dusverre aan

onze Fauna ontbrak, (Agdistis Zeil.) is nu ook in Nederland ge-

vonden. Het onderscheidt zich zeer gemakkelijk van de andere

door geheel ongespleten vleugels. De voorvleugels zijn overigens

naar achteren duidelijk verbreed, de voorrand is juist voor de

duidelijke punt gebogen , hun achterrand schuin
,
gelijkmatig flaauw

gebogen. Al hunne aderen zijn ongesteeld, 2 ontspringt nabij het

eind van den binnenrand der middencel, 3 en 4 komen uit één
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punt uit haren staarthoek ; tusschen 4 en 5 , de laatste ontspringt

uit haar midden, is de dwarsader regtstandig, dan tot ader 6

schuin buitenwaarts ,
7—10 ontspringen onder, uit en voor de

uitstekende bovenhelft der middencel, 11 uit vier vijfden van den

voorrand. Wat de achtorvleugels aangaat, zoo zijn zij ongeveer

zoo breed als de voorvleugels, de voorrand is genoegzaam regt ,
de

punt iets stomp , maar duidelijk , de achterrand eerst naar buiten

gebogen, dan vrij sterk vlak ingetrokken, de staarthoek duidelijk,

de binnenrand ongeveer half zoo lang als de voorrand. Ader 8

der achtervleugels komt vrij uit den wortel en loopt in den voor-

rand uit, 6 en 7 zijn gestoeld, 5 ontspringt uit de helft der schuine

dwarsader, 3 en 4 uit één punt uit den staarthoek, 2 vóór de

helft van den binnenrand der middencel welke op de helft aan de

onderzijde met een schubbenkammetje is versierd. Pooten en achterlijf

als bij de andere Pterophoren ; de palpen kort , opgerigl en gebogen,

de sprieten nog iets korter dan de helft van den voorrand der voor-

vleugels 1).

Het genus Agdistis Hubn. — Zeiler, Linn. Ent. VI p. 321 ^),

is het eerste der Pterophorina en wordt dus nog vóór Platyptilia

ingevoegd.

1. Agdistis Beimetii Curtis, Brit. Ent. X pi. 471. — Steph.,

lUustr. IV p. 370. — Wood, fig. 1625. — Zeller, Linn. Ent.

VI p. 324 N. 6. — H. S., S. B. V Pteroph., pi. I fig. 1 en

p. 365 (onder Tamaricis). — Stevens, Trans. Ent. Soc. of Lond.,

2 Ser. IV Proc. p. 16 (1856) (rups).— Stainton, Man. II p. 440.

— Moncreaff, Entomologist V p. 321 (1870). — Snellen, VI. v.

Ned. II p. 1011. — South, Entomologist XVI p. 27 pi. fig. 3

(1883).

1) Bij Stenoptycha, een exotisch vlindergenus , dat iu vleugelvorm
,

pooten

en ligchaamsbouw zeer op Agdistis gelijkt, is het beloop van ader 8 der achter-

vleugels toch het normale der Pyraliden en dus het verschil tusschen beide

genera inderdaad vrij groot.

2) De generieke naam Adactyla Curtis kan uiet in aanmerking komen , daar

Hübner reeds eene soort van Agdistis Adactyla noemde.
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Statices Minière, Ann. Soc. Ent. de France 1875. Bull. p. 167;

id. Lépidoptérologie V p. 8 pi. 5 fig. 4— 8.

25—27 mm.

Palpen, kop, thorax en voorvleugels zijn effen grijs, iets geel-

achtig en flaauw glanzig, de leekening der laatsten bestaat uit drie

donkere stippen op een vijfde, twee vijfden en twee derden (op

den wortel der aderen 3 en 4). Verder is ook de dwarsader donker

beschubd , bovenaan dikker. Voorrand zonder donkere stippen op

het laatste derde en de korte franje aldaar grijs, als de vleugel,

de achterrandsfranje iets lichter, ongeteekend. Achtervleugels on-

geveer gekleurd als de voorvleugels , maar minder effen , tegen den

binnenrand iets donkerder , in het midden een weinig lichter , hunne

franje als die der voorvleugels. Onderzijde der vleugels donkerder

dan de bovenzijde , behalve het midden der voorvleugels dat op eene,

naar achteren verbreedende streep lichter , meer witgrijs is. Borst
,

pooten en buik grijs, de mannelijke staartpluim naauwelijks lichter.

Ook de sprieten zijn eenkleurig grijs.

Het door Mr. A. J. T. Fokker, die de soort in Nederland het

eerst waarnam, gevangen mannelijke exemplaar, komt geheel met

Engelsche in mijne collectie overeen. Statices Millière, waarvan ik

sedert mijne opgave twee exemplaren vanden heer Ragonot ontving,

is slechts iets kleiner en een weinig helderder grijs dan typische

Bemietn; ik kan haar dus hoogstens als eene geringe, zuidelijke

variëteit beschouwen.

De verwante Agd. Tamaricis Zeil. , die in Zuidwest Duitschland,

Zwitserland, Spanje, Zuid-Frankrijk, Italië en Zuid-Rusland is

waargenomen , is even groot als JBetinetii , ongeveer eveneens ge-

kleurd , maar verschilt door merkbaar breedere vleugels , donker

gevlekten voorrand , witte voorrandsfranje en donker geteekende

achterrandsfranje der voorvleugels. Er kan dus geene sprake van

zijn, zooals Wocke in den Catalogus der Europesche Lepidoptera

vraagt , of Bennetii wel specifiek verschilt.

De vlinder vliegt in Julij en Augustus.

Voor de rups, die in Mei en Junij op Statlce Lmoulnm wordt

gevonden, zie men de aangehaalde schrijvers.
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Tot dusverre is deze soort alleen in Zeeland waargenomen (zie

Tijds. V. Ent. 38 (1895) p. xxv). Mr. Fokker was zoo goed mij

het door hem gevangen exemplaar te schenken.

1. Oxyptilus Distans Zeil. — Snellen, II p. 1028.

Zeeland: Domburg, half Augustus (Dr. Lycklama à Nyeholt).

2. Pterophorus Plagiodactylus Staint. — Snellen, II p. 1037;

id., Tijds. 32 p. 71, 37 p. 31.

De heer ter Haar meldt mij nog, dat hij de rups bij Laag Soeren

op Gentiana Asclepiaclea vond; de vlinder kwam den 15den Sep-

tember uit de pop.

Ten opzigte dezer soort en Pier. Graphodactylus Tr. heerscht

zeker nog verwarring. Ik geloof dus, dat het noodig is om hier

eene uitvoerige aanteekening over Pier. Plagïodactylus door den

heer Ed. Hering, in de Stet. Ent. Zeit. 1893 p. 117 te vermelden.

De heer Hering begint met op te merken , dat hij een , door

Stainton zelf bestemd exemplaar der laatstgenoemde bezit en geeft

dan eene beschrijving van 5, door hem en Dr. Schleich, in Julij,

in de bloemen van Gentiana Pneumonanthe gevonden rupsen waaruit

hij , in de laatste dagen derzelfde maand de vlinders kweekte.

Volgens hem is de volwassen rups 9—11 millim. lang, over het

geheel lichtgrijs , met meer geelachtig ruggevat
;

zij is geheel met

korte, stijve, donker gekleurde haren bezet, die op den rug iets

langer vallen. Kop en laatste ring zijn licht ledergeel, de mond-

deelen donkerbruin, de voorpooten lichter dan de kop. Over het

midden van den rug loopt eene duidelijke, groene middenlijn,

daarnaast ziet men twee breede , regte lichtgele en dan aan beide

zijden van het lijf eene fijne gegolfde gele lijn , boven de pooten

nog eene , minder gegolfde. Variëteiten der rups vermeldt de heer

Hering onder zijne 5 voorwerpen niet.

Ik moet zeggen , dat deze beschrijving verschilt van door mij

naar andere schrijvers geleverde en men ook zoo velerlei voedsel

der rups vermeldt, dat het zeer wel mogelijk is, dat de Lepidop-

terologen ten minste twee soorten vermengen. Intusschen geloof ik

toch, dat Plagiodaeti/lus van Leeuwen, in Sepp, dezelfde mag

heeten als die van den heer Hering en blijkt daaruit , dat de kleur
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der rups niet altijd dezelfde is. De teekening stemt bij beide auteurs

zeer wel overeen. Dr. van Leeuwen vond de rups ook op Gen-

tiana Pneumonanthe.

Micropterygina.

Bij deze familie moet ik het een en ander in herinnering brengen,

In de eerste plaats de mededeeling van Dr. Chapman , dat de poppen

van Micropteryx ,
althans van Purpurella , beweegbare , werkende

kaken zouden bezitten
;

zie hierover Verslag der Vergadering te

Lochern , Tijds. v. Ent. 39 p. cxv. Dan verder, dat ook de vlinders

van M, Calthella geen zuiger maar kaken hebben , zie denzelfden,

Trans. Ent. Soc. of London 1894 p. 335 enz. Zonder deze zaken,

als onwaarschijnlijk , te verwerpen zooals sommigen wel geneigd

zijn te doen , wil ik toch opmerken , dat het ook onverstandig zou

zijn om ze zoo maar grif als bewezen aan te nemen. Daarom beveel

ik zeer aan , de gelegenheid niet te verzuimen om door eigen waar-

nemingen , wanneer men daartoe gelegenheid mögt hebben , die

allermerkwaardigste beweringen welke overigens onze aandacht ten

volle waardig zijn, zelf aan de feiten te toetsen. Eindelijk is van

deze familie eene voor onze fauna nieuwe soort ontdekt die tot

afdeeling B van het Genus Micropteryx behoort :

4tì! Micropteryx Aureatella Scop. , Ent. Cam. p. 254 N. 662.

— Zeller., Stett. Ent. Zeit. 1855„— Stainton, Man. 2 p. 303. --

Wocke, in v. Hein. , Schmett. Deutschl. , Motten p. 774. — Snellen,

Vlind. v. Ned. II p. 1164, Aanm. 1.

Ammanella Hübn. , Tin. fig. 388.

Allionella H. S., Syst. Bearb. V p. 390, 392 Micropt. fig. 6.

81—9 mm.

Deze soort is reeds ter aang. pi. door mij beschreven. De kop-

haren zijn roestgeel, de voorvleugels glanzig donker purperkleurig,

zonder gouden voorrandsvlekken bij de punt ; twee smalle dwars-

banden — eene bij den wortel, de andere in het midden -- en

eene ovale, de randen niet bereikende vlek van het puntderde zijn

blinkend bleekgoud. De eerste dwarsband is naar onderen niet
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verbreed, de tweede iets gebogen. Franje grijs. Achtervleugels

donkergrijs met paarsen weerschijn.

Mei, Junij.

Van de rups weet ik niets. De vlinder vliegt om Vaccinium.

Ik zag twee exemplaren die op 27 Mei 1897 gevangen werden

door den heer D, ter Haar te Oldeterp in Friesland.
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Eenige faunistische en biologische aanteekeningen betreffende

verschillende in 1896 en 1897 (^) gevangen en gekweekte

MACROLEPIDOPTERA.
DOOR

Dr. J. T H. O V D E 91 A X ü.

Deze mededeeling is een vervolg op eene vroeger (^) onder ge-

lijken litel verschenene. Het daar gezegde, omtrent het vermelden

van nieuwe vindplaatsen, is ook hier van toepassing. Verder kan

ik niet nalaten, nogmaals te wijzen op de toen beschreven methode,

om jonge rupsen in lampeglazen of glazen buizen te kweeken.

In den sedert verloopen tijd heb ik deze manier talrijke malen en

steeds met succes toegepast, ook waar dit door anderen, die op

de gewone manier kweekten (een afgesneden takje in water of

eene voedselplant in eene groote ruimte , b. v. eene suikerflesch

enz.) , niet verkregen werd. Wanneer de voedselplant zeer weinig

uitwasemt, sloot ik zelfs de aan ééne zijde open glazen buizen

met eene kurk, of de lampeglazen met twee kurken. Ik blies dan

evenwel dagelijks eenmaal versehe lucht in door middel van een

caoutchouc knijpbal , waaraan eene slang , die tot op den bodem van

de buis reikte; aldus kan men de oude lucht zeer gemakkelijk door

nieuwe vervangen
, zonder de dieren noemenswaard te verontrusten.

De vangsten te Oisterwijk (Mei 1896), Lochem (September 1896),

Laag-Soeren, gem. Rheden (Juni 1897) en Plasmolen, gem. Mook-

Middelaar (Juli 1897) gedaan, geschiedden respectievelijk in gezel-

(1) Ook enkele reeds vroeger gedane vangsten worden hier vermeld.

(2) Zie Tijdschr. v. Entom. , Dl. XXXIX 1896, p. 77.
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schap van en gemeenschappelijk met de heeren : J. de Vries

— H. A. de Vos tot Nederveen Gappel — J. de Vries en A. A.

van Pelt Lechner — en H. A. dé Vos tot Nederveen Gappel. Met

de grootste bereidwilligheid hebben zij het vermelden onzer gewich-

tigste vangsten aan mij overgelaten.

Ongeveer alle op te noemen Noctuiden zijn «op smeer» gevangen.

Eenige belangrijke vangsten , door anderen , niet-leden onzer

entomologische vereeniging, gedaan, zijn eveneens in de volgende

bladzijden opgesomd. Zoo was de heer Dr. E. C. Julius Mohr te

Haarlem zoo vriendelijk
, mij uit zijne in de laatste tien jaren

bijeengebrachte collectie , welke hij niet langer wenschte te be-

houden, al datgene te laten uitzoeken, wat mij belang inboezemde;

verscheidene zijner vangsten zijn in deze lijst vermeld. Vervolgens

worden ook een aantal vondsten medegedeeld, gedaan door de

heeren L. P. de Bussy, P. Cramer, H. Crommelin en R. A.

Polak, allen te Amsterdam. Hun allen zij hier mijn dank voor

de welwillend verstrekte mededeelingen betuigd. De laatste ver-

zamelde eenigen tijd te Zweelo en te Schoonoord, gem. Sleen,

in Drenthe, de provincie, die, wat de Lepidoptera betreft, de

minst doorzochte van ons land is.

Argymiis adippe L. Sinds jaren bevindt zich in mijne verza-

meling een wijfje dezer soort, in Aug. 1875 te Megen (N.-Br.)

door ons vroeger medelid, den heer F. L. S. F. baron van Tuyll

"van Serooskerken gevangen. Voor Noord-Brabant alleen nog van

Teteringen bij Breda vermeld (M.

Vanessa urticae L. Behalve het reeds vroeger (^) besprokene

aberrante voorwerp dezer soort, verkreeg ik onlangs een tweede,

dat, wat de kleuren betreft, nog sterker afwijkt. Ook hier ont-

breken de twee zwarte vlekjes in cel 2 en 3 der voorvleugels
,

doch bovendien vormen hier de tweede en derde groote voor-

randsvlek te zamen één geheel, terwijl de achtervleugels geheel

(1) Heylaerts, Tijdschr. v. Eatom., Dl. XIII, p. 145.

(2) Zie Tijdschr. v. Entom., DL XL, 1897, Verslag der Wintervergadering

p. 17—18.

Tijdschr. v. Mitom. XL. 24
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zwart zijn met een zwakken rooden gloed. Dit merkwaardige exem-

plaar, dat ik tot de var, ichnusokles Selys meen te mogen brengen,

bevond zich in de verzameling van den heer Mohr en was het eenige

afwijkend geteekende onder 70 stuks^ die verkregen werden bij het

opkweeken van een in de duinen bij Haailem gevonden rupsenbroedsel.

De vlinder kwam uit in October 1895, Met het bovengenoemde

tweede voorwerp en eenige andere afwijkende vlinders zal hij eer-

lang worden beschreven en afgebeeld.

Vanessa C-album L. De vlucht der inlandsche voorwerpen kan

tot 48 mM, bedragen.

Melanargïa galathea L, Onder meerdere te Houthem (Z. -Limburg)

door den heer Crommelin gevangen exemplaren zag ik er een

van slechts 37 mM. vlucht.

Lycaena argus L, (= aegon Schiff,) ('). Een miniatuur-voor-

werp, van slechts 17.5 mM, vlucht, bevindt zich in de verzameling

van den heer de Vos tot Nederveen Cappel; gevangen te Apeldoorn.

Poli/ommatus phlaeas L. (^). Ook van deze soort werd een minia-

tuur-voorwerp, van 20 mM. vlucht, gevangen, en wel te Exlo,

gem. Odoorn (Dr,), door den heer Polak, die de welwillendheid

had, mij het voorwerp te schenken. Op S Ociohev zd,g \k P. phlaeas

nog te Apeldoorn vliegen.

Papllio mac/iaon L. Eene zeer groote pop dezer soort , ons te

Mook ter hand gesteld, leverde aan den heer de Vos een reus-

achtig wijfje van niet minder dan 88 mM. vlucht. Het verscheen

op 18 JuU 1897.

Pieris brassicae L. Een zeer groot wijfje met bijzonder groote

zwarte vlekken in de collectie Mohr. Vlucht 63 mM. Haarlem
,

27 Juli 1892. — De rupsen dezer soort komen ook veel voor

(evenalü die van P. rapae h.) op Oost-Indische kers, waarop ik ook

de eierscholen aantrof en dat wel niet alleen op de onderzijde der

(i) Na het eerlang verschijnende onderzoek van den heer de Vos tot Neder-

veen Cappel beschouw ik Lycaena argus L. en aegon Schiff, als ééne enkele soort-

(2) Hoewel wij de vindplaats te Laag-Soeren , waar Pohjommatus hippothoe L.

(:= eurgdice Rott.) in 1893 in eenige exemplaren gevangen werd, meerdere

inalen in Juni 1897 bezochten, werd hij nu niet door ons waargenomen.
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bladeren , zooals o. a. Sepp als regel aangeeft , doch ook op de

bovenzijde.

Pieris daplklice L. Een exemplaar in de coll. Mohr, gevangen in de

duinen bij het station Bloeinendaal-Overveen. Hoewel ter zelfder

plaatse reeds vroeger aangetroffen, is deze vlinder in het westen

van ons land toch stellig eene hooge zeldzaamheid.

AntliocTiaris cardaminis L. Een gaaf mannetje te Apeldoorn op

4 Juli 1897, wat voor dezen voorjaarsvlinder zeker zeer laat

genoemd mag worden.

SyrïclitTius malvae L. (— alveolus Hb.). Twee groote exemplaren in

den Aardenhout, gem. Bloeinendaal; coll. Mohr. Was in het westen

van ons land nog niet gevonden. Nieuw voor Noord-Holland. — Een

prachtexemplaar der var. taras Meig. werd op 6 Juni 1896 door

den heer Zack te Apeldoorn gevangen. Een voorwerp, dat tusschen

den type en de genoemde var. instaat, ving ik op 17 Mei 1894

te Oisterwijk.

Hesperia comma L. Zeer veel gevangen door den heer Polak te

Sleen en te Zv>^eelo; nog niet bepaald voor Drenthe vermeld.

Hesperia tJiaumas Hfn. ab. Eene allermerkwaardigste afwijking

dezer soort werd, gelijktijdig met vele voorwerpen van IL adaeon

Esp., door den heer Grommelin op 24 Juli 1897 te Houthem ge-

vangen. Het voorwerp, een wijfje, dat eerlang zal worden beschre-

ven en afgebeeld, deed mij eerst aan deze laatstgenoemde soort

denken, doch moet, volgens den heer Snellen, die het nauwkeurig

onderzocht, tot H. tliaumas Hfn. gerekend worden. Vlucht slechts

24 mm. Voorvleugels helder geelbruin , in het midden met eene

vervloeiende , lichte vlek. Achtervleugels grijsachtig geel. De heer

Grommelin deed mij het groote genoegen, mij dit afwijkende

voorwerp aan te bieden.

Ilesjieria lineola O. Niet zeldzaam in de onmiddelijke omgeving

van Amsterdam. Einde Juli verscheidene exemplaren op bloeiende

disteis waargenomen.

Deilephila porcellus L. Van deze in de duinen niet zeldzame

soort ving ik in het laatst van Juni 1897, vliegend op EcJdum ,

eenige exemplaren nabij Wijk aan Zee. Het eenige wijfje daar-
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onder was volkomen gaaf, wat bij deze, hare schoonheid spoedig

verliezende soort als kenteeken beschouwd mocht worden, dat zij

eerst onlangs het poppevlies verlaten had. Toch besloot ik te

trachten , eieren van het dier te verkrijgen. Zooals bij zulke wilde

vliegers gewenscht is, knipte ik, niet ver van den wortel, de

vleugels af en voedde het dier eiken avond met suikerwater of

verdunde stroop. Na eene week begon het eierleggen , dat ver-

scheidene dagen aanhield. De eieren bleken bevrucht te zijn ; weder

een bewijs, hoe spoedig, ten minste bij de Heterocera, de paring

in de natuur plaats vindt. De rupsen kwamen tegen half Juni

uit en groeiden zeer snel; zij waren in ongeveer vier weken vol-

wassen. Geene enkele rups bleef tot aan het einde toe groen , wat

trouwens bij deze soort veel zeldzamer voorkomt dan bij de verwante

J). elpenor L. Ten slotte leverde de teelt een 30-tal poppen op.

Deilephila eiipJiorbiae L. Van deze, voornamelijk langs onze

grootere rivieren huizende soort, werden mij op 24 Aug. 1897

negen volwassen rupsen gebracht, gevonden op eenige planten

van Euphorbia Ci/parissias Scop. , die in een boerentuintje nabij

Putten op de Veluwe stonden. — In de verzameling van den

heer de Bussy zag ik een reusachtig exemplaar van dezen vlinder
,

gevangen te Deventer, van niet minder dan 86 mM. vlucht.

Sp/iinx convolvuü L. Een exemplaar van 122 mM. vlucht in de

verzameUng de Bussy; gevangen te Deventer.

Sphinx ligustri L. De vlucht bedraagt wel eens 120 mM.

Acherontia atropos L. Voor mijne bepaalde overtuiging, dat deze

soort zich bij ons alleen door van elders overgevlogen voorwerpen

voortplant, verkreeg ik onlangs een sterk steunend bewijs. Dat de

in het najaar uitkomende wijfjes slechts rudimentaire eieren be-

vatten, is genoeg bekend, doch dit werd steeds op rekening der

snelle ontwikkeling geschoven. In Juli 1897 was ik evenwel inde

gelegenheid , een wijfje uit eene overwinterde (zij het dan ook niet

in de vrije natuur overwinterd hebbende) pop te anatomiseeren
,

waarvan de uitkomst was , dat ook hier de eieren zoo uiterst klein

"Waren , dat van voortplanting geen sprake kon zijn. Hoewel een

hernieuwd onderzoek aan andere (zoo zij dit kunnen doorstaan,
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dan liefst aan in de natuur overwinterd hebbende) voorwerpen

uiterst gewenscht blijft, geloof ik voorloopig te mogen veronder-

stellen, dat niet de snelle ontwikkeling, maar ons voor de soort

niet normaal klimaat de reden der geringe ontwikkeling der

eieren is. Het onderzochte wijfje verkreeg ik door de zeer welwillende

bemoeiingen van den heer D. ter Haar, aan wien de heer Popta

te Leeuwarden het voorwerp voor mij afstond. Aan beide beeren

betuig ik hierbij mijn weigemeenden dank. De pop werd in Sep-

tember 4896 nabij Franeker opgedolven en de vlinder verscheen

midden Juli 1897. — Onder mijne vroeger gekweekte voorwerpen

bezat het grootste direct na het opspannen eene vlucht van 134 mM.,

die na het drogen tot 131 verminderd was.

Sesiidae. Gedurende ons verblijf aan den Plasmolen vonden

de beer de Vos en ik , op den weg naar Mook , vele honderden

pophulzen uit afgezaagde populierstammen steken. Deze pophulzen

behoorden klaarblijkelijk tot eene Sesiiden-soort, In aanmerking

nemende het voedsel en lettende op de afmeting der poppen, kan

men onder de als i n 1 a n d s c h bekende soorten slechts aan Sclapteron

tahanifonne Rott. denken. TrochiUum apiforme Cl. kan het niet

zijn, daar deze aanmerkelijk grooler is, geheel onderaan den siam

leeft en zich een cocon spint. Toch zou men hier zeer goed eene andere

soort van hetzelfde genus voor zich kunnen hebben en wel de niet

inlandsche TrocldVmm melanocephalum Dalm. {= laphriaeforme Hb.).

Ik werd tot het denken aan twee mogelijkheden gebracht, doordien

Mr. A. Brants de welwillendheid had , mij in de gelegenheid te stellen,

eene niet uitgekomen pop te onderzoeken , vroeger door hem in

eene aanzwelling van een tak van Populus tremula L. aangetroffen.

Deze pop verschilde duidelijk van mijne pophulzen. Indien , zooals

zeer waarschijnlijk is, ééne dezer beide soorten Sc. tahaniforme

is, dan moet de andere eene andere soort zijn. Ik hoop in de

gelegenheid te zijn, in 1898 dit raadsel op te lossen.

Sesia sp)heciformis Gern. Drie exemplaren te Laag-Soeren , Juni

1897. Twee daarvan koesterden zich in den zonneschijn, zittende

op elzenbladeren; het derde ving ik in de vlucht, meenende naar

eene sluipwesp te slaan.
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Trypanns cossus L. In een Duitsch tijdschrift gelezen hebbende,

dat deze soort ook met uitgedroogd brood op te kweeken is , nam

ik daar eens de proef van. Eene in den zomer van 1896 gevonden
,

ruim half volwassen rups deed ik met een stuk uitgedroogd tarwe-

brood in een blikken bus. In Juni 1897 vond ik daarin eene

pop , in een cocon besloten , die op 1 Juli daaraanvolgende een

normalen, vrouwelijken vlinder leverde. Ook de heer Croinmelin

kweekte een paar exemplaren op dezelfde wijze.

Hepialus Jmmuli L. De vlucht der mannetjes bedraagt soms niet

meer dan 40 mM.

Hepialus lupulinus L. Een mijner vrouwelijke exemplaren heeft

eene vlucht van 40 mM.

Ueterogenea limacodes Hfn, Het mannetje vliegt ook overdag.

Reeds meer dan eens nam ik dit waar, o. a. nog in Juni 1897

te Laag-Soeren.

Psyche hirsutella Hb. {fusca Haw.). Daar van Psychiden over

het algemeen weinig vindplaatsen vermeld worden, deel ik mede,

dat ik in Juni 1896 te Oisterwijk drie zakken dezer soort aan-

trof. Twee daarvan leverden een paartje op, de derde eene

sluipwesp.

Ino statices L. Bij honderden op den kanaaldijk te Laag-

Soeren, Juni 1897.

Sarrothripa revayana Schiff, var. ramosana Hb. De door mij be-

schreven en afgebeelde (') grijze vorm schijnt bij ons algemeener

voor te komen dan de bruine. Sinds ik dien eerstgenoemden be-

schreef, heb ik reeds minstens een half dozijn daarvan onder de

oogen gehad; zoo kweekte de heer ter Haar reeds in 1885 een

voorwerp uit eene te Cuyk gevonden rups.

Nola centonalis Hb. De vlucht varieert tusschen 15 en 21 mM.

— Te Mook vonden wij deze soort nog al eens op de gesmeerde

boomen.

(1) Tijdschr. v. Eutom., Dl. XXXIX, 1896, p. 171, PI. 8 Fig. 5. Het daar

afgebeelde voorwerp en ook de teekeuing daarvan waren helder lichtgrijs ; de

lithograaf heeft de voorvleugels te donker weergegeven, vooral wat de wortel-

helft betreft.
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Lithosia grìseola Hb. var. ßava Haw. Een groot voorwerp

dezer zeldzame variëteit ving ik op 15 Aug. 1879 te Hilversum.

Vlucht 35 mM.

Lithosia complana L. Een exemplaar te Sleen (Dr.) in Augustus

1897; R. A. Polak. Nieuw voor Drenthe.

Lithosia muscerda Hfn. Van de vroeger door mij gevangen en

vermelde (') afwijking, welke de kenmerkende stippen geheel

mist, is thans een tweede exemplaar gevangen, en wel te Apel-

doorn, op 3 Juli 1897, door den heer de Vos. — Lith. muscerda

is, naar mijne ondervinding, de Lithosia-^oori , welke men het

talrijkst op smeer aantreft.

Splosoma menthastri Esp. Te Laag-Soeren ving ik op een

avond een voorwerp in de vlucht, dat juist uit het struikgewas

opvloog en zag, gedachtig aan hetgeen de heer van Pelt Lechner

(2) mij mededeelde, nl. dat deze soort te 10 uur begint te vlie-

gen, op mijn horloge. Het bleek inderdaad juist even 10 uur te

zijn. Onlangs verzekerde de heer ter Haar mij
,

geheel hetzelfde

herhaaldelijk te hebben opgemerkt; hij noemde hem zelfs den

« lienuursvhnder». Het blijkt dus wel, dat deze soort met groote

standvastigheid te 10 uur gaat vliegen.

Spilosoma luhricipeda Esp. Een bijna ongeteekend wijfje in de

coll. Mohr. Haarlem. Op de bovenzijde bepaalt zich de teekening

tot de middenstip op eiken vleugel en eene stip aan den voor-

rand der voorvleugels nabij den wortel. Op de onderzijde zijn de

middenstippen en op de voorvleugels de onderhelft der uit de

vleugelpunt komende schuine dwarslijn aanwezig.

(1) Tijdschr. v. Entom., Dl. XXXIX, 1896, p. 82.

(2) Nader sclirijft de heer Lechner mij nog: ,,Mijne waarnemingen nu, over

het moment, waarop Sp. menthastri begint te vliegen, loopen over 4 jaren en als

resultaat daarvan kan ik u verzekeren, dat die soort nimmer vóór tien uur hetzij

in mijne, kamer of warande is komen vliegen, hetzij bij eenig licht in mijn tuin

is waargenomen. Wij noemen hem dan ook reeds lang „het klokje van tien".

En nu is het curieuse van het geval dit, dat hij meestal 10 uur precies verschijnt;

kwartier er over wordt het nooit. Laat ik ten slotte nog dit vermelden, dat Sp.

menthastri hier elk jaar in enorme hoeveelheid voorkomt; het is dus juist eene

goede localiteit voor bovenbedoelde waarneming geweest".
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Bovibyx quercifoUa L. Van den heer Crommelin ontving ik in

September 1896 eenige pas geboren rupsjes, welker moeder nabij

Deventer gevangen was. Ik voedde de dieren in het najaar met

meidoorn. Vóór de overwintering bezat ik 13 exemplaren (').

Deze plaatste ik in een houten kastje, waarvan de beide grootste

zijden voor de bovenste drie vierden door gaas vervangen waren.

Het onderste vierde, dat dus een bakje vormde, vulde ik met

vochtig zand, stak daarin de takjes, waartegen de rupsen zich

ter overwintering op spinsel hadden vastgezet, en hing het ge-

heele kastje voor een venster , dat steeds open staat , in een vertrek
,

waar nooit gestookt wordt ; eene der gaaszijden was naar het raam

gewend , zoodat de dieren danig « op de tocht » stonden. Ik

meende op die wijze hare overwinteringsplaats , aan de takken

der boomen (^), het beste te imiteeren. Van tijd tot tijd be-

sproeide ik de rupsen, natuurlijk niet bij vriezend weer. Ook

werd het zand wat vochtig gehouden. In het vroege voorjaar

bespoot ik de dieren dagelijks met een verstuiver, waarbij zij

toen het voorlijf begonnen op te richten. Zoo ik mij niet zeer

vergis, zogen zij dikwijls de kleine waterdruppels op. Zoodra de

dieren zich weder begonnen te verplaatsen , juist op den tijd , dat

zich buiten de eerste meidoornknoppen openden
,

gaf ik hun op-

nieuw voedsel, nl. meidoorn, waaraan zij zonder eenige moeite

önmiddelijk weder begonnen te eten, eerst weinig, doch weldra

meer. Het kritieke tijdstip voor rupsen , die jong of halfwassen

overwinteren , werd door deze dieren dus zonder eenig bezwaar

doorgemaakt. Bij telling bleken drie voorwerpen verdroogd te zijn

en éên kwam er niet door de eerstvolgende vervelling. De overige

negen zijn echter zonder eenigen tegenspoed volwassen geworden

en hebben tusschen 10 en 15 Juli 1897 de vlinders opgeleverd.

Deze waren alle donkerder dan de moeder en behooren eerder tot

(1) Ik deel de wijze, waarop ik deze rupsen liet verwinteren , hier eenigszins

uitvoerig mede, daar anderen, die van hetzelfde broedsel kweekten, daarmede

een minder gunstig resultaat bereikten.

(2) In de duinen leeft deze soort op kruipwilg en is daar dus laag bij den

grond; daar ter plaatse zal zij echter geen gebrek aan luchtverversching

hebben 1
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de var, aïnifoUa 0. dan tot den type. Na de laatste vervelling

kweekte ik de rupsen op wilg in mijn tuin, in gaas ingebonden;

daarin verpopten zij zich ook. Ik deed dit , om de dieren tegen

de verpopping vooral niet te moeten storen.

Bomhyx pini L. Nadat ik in den voorzomer eene rups dezer

soort uit Nunspeet, door de welwillendheid van den heer van

Petersom Ramring, begunstiger der Ned. Ent. Ver., ontvangen

had , welke rups echter een kreupelen vlinder opleverde , ontving

ik op gelijke wijze, op den derden Augustus 1897, drie reeds

eenigen tijd doode vlinders, waaronder twee wijfjes, welke tal

van eieren gelegd hadden Deze laatste waren groenachtig bruin
,

niet, zooals b.v. Hofmann (^) zegt, geelgroen. Merkwaardig zijn

deze eieren ook om hunne aanzienlijke grootte ; de lengte er van

bedraagt nl. 2 tot 2.25 niM. Van 6 tot 14 Augustus kwamen de

rupsjes uit en deze hadden reeds dadelijk eene lengte van 7 mM.

De zwartblauwe insnijdingen op ring 2 en 3 zijn bij de geboorte

al aanwezig en het geheele diertje gelijkt op de volwassen rups
,

zoodat het gemakkelijk te herkennen is. Raakt men de diertjes

aan , dan spartelen zij als een visch op het droge , welke eigen-

schap zij langen tijd behouden ; daarbij springen zij soms een eind

weg , omdat zij zich dan niet meer vasthouden. Tegen de over-

wintering zal ik mijn voorraad in tweeën splitsen , en de eene

helft buiten- , de andere binnenshuis in eene kist met gazen

deksel plaatsen , waarin eene zand- en daarop eene moslaag.

Bomhyx quercus L. De cocon dezer soort is even hakerig op

het gevoel als die van B trifolii Esp. Het hakerige wordt daar-

door veroorzaakt , dat de korte viltharen , welke de rups op zoo-

danige wijze in haar spinsel verwerkt , dat deze met de punt

daaruit steken, bij de aanraking in onze huid dringen, wat men

duidelijk kan zien , als men de vingertoppen na het aanvatten

van een cocon tegen het licht beschouwt. Deze korte viltharen

staan tusschen de lange haren der rups in, ongeveer op de wijze

zooals het dons tusschen de veeren der vogels instaat. B. trifolii

(1) E. Hofmann, Die Raupen der Gross-Schmetterlinge Europas, 1893, p. 62.
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verwerkt de viltharen veel fraaier dan B. querctis'^ zij staan bij

gene ni. veel meer loodrecht op de oppervlakte van den cocon
,

bij deze meer in allerlei richtingen. Dit is een goed kenmerk, om

de cocons te onderscheiden, maar beter nog dit, dat de viltharen

van B. trifola zwart zijn, donkerder dan de grondkleur van den

geelbruinen of bruingelen cocon , terwijl die van B. qucrcus bruin

zijn, en lichter, hetzij veel of weinig, dan de grondkleur van den

bruinen of zwartbruinen cocon , welke zij hier veel meer aan het

oog onttrekken dan bij B. trifoUi. De rups van B, potatoria L.

verwerkt hare zwarte viltharen, die hier in slechts twee rijen

bosjes op den rug staan, eveneens in haar spinsel.

B. rubi L. De eieren worden in den regel aan grashalmen
,

heidetakjes enz. gelegd. In Juni 1897 vonden wij te Laag-Soeren

de eieren, waaruit weldra de rupsen te voorschijn kwamen,

ongeveer een meter van den grond tegen een eikestam. — De

manlijke vlinders bereiken wel eens eene vlucht van 53 mM. , de

vrouwelijke van 66 mM.

Aglia iau L. Het reeds vroeger (') vermelde wijfje kwam toch

nog in 1896 uit; hoewel de dieren onder gelijke omstandigheden

verkeerd hadden, verschilde de tijd van uitkomen ruim vier

maanden. Het mannetje verscheen nl. reeds op 6 Februari, het

wijfje op 10 Juni. Wel waren beide exemplaren van af begin Januari

in een verwarmd vertrek geplaatst geweest, doch dan is het toch

merkwaardig, dat dit wel het uitkomen van het mannetje, doch

niet van het wijfje bespoedigd heeft.

Saturnia pavofiia L. Van een paartje dezer soort, door den

heer de Vos gekweekt uit rupsen , welke hij op Zuid-Beveland

vond, bedraagt de vlucht van het mannetje 63, van het wijfje

82 mM. Zij zijn dus beide zeer groot.

Harpi/ia bifida Hb. In Gelderland is deze soort inderdaad niet

zeldzaam. De rups is daar in den nazomer nog al eens op klater-

popel aan te treffen. Gedurende de laatste jaren vond ik haar te

Oosterbeek , Eerbeek , Apeldoorn , Verden en Lochern , telkens in

(1) Tijdschr. v. Eatom., Dl. XXXIX, 1896, p. 84.
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meerdere exemplaren. Zij zijn zeer gemakkelijk groot te brengen,

zoo zij slechts weinig gestoord worden. Ter verpopping voldoet een

stuk turfpJaat uitmuntend, waarin de rups eene half-eivormige

ruimte uitknaagt en dit met een hard , weinig verheven spinsel

bedekt. Parasieten heb ik uit deze rupsen nog niet verkregen;

H. vinuia L. herbergt deze daarentegen dikwijls. Dat de verheven-

heid bij deze soort op ring 2 haar hoogste punt bereikt , bij onze

beide andere soorten daarentegen op ring 3 , is voor de rups een

goed kenmerk ter onderscheiding, gelijk ook Brants in zijne be-

schrijving in Sepp reeds vermeldt. — De manlijke vlinder vliegt

reeds zeer spoedig na het uitkomen, wat bij mij steeds tegen den

avond plaats vond; hij kan zich dus bij het uitkomen in de ge-

vangenschap licht beschadigen.

Harpyia vinuia L. In Juli 1892 vond ik te Oisterwijk eene

rups , waarvan ook de rug in hoofdzaak groen was. De daar anders

aanwezige paarsbruine kleur was alleen overgebleven als een stipje

op de verhevenheid op ring 3 (niet zooals gewoonlijk opgegeven

wordt op ring 4) en als een lijntje langs de witte grenslijn op

ring 7 en 8.

Notodonta tremula Cl. Deze rups bezit hetzelfde merkwaardige

« dasvormige » halsorgaan , dat bij Not. ziczac L. en bij LopJio-

pteryx camelina L. aanwezig is ('). Het is, als bij de laatstge-

noemde, ongekleurd. Ik zag het niet bij het levende dier te

voorschijn komen, doch ontdekte het aan eene opgeblazen rups,

waar het geheel uifgestulpt was. Zonder twijfel is de rups in staat,

dit bij haar leven actief te doen plaats hebben.

Notodonta ziczac L. Twee parelgrijze rupsen vond ik te Putten

op klaterpopel. De heer ter Haar deelde mij mede, eveneens eene

aldus gekleurde rups ontmoet te hebben.

Notodonta chaonia Hb. Komt in het Gooi nogal voor. Vroeger (^)

deelde ik reeds mede, eens een zestal voorwerpen, waaronder

(1) Zie A. Brants. Een paar halsorganen bij Notodonta ziczac L. Tijdschr.

V. Entom., Dl. XXXVII, 1894, p. 196, PI. 5.

(2) Tijdschr. v. Entom., Dl. XXXVIII, 1896, verslag der zomervergadering,

p. XLVII.
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slechts één wijfje, op 26 April 1894 te Bussum gevangen te

hebben , welke alle rondom eene gaslantaarn rondvlogen, In 1897 ving

de heer Crommelin er nog een grooter aantal te Hilversum , die
,

door licht aangetrokken, in huis kwamen binnenvliegen. Het

waren alle mannetjes.

PJialera hucephala L. Van dezen weinig variabelen (*) vlinder

bevond zich een exemplaar in de collectie Mohr, dat donkerder is

dan gewoonlijk. De zilvergrijze grondkleur der voorvleugels is namelijk

meer en door donkerder grijze schubben verduisterd dan dit anders

het geval is. Ook de achtei'vleugels vertoonen van uit den staart-

hoek naar het midden eene zeer duidelijke (anders slechts zwakke)

zwarte bestuiving, door eene Uchte dwarslijn gedeeld. Te Haarlem

uit de rups gekweekt.

Pygaera curtula L. In September 1896 eenige zeer aangename

dagen bij den heer van Pelt Lechner te Zevenhuizen doorbren-

gend , van welke het middernachtelijk uur in hoofdzaak gewijd

was aan de vangst van Calatnia luiosa Hb., vond ik op een grooten

klaterpopel in zijn tuin eene rups van P. curtula. Bij afkloppen

kwamen er nog verscheidene voor den dag. De heer Lechner deelde

mij mede, dat hij eieren van deze soort ontvangen had van den

heer C. Ritsema Czn. , afkomstig van een te Heemstede gevangen

wijfje. Deze eieren waren zonder verdere voorzorgen aan den klater-

popel toevertrouwd. Uit de genoemde rupsen kweekte ik zeven

vlinders; deze vertoonden duidelijk de twee tint-typen, door Snellen (')

vermeld, nl. sommige meer roodachtig, andere meer paars. Eén

ex. was echter zóó «in den grijze», dat de kleuren zich slechts

door een nauw merkbaar roodachtig tintje van die der verwante

P. anachoreta F. onderscheidden. Een tweede exemplaar vormde

als het ware den overgang tot dit laatste.

Scodra diluta Y . Het vinden van 10 exemplaren dezer zeldzame

soort (•') op het landgoed de Cloese onder Lochem (13 tot 17 Sept.

(1) De grootte van het vlekje midden op den voorvleugel is haast het eenige,

wat nog al eens verschillen aanbiedt.

(2) Vlinders van Nederland, Macrolepidoptera, p. 224.

(3) Tijdschr. v. Entom., Dl. XL, 1897, p. 291.
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1896), stelde mij in de gelegenheid, de oogen op het al of niet

behaard zijn te onderzoeken. Dat dit gewenscht was, blijkt uit

het opstel van den heer Snellen : Aanteekeningen over de Europesche

soorten der Cymatophorina ('). Daarin wordt vernield, dat Lederer

bij de soort dlluta behaarde oogen beschrijft en haar daarom tot

het genus Asphalia brengt, terwijl von Heinemann haar naakte

oogen toeschrijft en haar bij Ci/matopJiora inlijft. Bij de twee hem

toen ten dienste staande exemplaren vond de heer Snellen aan het

eene voorwerp de oogen naakt, aan het andere «duidelijk zichtbare

(schoon weinige) haartjes op dit lichaamsdeel». Ik kan thans mede-

deelen , dat al de gevangen exemplaren duidelijk behaarde oogen

bezitten. Wat de lengte van het laatste lid der liptasters (palpen)

betreft, zoo komen zij hierin ongeveer met Asjjàalia, niet met

Cymatopliora overeen. Als verschillen met het eerstgenoemde genus

blijven dan slechts over de stand en de beschuldiging der liptasters,

waarbij zich voegt de andere vliegtijd. Ik voor mij zou de soort

diluta het liefst bij Assimila brengen. i

Acronycta leporina L. var. Iradi/por'ma Tr. Door de welwillendheid

van den heer Lechner ontving ik een manlijk exemplaar met zeer

duidelijke pijlvlek in cel \b en met eene meer dan normale don-

kere bestuiving op het franjeveld , ten minste nabij de vleugelpunt.

Het voorwerp zweemt dus naar de aan het einde der imago-

beschrijving door Snellen (^) vermelde afwijking. Zevenhuizen

(Z.-H.), Juni 1897.

Acronycta menyanthidis View. Een door mij uit de rups ge-

kweekt exemplaar is even donker als de donkerste voorwerpen van

Acr. rumicis L. Oisterwijk 24 Mei 1893.

Acronycta eup/iorbiae F. Ik zag twee voorwerpen dezer zeld-

zame soort , door den heer van den Brandt te Venlo gevangen op

1 en 10 Augustus; een er van berust thans in mijne collectie.

Zij kwamen goed overeen met de door Snellen gegeven beschrij-

ving der te Breda gevangen voorwerpen (^). Vlucht slechts 30 mM.

(1) Tijdschr. v. Entom., Dl. XIII, 1870, p. 106.

(2) Vlinders vaa Nederland, Macrolepidoptera, p. 255.

(3) Vlinders van Nederland, Microlepidoptera, p. 1147.
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Xanthia gilvago Esp. Een exemplaar van 40 mM. vlucht te

Zevenhuizen (Z.-H.) op 19 Sept. 1896.

OrrhocUa rubiginea F. en

Orrhodia erythrocephala F. , met de var. glabra Hb. , welke

jaarlijks te Apeldoorn gevonden worden, kwamen daar in 1896

in bijzonder groot aantal voor.

Miselia oxi/acanthae L. Buitengewoon talrijk te Apeldoorn in

het begin van October 1896. Ik bezit een afwijkend exemplaar,

te Arnhem gevangen , waarbij o. a. de helderwitte afzetting der

tweede dwarslijn in cel Ib geheel ontbreekt.

Xylina fwoifera Hfn. Lochern, 16 Sept. 1896, de Vos.

Xì/l'ma socia Hfn. De heer de Bussy was zoo welwillend , mij

een voorwerp af te staan, dat- hij op 29 Augustus 1895 op

het landgoed Frieswijk onder Diepenveen op smeer gevangen

had. Dit is het derde inlandsche exemplaar (de beide andere

werden door de beeren de Vos en Zack te Apeldoorn gevangen)

en de soort is nieuw voor Overijssel. — Zij is , behalve aan de door

Snellen in zijne beschrijving (') zoo juist opgegeven kenmerken,

ook nog van X. semih'unuea Haw. onderscheiden door den vorm

der voorvleugels. Deze zijn nl. bij X. semibrimnea smaller en aan

den voorrand rechter dan bij onze overige inlandsche soorten
;

X. socia sluit zich te dezen opzichte meer bij deze laatste aan.

De grootste voorvleugelbreedte bij zes mij ten dienste staande

exemplaren van X. semïbrunnea bedraagt 6.5 tot 6.75 mM. , bij

drie exemplaren van X^. socia 7.5 tot 7.8 mM. — Nog vind ik

vermeld (^), dat X^. socia niet zooals X, semibrmineaïxv ^qxwsX, à&

vleugels tegen het lichaam aanhoudt , noch de voorvleugels dan

eenigermate plooit.

Hyppa recülinea Esp. Van deze bij ons hoogst zeldzame Noc-

tuide werden in 1897 niet minder dan negen exemplaren gevangen
,

en wel twee te Laag-Soeren op -4 Juni en zeven te Apeldoorn ,
door de

(1) Vlinders van Nederland, Macrolepidoptera, p. 312 noot en Tijdschr. V.

Entom., Dl. XXXVI, 1893, p. 206.

(2) Illustr. Wochensclirift f. Entomologie, I, 1896, p. 307.
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beeren de Vos en Zack tusschen 3 en 23 Juni. Nieuw voor

Gelderland.

Hadena {Mamestrd) dentina Esp. Van deze soort werden in

1897 op verschillende plaatsen zeer donkere exemplaren gevangen.

Zoo vond ik o. a. op 29 Juni een voorwerp te Apeldoorn
, dat

op het eerste gezicht aan een exemplaar van Aporopht/la lutulenta

Bkh. var. luneburgensls Frr. deed denken.

Hadena (^Mamesfra) contìgua Vili. Tusschen 15 en 18 Juni

1897 werden drie voorwerpen door de heeren de Vos en Zack te

Apeldoorn op smeer gevangen.

Hadena [Mamestra) splendens Hb. Eindelijk weder in bet Gooi

teruggevonden; de heer Crommelin ving twee exemplaren te Hil-

versum op 15 en 22 Juni 1897.

Hadena {Bìantìioecìà) capsincola Hb. Einde Juni en begin Juli

bracht ik van Wijk aan Zee eene groote hoeveelheid vruchten

mede van Lychnis vespertina Sibth. , waarvan ik bemerkt bad
,

dat sommige door rupsen van deze of eene naverwante soort

bewoond waren. De vruchten werden in groote suikerflesschen op

zand bewaard. Na half Juli alles onderzoekende, vond ik acht

poppen; van deze trof ik er vijf in het zand aan, zonder eenig

spoor van een spinsel ; de drie overige bevonden zich , eveneens

zonder spinsel, elk in eene ledige vrucht, den kop gewend naar

de ruime opening, waarmede deze was opengesprongen. Of deze

laatste wijze van verpoppen reeds door anderen is waargenomen,

is mij niet bekend. Merkwaardig was het echter, dat de drie in

de vruchten verpopte dieren zeer spoedig, tusschen 25 en 30

Juli, uitkwamen, doch dat de andere dit niet deden en nu

overwinteren. Dat deze, evenals de genoemde drie, inderdaad tot

H. cajmncola behooren , moet weliswaar nog blijken , doch

allerwaarschijnlijkst. In dat geval is eenig verband tusschen de

plaats der verpopping en den tijd van het uitkomen moeilijk te

loochenen.

Hadena {Mamestra) serena F. In de laatste jaren gevangen te

Velsen en te Beverwijk. Voor de westzijde van Holland nog niet

vermeld.
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Mamestra adusta Esp. Deze , in de heidestreken niet zeldzame

soort, was vooral in 1897 talrijk; Laag-Soeren, Apeldoorn, Sleen

(Dr.). Nieuw voor Drenthe.

liante ochroleuca Esp. Verscheidene exemplaren werden door de

heeren Cramer en Crommelin te Houthem gevangen , overdag op

bloemen zuigend; Juli 1897.

Heliophohiis {Marnesfra) leucopìiaea View. Van een groot wijfje

dezer soort verkreeg ik tusschen de 1300 en 1400 eieren. Dat

dit aantal zoo groot was, mag voor een deel aan het individu

liggen , doch zeker is het , dat men tot het verkrijgen van veel

eieren kan bijdragen door de daartoe bestemde vlinders in eene

vochtige atmospheer te plaatsen en aan diegene, welke voedsel

gebruiken , dit geregeld in den vorm van suikerwater of verdunden

honing of stroop te verschaffen. Vlinders , in een cartonnen doosje

bewaard, dat niet vochtig gehouden wordt, zijn in den regel na

enkele dagen verdroogd. Zorgt men voor vocht en voedsel , dan

is menige vlinder 2 tot 4 weken in het leven te houden; dat dit

aan het aantal eieren ten goede komt, is duidelijk, daar die eieren,

welke eerst nog onrijp waren , dan tijd hebben tot volkomen ont-

wikkeling te geraken en ook eerst dan gelegd worden {^).

Apa'ûiea testacea Hb. Sleen (Dr.), Augustus 1897, R. A. Polak.

Nieuw voor Drenthe..

Luperina (Hadena) objecta Hb. var. /"noo^w-sBoisd. Een exemplaar

in de coll. Mohr, gevangen op smeer te Haarlem, 9 Augustus

1894.

Luperina {Hadend) scolopac'ma Esp. Een exemplaar in de coll.

Mohr. Bloemendaal, 16 Juli 1892.

Luperina {Hadena) sordida Bkh. Verscheidene voorwerpen op

smeer te Laag-Soeren, Juni 1897.

Helotropha {Hydroecia) nictitans Bkh. In aantal te Sleen (Dr.)

in Augustus 1897. R. A. Polak. Voor Drenthe nog niet bepaald

vermeld.

(1) Standfuss Handbuch d. palaearct. Gross-Schmetterlinge, 1896, p. 199,

vermeldt als maximum het getal van 987 eieren; dit werd waargenomen bij

Amphidasis betularia L.
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Gortyna flavago Esp. In aantal om Amsterdam als rups en als

pop aangetroffen in de takken van vlierstruiken, op welwillende

aanwijzing van den heer P. Teunissen, Ik merkte op, dat de top en

enkele blaadjes der bewoonde takken zwart en verdroogd waren
,

wat eene goede aanwijzing vormde. Door het uitvreten waren de

takken bovendien zoo zwak , dat deze bij lichte ombuiging knakten

en wel juist daar, waar zich het ondereinde van de rupsengang

bevond. Ook door den wind was hier en daar dit omknakken reeds

geschied. Rupsen, gestoken in nieuwe, afgesneden vliertakjes, waarvan

een gedeelte van het merg was uitgeboord, maakten de gewone zijde-

lingsche opening, die bij het uitkomen van den vlinder dienst

moet doen , niet , doch gebruikten daartoe de bestaande einde-

lingsche opening
, welke zij met eenig spinsel en mergstukjes lo.sjes

gesloten hadden. De vlinders verschenen reeds van 7 Aug. af.

No7iagria anmäineta Schmidt, Van den heer Lechner ontving

ik eenige rupsen, om eene daarvan te doen afbeelden. Daar het

daartoe gekozen dier nog al onrustig was, werd het in aether-

narcose gebracht. Deze narcose, waarbij de rups, zoodra zich

sporen van beweging vertoonden , steeds weder aan den invloed

van aether werd blootgesteld, duurde den eersten dag drie uren.

Den volgenden morgen vertoonde de rups slechts weinig bewustzijn

en zwakke beweging. Ter voortzetting van het afbeelden werd

toen telkens en telkens, 7 uur achter elkander, de invloed van

aether toegepast. Des avonds was de rups nog steeds volkomen

bewegingloos en hield ik haar eigenlijk voor dood. Den volgenden

morgen was de toestand geheel dezelfde en bestond er geene de

minste reactie op prikkels. Ruim 24 uur later er weder eens

naar omziende vond ik eene gave, goed levende pop, die

later een normalen vlinder opleverde. Niettegenstaande de ver-

dooving, waaraan het zenuwstelsel was blootgesteld geweest, was

dus de ontwikkeling tot pop doorgegaan. — De vier vlinders, die

ik verkreeg, verschenen tusschen 23 Juli en 3 Augustus.

Tap'mosiola helmanni Ev. Een gaaf manlijk voorwerp werd

door den heer de Bussy op 16 Augustus 1896 gevangen op het

landgoed Frieswijk onder Diepenveen. Door zijne welwillendheid

Tijdscku V. Entom. XL. 25
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bevindt het zich thans in mijne collectie. Nieuw voor Overijssel.

Op 23 Juni 1894 ook door mij op smeer te Velsen gevonden,

Tapinostola phragmiüdis Hb. Vier exemplaren in Juli 1897 te Mook,

waarvan één op smeer. Werd ook door de beeren de Bussy en de

Vries bij Verden gevangen. Deze soort schijnt mij toe, eene der

meest verspreide en minst kieskeurige rietvlinders te zijn. Zij komt

zoowel in de veen- als in de zandstreken voor; ik vond haar ook

te Apeldoorn en zelfs te Putten op de hooge, droge Veluwe.

Nieuw voor Limburg en Gelderland.

Calamia liUosa Hb. In September 1896 met den heer Lechner

te Zevenhuizen op dit dier jacht makende, viel het ons op, dat

deze , van een goed ontwikkelden zuiger voorziene vlinder volstrekt

niet op smeer komt , hoewel meerdere exemplaren langs de gesmeerde

boomen vlogen , welke slechts één of twee meter van het riet ver-

wijderd stonden ; op dit laatste werden toen de meeste voorwerpen

in rust aangetroffen.

- Senta maritima Tausch. De twee door den heer Lechner (^)

gekweekte voorwerpen , was hij zoo vi iendelijk , mij te schenken.

Het groote wijfje van den type heeft eene vlucht van 35 mM.

Meliana ßammea Curt. In 1896 wederom, thans in drie exemplaren,

te Oisterwijk aangetroffen ; tweede helft van Mei.

Leucania fallens L. Dat deze Leiwania-soori twee generaties voort-

brengt, is met zekerheid vastgesteld. Of echter nog andere onzer

inlandsche soorten dit doen, meen ik inderdaad te moeten betwij-

felen. L. impura Hb. vind ik elk jaar in Juni, sporadisch nog in

Juli , doch later nooit. Mijne gevangen en gekweekte exemplaren

van L. strammea Tr. dateeren van de tweede helft van Juni en de

eerste helft van Juli, die van L. impudensUh. (^=pudori7iaSchiiï.)

van Juni en Juli, die van L. oÌ5o/6^;!a Hb., precies zooals Snellen (^)

zegt , van einde Mei en begin Juni, die van L. comma L. van einde

Mei tot in Juli en eindelijk die van L. turca L. en L. lUliargyria Esp.

van einde Juni tot einde Juli. Van al deze soorten heb ik de data

(1) Zie Tijdschr. v. Entom., Dl. XL, 1897, p. 1.55.

(2) Vlinders van Nederland, Macrolepidoptera, p. 402. — Eens ving ik een

voorwerp op 16 Mei.
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van verscheidene, soms van zeer vele voorwerpen kunnen conlrô-

leeren (^). Mijne twee exemplaren van L. liltoralis Curl, zijn \a.i\ il

,luni en van 4 Juli , wat weinig bewijst , doch met de opgenoemde

soorten overeenkomt. Van de overige, hoogst zeldzame inlandsche

soorten, is het uit den aard der zaak moeilijk iets te bepalen,

daar zij zoo zelden gevangen zijn. Komt er nu en dan in het

najaar eens een enkel voorwerp van onze Leiccania-soorlen (met uit^r

sluiting van L. pallens, die vooral in September talrijk kan zijn)

voor, dan geloof ik bepaald, dat dit te vroeg uitgekomen exem-

plaren zijn, die geene nakomelingschap voortbrengen. Bij ver-

scheidene Hadena- {Mamestra-) soorten meen ik hetzelfde te hebben

opgemerkt.

Leucania impudens Hb. Een voorwerp uit eene rups gekweekt,

die in het voorjaar van 1896 uit rietstoppels van Oisterwijk te

voorschijn kwam. In 1897 in verscheidene exemplaren gevangen

te Wijk aan Zee en te Mook. Nieuw voor Limburg.

Leucania obsoleta Hb, In 1896 in aantal uit rielstoppels van

Oisterwijk gekweekt. Nieuw voor Noord-Brabant.

Leucania turca L. Jaarlijks niet zeldzaam te Apeldoorn; in 1897

daar en te Mook talrijk,

Cerigo matura Hfn. Sleen (Dr.), Augustus 1897, R. A. Polak.

Voor Drenthe nog niet vermeld

Agrotis comes Hb. (= stibsequa Esp.). Een zeer klein exemplaar,

van slechts 30 mM. vlucht, in de coll. Mohr. Bij Haarlem als

imago gevangen,

Agrotis pronula L. Op 27 Juni 1894 ving ik te Bloemendaal

een exemplaar van slechts 45 mM, vlucht.

Agrotis fimbria L. Deze schijnt na 1894 weer zeldzamer te zijn

geworden. Een exemplaar te Mook op 11 Juli 1897.

Agrotis janthma Esp, Een exemplaar in de coll. Mohr, Haarlem

7 Augustus 1894. De vlucht mijner inlandsche , als imago gevangen

exemplaren , wisselt af van 34 tot 42 mM.

(1) Zie ook: Nachtelijke excursies te Bussum. Tijdschr.v.Entom., Dl. XXXVI,

1893, p. 6 tot 9.
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Agrotis interjecta Hb. Een exemplaar in de coll. Mohr. Haarlem
,

Augustus 1890.

Agrotis castanea Esp. var. negleda Hb. Een exemplaar te Putten

(Veluwe) op 12 September 1896.

Agrotis hrunnea F. In aantal te Mook, Juli 1897.

Agrotis signum F. (= sigìna Hb.) In aantal te Mook, Juli 1897.

Nieuw voor Limburg.

Agrotis praecox L. Eene rups in Mei 1 892 te Oud-Valkeveen
,

gem. Naarden , aan het Zuiderzee-strand.

Agrotis saucia Hb. Verscheidene exemplaren van den type te

Lochem, 14 tot 17 Sept.; 1 van den type en 3 van de var,

margaritosa Haw. te Putten (Veluwe), 11 tot 13 Sept.; 1 van

den type te Apeldoorn op 7 October; alles in 1896.

Agrotis molotliina Esp. (= ericae Boisd.). Van deze zeldzame

Agrotis-soort werden in 1897 verscheidene exemplaren op smeer

gevangen. De beeren de Vos en Zack vingen nl. ieder drie voor-

werpen te Apeldoorn tusschen 3 en 21 Juni, de beeren de Vries

en Lechner en ik maakten er een negental buit te Laag-Soeren

tusschen 3 en 11 Juni, terwijl de heer Crommelin ook nog een

exemplaar aan den Plasmolen (Mook) ving op 30 Mei. Nieuw

voor Limburg. In 1896 ving ik reeds op 22 Mei een exemplaar

te Oisterwijk. Van twee wijfjes van Laag-Soeren werden eieren

verkregen, welke een flink aantal rupsen leverden, die (in bare

jeugd in de reeds besproken glazen buizen), gevoed met gewone

heide (Calluna) , uitmuntend gedijden. Later stierf nu en dan wel

een enkel voorwerp, doch over het algemeen gelukt de kweek

voorloopig goed, zoodat ik in September een 40-tal volwassen

rupsen bezat. Half October gaat de helft in eene kist, builen

ingegraven (zie bij Bombyx pini) , waarin een paar heidepollen ge-

plant zijn ; de andere helft blijft in huis in eene groote gazen

vlucht , eveneens met zand , mos en beideplanten toegerust. Volgens

Standfuss (i) beginnen de rupsen, die na den winter niet meer

(1) Stettiner Ent. Ztg., 1884, p. 201. Standfuss zegt in deze mededeeling, dat de

: rupsen haar eigenaardig „berijpt" voorkomen verschuldigd zijn aan microscopische

•wasdeeltjes, die de rups tevens tegen de vocht zouden beschermen. Bij beschouwing
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eten , zich reeds einde Januari in te spinnen ; ééne rups vond ik reeds

in dezen toestand op 14 October, terwijl de andere nog rondkropen.

Agrotis nigricans L. Een exemplaar in de coll. Mohr; Haarlem

7 Augustus d894. Twee exemplaren te Sleen (Dr.), Augustus

1897, R. A. Polak. Nieuw voor Drenthe.

Agrotis cursoria Hfn. Een volkomen gaaf paar in de collectie

Mohr ;
Haarlem. Bij het wijfje was geen datum vermeld , doch de

man werd gevonden in het Kenaupark op 3 Augustus 1894.

Caraérina ( Grammesia) trigrammica Hfn. var. hilinea Hb, Het

voorkomen dezer variëteit in ons land is nog niet voldoende vast-

gesteld. Al wat er van bekend is, is de opgave in de Bouw-

stoffen e) met een (?). Gedurende ons verblijf te Laag-Soeren

vonden de beeren de Vries en Lechner en ik er een twaalftal op

smeer. De type was daar gelijktijdig bij honderden aanwezig

en bepaald « de » vlinder op de gesmeerde boomen. Later vernam

ik , dat ook de beeren de Vos en Zack ieder een paar exemplaren

van de var. te Apeldoorn gevangen hadden, eveneens op denzelf-

den tijd, nl. tusschen 4 en 16 Juni.

Mania viaiira L. Verscheidene exemplaren op smeer te Houthem
,

langs do Geul. Juli 1897. Gramer, Crommelin , de Vries.

Hi/drelia {Erastria) unciila Cl. Komt ook op smeer; Mook,

Juli 1897. Nieuw voor Limburg.

Boletolia fuliginaria L. Mook, Juli 1897; Sleen (Dr.), Polak,

JuH 1897.

Hypena [Bomolocha) fotdis Thnb. (= crassalis F.). Vrij talrijk

op smeer te Mook, Juli 1897.

Hypenodes costaestrigalis Stepb. werd in verscheidene exemplaren

door den heer de Vos en mij gevonden op smeer in een vochtig

bosch op het landgoed de Cloese onder Lochem op 21 Juni,

en terzelfder plaatse opnieuw in het midden van September 1896.

Andere exemplaren , die ik bezit , zijn van 8 Augustus (Apeldoorn)

onder het microscoop kan ik hier niet het geringste van ontdekken. Het waas
was er evenmin met een penseel met chloroform van te verwijderen. Het is de

huid zelve , die dit eigenaardige voorkomen bezit.

(1) Bouwstoffen voor eene fauna van Nederland, Dl. I, 1853, p. 261.
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en van 18 Augustus (Venlo). De tweede generatie mag dus wel

gerekend worden al in Augustus te vliegen.

Zanclognatha tarsijilumalis Hb. Talrijk te Mook, Juli 1897, op

smeer. Uit eieren gekweekte rupsen groeiden voor een klein

gedeelte snel en leverden den vlinder in September; één exem-

plaar overwintert als pop, de groote massa doet dit als halfwassen

rups. Mijne ondervinding is dus dezelfde als die van den heer

Snellen (»).

Aethia (^Sophronia) emortuaUs Schiff. Een exemplaar te Laag-

Soeren, 9 Juni 1897; een tweede te Mook, 14 Juli 1897.

Odotitopera bidentata Cl. Een te Laag-Soeren gevangen wijfje

legde een groot getal eieren. Het kweeken ging gemakkelijk

totdat de rupsen bijna volwassen waren, doch toen trad bij de

eene voor, bij de andere na dezelfde «sufheid» in, welke in

Sepp zoo juist beschreven is en die met den dood eindigde.

Slechts enkele brachten het tot de verpopping. De grond kleur

van alle rupsen was geelbruin. Te Apeldoorn vond ik eene zwarte

rups met enkele mosgroene vlekjes (^). Ook deze was «suf»,

wilde niets eten en stierf. De heer de Vos deelde mij mede,

dikwijls hetzelfde ondervonden te hebben. Hoewel soms (^) de

teelt zeer voorspoedig gaat, zijn er, zooals blijkt, ook dikwijls

moeilijkheden aan verbonden.

Nemoria vernarla Hb. Van deze soort, die alleen als in Zuid-

Limburg voorkomende vermeld staat, bezit ik twee exemplaren,

gekweekt uit rupsen , welke van Medenbach de Rooy te Arnhem

gevonden had. De vlinders verschenen op 9 en 27 Juni 1872.

Nieuw voor Gelderland.

Acidal'm emarginata L. Een buitengewoon donker exemplaar

werd mij geschonken door den heer Lechner, die het op 22 Juli

1896 te Zevenhuizen aantrof.

(1) Tijdschr. v. Entom., Dl. XXXVI. 1893, p. 220.

(2) Zooals in Sepp is afgebeeld, Dl. VII, PI. 43, Fig. 1, doch met meer

zwart en minder groen.

(3) Snellen, Vlinders vap Nederland, Macrolepidoptera
, p. 521,
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Âcidalia strigilaria Hb. (= nigropunctata Hfn.). Uiterst talrijk

te Mook, Juli 1897.

Boarmia abietaria Hb. Van deze zeer zeldzame soort , die nog

alleen in twee exmplaren te Apeldoorn werd aangetroffen , vonden wij

op 9 .Tuli 1897 een afgevlogen wijfje op smeer te Mook. Nieuw voor

Limburg. Ik hield het voorwerp ter eierlegging vochtig en voedde

het, doch tot op 16 Juli zonder succes. Tusschen dien datum en

den 21 sten werden evenwel nu en dan enkele eieren gelegd, in

het geheel zestien. Alles wees er op , dat de vlinder de meeste eieren

al vroeger gelegd had, Den 22sten stierf de moedervlinder en den

23sten kwamen de eerste rupsjes uit. Aan deze zette ik wolwilg,

eene soort treurwilg, berk en eik voor; zij kozen het eerste. Tot

nog toe, October 1897, maken zij het best en is er nog geen

een gestorven; de kweeking geschiedt voorloopig, zoolang zij eten,

in een paar glazen buizen. Toen onlangs wolwilg mij begon te

ontbreken, zette ik aan de rupsjes weder de treurwilgsoort voor,

die zij even gaarne bleken te lusten. De lengte bedraagt thans

ongeveer 15 Mm.; groeien doen zij nu niet meer; zij zijn heel

wat kleiner dan B. rohoraria Schiff, in de overwintering. Als zij

ophouden te eten, worden ze in een gazen kooi voor een open

venster gehangen. De uitslag dezer zeldzame kweekerij zal later

worden medegedeeld,

Gnophos ohscuraria Hb. Zweelo (Dr.), 29 Juli 1897, R. A.

Polak. Nog niet bepaald voor Drenthe vermeld.

Fidonia limharia F. Twee exemplaren te Mook, Juli 1897.

Meerdere exemplaren te Sleen (Dr.), Augustus 1897 , R. A. Polak.

Nieuw voor Drenthe.

Bapta himaculata F. De heer de Vries vond een verdronken

exemplaar op de oppervlakte van een slootje te Laag-Soeren
;

Juni 1897.

Phasiane petraria Hb. Te Oisterwijk werden in Mei 1896 ver-

scheidene exemplaren door den heer de Vi'ies en mij uit adelaars-

varen opgejaagd.

Lobophora carpinata Rkh, Een wijfje te Leusden bij Amersfoort

op 15 April 1897; J. Jaspers Jr. Nieuw voor Utrecht.



392 (de. J. th. OÜDEMä-Xs) MACBOLEPlDOPTSaA.

Lolophora sexalisata Hb. Deze soort komt op smeer
,

gelijk

bleek door de vangst op die wijze van 2 exemplaren te Mook,

Juli 1897.

Cidaria certata Hb. Deze, nog nergens anders waargenomen

soort, blijft steeds te Apeldoorn voorkomen; ook in 1896 en 1897

is zij daar gevangen.

Cidaria plumbaria F. var. luridaria Bkh. Oosterbeek, 17 Juli 1881.

Cidaria fulvata Forst. Zeer algemeen in de duinen tusschen

Velsen en Wijk aan Zee, waar veel wilde rozen {Rosa canina L.)

groeien; Juli 1896, doch toen afgevlogen,

Cidaria variata Schiff. Vliegt nog tot half October,

» rubidata F. Laag-Soeren , 7 Juni 1897.

» decolorata Hb. In aantal te Wijk aan Zee in het laatst

van Juni 1897, doch toen reeds afgevlogen. Het was op eene plek
,

waar veel Lychnis vespertina Sibth. groeide, in welker vruchten,

zooals bekend (i) is, de rups leeft.

Eupithecia linariata F. Van den heer van den Brandt ontving

ik een exemplaar, te Venlo gevangen op 1 September. Dit wijst

er wel op, dat ook bij ons eene tweede generatie zich kan ont-

wikkelen, of dat enkele voorwerpen vóór den winter uitkomen.

Nieuw voor Limburg.

EupitJiecia phimbeolata Haw. Oisterwijk, 18 Mei 1894.

(1) In het Tijdschr. v. Entom., Dl. XXXIX, 1896, p. Lil, deelt de heer

Heylaerts mede, dat de rups van dezen vlinder in Hofmann's rupsenwerk „zelfs

niet opgegeven" wordt. Dit is eene vergissing, die stellig daardoor is ontstaan,

dat de naam decolorata bij Hofmann in den index vergeten is. Op p. 252 vindt

men de beschrijving, waarin ook vermeld wordt, dat zij leeft: „einzeln in den

Kapseln von Lychnis diurna und vespertina."

VERBETERING.

Op p. 233 moet de zinsnede, regel 6 vanboven, beginnende met „Merkwürdig"

en eindigende met „Schienenlänge", vervallen.
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REGISTER.

COLEOPTERA.

Acalyptus carpini Hrbst. V 53
Acilius sulcatus L. 164.

Actobius signaticornis Rey. 1G9.

Acupalpus luteatus Dfts. V 53.

„ meridiainis L. 163.

Adalia bipunctata L. 173.

Aegialia arenaria F. 175.

Agabus affini.s Payk. 164.

„ bipustulatus L. 164.

„ chalconotus Panz. 164.

„ conspersus Marsh. 164.

„ Sturmi Gyll. 164.

Agathidium laevigatniu Er. 171.

„ marginatum St. 171.

Agonum marginatum L. 162.

„ Mülleri Hrbst. 162.

„ versutum St. 162.

Agriotes lineatus L. 175.

„ obscurus L. 175.

„ sputator L. 175.

Aleochara lanuginosa Grav. 167.

„ morion Grav. 167.

„ nitida Grav. 167.

„ obscui-ella Grav. 167.

Amalus Castor F. 178.

„ inconspectus Hrbst. 178.

„ leucoga.ster Mrsli. 178.

„ pericarpius L. 178.

Amara aenea d. Geer. 162.

„ anthobia Vili. 162.

„ apricaria Payk. 162.

„ communis Panz. 162.

„ fulva d. Geer. 162.

„ lucida Dfts. 162.

„ spreta Dej. 162.

„ tibialis Payk. 162.

„ trivialis Gyll. 162.

Anacaena globula Payk. 165.

„ limbata F. 165.

„ ovata Reiche. 165.

Anaspis frontalis L. 176.

,, maculata Fourcr. 176.

1)

Anisodactylus binotatus F. 163.

Anisosticta 19-punctata L. 173.

Anisotoma dubia Kug. 171.

„ obesa Schmidt. 171.

„ vestigator Hersch. 171.

Anobium domesticum Fourcr. 176.

Anomala aenea d. Geer. 175.

Anoplus plautarum Naez. 178.

Anthei'ophagus silaceus Hrbst. 173.

Anthicus floralis L. 176.

Anthocomus fasciatus L. 176.

Anthrenus fusciis Latr. 173.

„ museorum L. 173.

Aphodius ater d. Geer. 174.

„ borealis Gyll. 174.

„ contaminatus Hrbst. 174.

„ erraticus L. 174.

„ fimetarius L. 174.

„ foetens F. 174.

„ fossor L. 174.

„ granarius L 174.

„ inquiuatus F. 174.

„ luridus Payk. 174.

„ merdarius F. 174.

„ nitidulus F. 174.

„ plagiatus L. 174.

„ prodromus Brahm. 174.

„
punctatosulcatus St. 174.

„ pusillus Hrbst. 174.

„ rufipes L. 174.

„ rufus Moli. 174.

„ scybalarius F. 174.

„ subterraneus L. 174.

„ tristis Panz. 174.

Apiou assimile Kirby. 178.

„ aterrimum L. 179.

„ cyaueum d. Geer. 178.

„ flavipes F. 178.

„ frumentarium L. 179.

„ humile Germ. 179.

„ limonii Kirby. V 53.

„ nigritarse Kirby. 179.

„ pisi F. 179.

„ platalea Germ. 179.

1) Waar vóór het cijfer der bladzijde eene V geplaatst is, wordt de paginatuur

der Verslagen bedoeld.
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Apion pubescens Kirby. 178.

„ Spencei Kirby. 179,

„ trifolii L. 178.

„ violaceum Kirby. 179.

Atbous haemorrhoidalis F. 175.

„ niger L. 175.

Atomaria fuscipes Gyll. 173.

„ ruficornis Mrsh. 173.

Attagenus pellio L. 173.

Axinotarsus pulicarius F. 176.

Badi.ster bipustulatus. 162.

Balaninus salicivorus Payk. 178.

Bembidium assimile Gyll. 161.

„ Doris Panz. 161.

„ femoratum St. 161.

„ fumigatum Dfts. 161.

„ guttula F. 162.

„ Maunerheimi Sahib. 162.

„ minimum F. 161.

„ normannum Dej. 161.

„ quadriguttatum F. 161.

„ quadrimaculatum L. 161.

„ quinquestriatura Gyll. 162.

„ ustulatum L. 162.

„ varium 01. 161.

Berosus luridus L. 165.

„ spiuosus Stev. 165.

Blaps similis Latr. 176.

Bledius arenarius Payk. 170.

p fracticornis Payk. 170.

„ pallipes Grav. 170.

„ spectabilis Kr. V 53.

Bothriopborus atomus Muls. 174, V 13.

Brachypterus glaber Newm. 172.

„ urticae F. 172.

Bradycellus collaris Payk. 163.

„ similis Dej. 163.

Broscus cepbalotes L 163.

Bryaxis fossulata Reichb. 171.

„ Helferi Schmidt. 171.

„ juucorum Leach. 171.

Byrrhus dorsalis F. 174.

„ pilula L. 173.

Byturus rosae Scop. 172.

Cafius xantholoma Grav. 169.

Calandra granaria L. 178.

Calathus ambiguus Payk. 162.

„ erratus Sahib. 162.

„ fuscipes Goeze. 162.

„ nielanocephalus L. 162.

Cantharis figurata Mann. ? 175.

„ fnsca L. 175.

„ lateralis L. 175.

„ livida L. 175.

„ rufa L. 175.

„ thoracica 01. 175.

Caralnis arvensis Hrbst. 161.

„ cancellatus 111. 161.

„ clathratus L. 161.

„ granulatus L. 161.

„ nemoralis Müll. 161.

Carabus nitens L. 161.

Carcinops minima Aube. 172.

Cartodere ruficollis Mrsh. 173.

Catops sericeus F. 171.

Cercus pedicularius L. 172.

Cercyon analis Payk. 166.

„ bifenestratus Kiist. 166.

„ depressus Steph. 166.

„ granarius Er. 166.

„ haemorrhoidalis F. 166.

„ impressus St. 166.

„ lateralis Mrsh. 166.

„ littoralis Gyll. 166.

„ lugubris Payk. 166.

„ melanocephalus L. 166.

„ nigriceps Mrsh. 166.

„ pygmaeus 111. 166.

„ quisquilius L. 166.

„ terminatus Mrsh. 166.

„ tristis 111. 166

„ unipunctatus L. 166.

Ceutorhynchus ericae Gyll. 178.

„ erysimi F. 178.

„ hirtulus Germ. 178.

„ litura F. 178.

„ pollinarius Forst. 178.

„ ruber Mrsh. 178.

„ troglodytes F. 178.

Chaetarthria seminulum Hrbst. 165.

Chaetoenema hortensis Fourcr. 179.

Chilocorus similis Rossi. 173.

Choleva velox Spence. 171.

Ohrysomela haemoptera L. 179.

Cicindela campestris L. 160.

„ hybrida L. 160.

„ maritima Latr. 160.

Cleonus sulcirostris L. 177.

divina fossor L. 161.

Cnemidotus caesus Dfts. 163.

Cneorhinus plagiatus Schall. 177.

Coccidula rufa Hrbst. 173.

Coccinella quinquepunctata L. 173.

„ septempunctata L. 173.

„ undecimpunctata L. 173.

Coelambus coufiuens F. 163.

„ impressopunctatus Schall. 163.

Coenocera bovistae Hofifm. 176.

Coleoptera (Geluiden voortgebracht door)

V 40.

Colymbetus fuscus L. 164.

Conoiiimus nodifer Westw. 173.

Conurus pedicularius Grav. 168.

Copelatus ruficollis Sail. 164.

Coprophilus striatulus F. 171.

Copturus rubricoUis Gyll. 201.

„ signatus Hell. 201.

Corticaria elongata Humm. 173.

Corynetes caeruleus d. Geer. 176.

Crepidodera ferruginea Scop. 179.

„ salicaria Payk. V 53.

transversa Mrsh. 179.
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Crypticus quisquilius L. 176.

Cryptobium fracticorne Payk. 169.

Cryptoceplialus parvulus Müll. V 53.

„ pini L. V 53.

Cryptophagus badins St. 173.

„ dentatus Hrbst. 173.

„ villosus Heer. 173.

Cteuiopus sulpbureus L. 176.

Ciipturosomus tringa Hell. 202.

Cymbiodyta marginellus F. 165.

Cyphon variabilis Thunb. 175.

Dasytes plumbeus Müll. 176.

Demetrias atricapillus L. 163.

„ monostigma Sam. 163.

Diamerus ericius Schauf. 217.

„ hispidns King. 215.

„ impar Chap. 216.

Dicbirotrichu.s pubescens Payk. 163.

Diglossa mersa Hai. 167.

Douacia thalassina Germ. 179.

„ versicolora Brahm. 179.

Dorytomus Dejeani Forst. 178

„ tortrix L. 178.

Dromius linearis 01. 163.

„ monostigma Sam. 163.

Dryops auriculata Panz. 166.

„ lurida Er. 166.

„ prolifeicornis F. 166.

Dyschirius aeneus Dej. 161.

„ globosus Hrbst. 161.

„ obscurus Gyll. 161.

„ politus Dej. 161.

, salinus Schaum. 161.

„ thoracieus Rossi. 161.

Dytiscus circumflexus F. 164.

„ marginalis L. 164.

Elaphrus riparius L. 160.

Emus hirtus L. 168.

„ maxillosus L. 168.

Enicmus mimitus L. 173.

Ephistemus globulus Payk 173.

Epuraea aestiva L. 172.

Erirrhinus acridulus L. 178.

Eucopturus signatus Hell. 201.

Europhilus puellus Dej. 162.

Evaesthetus rufìcapillus Lac. 170.

Falagria thoracica Curt. 167.

Georyssus crenulatus Rossi. 166.

Geotrupes foveatus Mrsh. 175.

„ spiniger Mrsh. 175.

„ stercorarius L. 175.

„ vernalis L. 175.

Gnypeta carbonaria Mann. 167.

Gracilia minuta F. 179.

Gronops luuatus F 177.

Gyrinus elongatus Aubé. 164.

„ marinus Gyll. 164.

„ natator L. 164.

Haliplus amoenus 01. 163.

„ lineaticoUis Mrsh. 163.

,, ruflcoUis d. Geer. 163.

Haliplus variegatus St. 163.

Halyzia ocellata L. 173.

Harpalus aeneus F. 163.

„ anxius Dfts. 163.

„ latus L. 163.

„ neglectus Serv. 163.

„ rubripes Dfts. 163.

„ ruficornis F. 163.

Heliopathes gibbus F. 176.

Kelochares lividus Forst. 165.

Helophorus aeneipennis Thoms. 165.

„ aquaticus L. 165.

„ brevipalpis Bed. 165.

„ frigidus Gracile. 165.

„ granularis L. 165.

„ nubilus F. 165.

„ obscurus Muls. 165.

Hemicolpus cubicus Lac. 203.

Hemigaster cubicus Lac. 203.

Heterocerus burchaneusis Schu. 166.

V 13.

„ fenestratus Thnb. 166.

„ fiexuosus Steph. V 53.

„ fossor Kies. V 53.

„ fusculus Kies. 166.

„ hispidulus Kies. 166.

„ obsoletus Curt. 166.

Heterothops binotata Grav. 168.

Hippodamia 13-punctata L. 173.

Hister bissexstriatus F. 172.

„ cadaverinus Hoffm. 172.

„ carbonarins 111. 172.

„ neglectus Herm. 172.

„ purpurascens Hrbst. 172.

„ 12-striatus Schrank. 172.

„ unicolor L. 172.

Homalium coucinnum Mrsh. 171.

„ fucicola Kr. V 13.

„ iopterum Steph. 171.

„ laeviusculum Gyll. V 13.

„ oxyacanthae Grav. 171.

„ riparium Thoms. 13.

„ rivulare Payk. 171.

„ rugulipenne Rye. 171. V 13.

Homalota amicula Steph 167.

„ analis Grav. 167.

„ aterrima Grav. 167.

„ atrameutaria Gyll. 167.

„ caesula Er. 167.

„ castanoptera Mann. 167.

„ elongata Grav. 167.

„ fungi Grav. 167.

„ gagatina Bandi. 167.

„ gregaria Er. 167.

y,
longicornis Grav. 167.

„ nigricornis Thoms. 167.

„ orphana Er. 167.

„ palustris Kies. 167.

„ Pertyi Heer. 167.

„ ravilla Er. 167.

„ sericans Grav. 167.
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Homalota trinotata Kr. 167.

„ zosterae Thorns. 167.

Hydrobius fuscipes L. 165.

Hydrochus angustatus Genn. 165.

„
brevis Hrbst. 165.

„ carinatus Germ. 165.

„ elongatus Schall. 165.

Hydronomus alismatis Mrsh. 177.

„ limosus Gyll. 177.

Hydrophilus piceus L. 165.

nydroporus angustatus St. 164.

„ bilineatus St. 164.

„ erythrocephalus L. 164.

„ melanarius St. V ö3.

„ nigrita F. 164.

„ obscurus St. 164.

„ palustris L. 164.

„ pictus P. 164.

„ planus F. 164.

fl
pubescens Gyll. 164.

„ quadrilineatus Dup. 164.

„ umbrosus Gyll. 164.

Hygrotus inaequalis F. 163.

„ versicolor Schall. 163.

Hyloscyllus exsculptus C. Schauf'. 218.

„ loricatus C. Schauf. 218.

„ radens C. Schauf. 219.

Hypera arator L. 177.

„ nigrirostris F. 177.

„ plantaginis d. Geer. 177.

Hyphydrus ferrugineus L. 163.

Ilybius aenescens Thoms. V 53.

„ feiiestratus F. 164.

„ fuliginosus F. 164.

„ guttiger Gyll. 164.

„ obscurus Mrsh. 164.

Laccobius alutaceus Thoms. 165.

„ bipunclatus F. 165.

„ minutus L. 165.

Laccophilus obscurus Panz. 163.

Lacon murinus L. 175.

Lagria hirta L. 176.

Lamia textor L. V 23.

Lathridius lardarius d. Geer. 173.

Lathrimaeum atrocephalum Gyll. 171.

Lathrobium filiforme Grav. 170.

„ fulvipenue Grav. 170.

„ multipunctatum Grav. 170.

Leistotrophus murinus L. 169.

„ nebulosus F. 168.

Lema lichenis Voet. 179.

„ melanopa L. 179.

Lepyrus colon L. 177.

Limnobius aluta Bedel. 165.

„ nitidus Muls. 165.

Limobius mixtus Boh. 177.

Limonius aeruginosus 01. 175.

Lochmaea capreae L. 179.

Longitarsus atricillus L. 179.

„ brunneus Dfts. 179.

laevis Dfts. 180.

Longitarsus luridus Scop. 179.

„ medicaginis All. 179.

„ pusillus Gyll. 180.

Lorocera pilicoruis F. 161.

Malachius bipustulatus L. 176.

Malthodes guttifer Kies. 175.

Mantura chrysanthemi Koch. 179.

„ rustica L. 179.

Masoreus Wetterhali Gyll. 163.

Mecinus piraster Hrbst. 178.

Megarthrus depressus Payk. 171.

Megasternum boletophagum Mrsh. 166.

Melanophthalma fuscula Humm. 173.

gibbosa Hrbst. 173.

Melanotus punctolineatus Pali. 175.

„ rufipes Hrbst. 175.

Melasoma collare L. 179.

Meligethes brassicae Scop. 172.

„ picipes St. 172.

Meloe brevicornis Panz. 176,

Melolontha. 175.

Melolontha vulgaris F. (monstrueus

exempl. van) V. 23.

Metabletus foveola Gyll. 163.

Microzoum tibiale F. 176.

Mitosoma acceratum C. Schauf. 223.

„ excisum C. Schauf. 223.

„ nigrum C. Schauf. 223.

„ planum C. Schauf. 223.

„ robustum C. Schauf. 223.

Mordellistena pumila Gyll. 176.

Mycetea hirta Mrsh. 173.

Mycetoporus brunneus Mrsh. 161.

„ splendidus Grav. 168.

Myllaena brevicornis Matth. 168.

„ gracilis Matth 168.

Myrmedonia canaliculata F. 167.

„ limbata Payk. 167.

Nebria cursor Müll. 161.

Necrophorus humator Goeze. 171.

„ vespillo L. 171.

„ vestigator Hersch. 171.

Nitidula carnaria Schall. 172.

Noterus clavicornis d. Geer 163.

„ crassicornis Müll. 163.

Notiophilus aquaticus L. 161.

„ biguttatus F. 161.

Ochtebius impressus Mrsh. 166.

„ marinus Payk. 166.

„ pusillus Steph. 166.

Olibrus corticalis Panz. 172.

Olistophus rotundatus Payk. 162.

Omosiphora limbata F. 172.

Onthophagus nuchicornis L. 174.

Opatrum sabulosum L. 176.

Opilio domesticus St. 176.

Orthocerus muticus L. 173.

Othius fulvipennis F. 169.

Otiorhynchus frisius C. Schneid. 176.

„ ovatus L. 177.

raucus F. 176.
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Otiorliynchus singularis L. 176.

„ sulcatus F. 177.

Oxyomns sylvestris Scop. 175.

Oxypoda aumilaris Sclilb. 168.

„ brachyptera Steph. 168.

„ exigiia Er. 167.

„ luteipennis Er. 167.

Oxytelus complauatus Er. 170.

„ laqueatus Mrsh. 170.

„ nitidulus Grav. 170.

„ Ferrisi Fauv. 170.

„ riigosus Grav. 170.

,, sculpturatus Grav. 170.

„ soul) tus Grav. 170.

„ tetracariuatus Block. 170.

Paederus fuscipes Curt. 170.

Pedilophorus aeneus F. 174.

Phaedou armoraciae L. 179.

Phalacrus substriatus Gyll. 172.

Philhydrus coarctatus Gredl. 165.

„ frontalis Er. 165.

„ grisesceus Gyll. 165.

„ quadripiinctatus Hrbst. 1 65.

„ testaceus F. 165.

Philonthus aeneus Thoms 169.

„ agilis Grav. 169.

„ cephalotes Grav. 169.

„ cruentatus Gmel. 169.

„ ebeninus Gi'av. 169.

„ finietarius Grav. 169.

„ laininatus Creutz. 169.

„ umrginatus Ström. 168.

„ micans Grav. 169.

„ nigritulus Grav. 169.

„ politus F. 169.

„ punctatus Grav. 169.

„ quisquiliarius Gyll. 169.

„ sanguiuoleiitus Grav. 169.

„ splendens F. 169.

„ variaus Payk. 169.

„ varius Gyll 169.

„ vernalis Grav. 169.

Phospliuga atrata L. 171.

Phyllobius oblongus L. 177.

„ pini (pyri?) L. 177.

„ pomouae 01. 177.

„ urticae d. Geer. 177.

Phylloperta borticola L. 175.

Pliyllotreta exclamationis Thunb. 179.

Phytosus balticus Kr. 167.

„ spinifer Curt. 167.

Platynus' ruficoUis Goeze. 162.

Platypus diegeusis C. Schauf. 222.

„ madagascariensis Chap. 222.

„ nobilis C. Schauf. 221.

Platysthetus cornutus Gyll. 170.

Pocadius ferrugiueus F. 172.

Poecilus caerulescens L. 162.

Polydrosus chrysomela 01. V 53.

,,
contiueus Steph. V 58.

„ sericeus Schall. 177.

Polyphylla fullo L. 175.

Prasocuris pbellandrii L. 179.

Psammodius sulcicoUis IH. 175.

Pseudopelta rugosa L. 171.

Psiliiodes cuculiata 111. 179.

Ptenidium evanescens Mrsh. 171.

Pterostichus anthracinus 111. 162.

„ diligens St. 162.

„ minor Gyll. 162.

„ niger Schall. 162.

„ nigritus F. 152.

„ strenuus Panz. 162.

„ vulgaris L. 162.

Ptinus fur L 176.

Quedius attenuatus Gyll. 168.

„ brevicornis Thoms. 168.

„ fuliginosus Grav. 168.

„ maurorufus Grav. 168.

„ mesomeliuus Mrsh. 168.

„ molochinus Grav. 168.

„ picipes Mann. 168.

„ semiaeueus Steph. 168.

„ tristis Grav. 168.

Ramphus pulicarius Hrbst. 178.

Rhagouycha fulva Scop. 175.

Rhantus exoletus Forst. 164.

„ suturalis Lac. 164.

Ehiuosimus planirostris F. 176.

Rhizobius litura F. 173.

Rhizophagus bipustulatus F. 172.

„ perforatus Er. 172.

Rhynchaenus alni L. 178.

„ quercus L. 178.

Saperda carcharias L. 179.

Saprinus aeneus F. 172.

„ crassipes Er. 172.

„ maritimus Steph. 172.

„ metallicus Hrbst. 172.

„ nitidulus Payk. 172.

Scydmaenus collaris MüU. 171.

Scymnus sp. 173.

Simplocaria semistriata F. 174.

Sitona flavescens Mrsh. 177.

„ griseus F. 177.

„ hispidulus F. 177.

„ lineatus L. 177.

Sphaeridium scarabaeoides L. 166.

Staphylinus aeneocephalus d. Geer. 169.

„ caesareus Cederh. 169.

„ compressus Mrsh. 169.

„ erythropterus d. Geer. 169.

„ olens Müll. 169.

„ pubesceus d. Geer. 169.

Sten us l)inotatus Ljungh. 170.

„ l)runnipes Steph. 170.

„ buphthalmus Grav. 170.

„ canaliculatus Gyll. 170.

„ clavicornis Scop. 170.

„ geniculatus Grav. V 53.

„ guttula MüU. 170.

,, incrassatus Er. 170.
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StenuH Juno F. 170.

„ latifroiis Er. 170.

„ pagauus Er. 170.

„ picipes Stepli. V 53.

Î,
providus Er. V 53.

„ pubescens Steph. 170.

„ similis Hrbst. 170.

Stephanoderes vulgaris C. Schauf. 209.

Stilbus testaceus Panz. 173.

Strangalia attenuata L. V 53.

Stropliosomus coryli F. 177.

Tachinus collaris Grav. 168.

„ flavipes F. 168.

„ rufipes L. 168.

Tacliyporus chrysomelinus L. 168.

„ hypnorum F. 168.

„ pusillus Grav. 168.

„ tarsus Er. 168.

Tanysphyrns lemnae Payk. 177.

Tenebrie molitor L. 176.

Thectura linearis Grav. 167.

Tragyphloeus scaber L. 177.

„ scabricnlus L. 177.

Trechus 4-striatus Sehr. 162.

Trichopteryx grandicollis Mann. 171.

Trogophloeus bilineatus Steph. 170.

„ corticinus Grav. 170.

„ elongatulus Er. 170.

„ foveolatus Sablb. 170.

„ rivularis Mots. 170.

Tryogencs festucae Hrbst. 178.

Tychius venustus F. 178.

Typbaea fumata L. 172.

Xantholinus linearis Ol. 169.

„ punctulatus Payk. 169.

„ tricolor F. 169.

Xestobium rufovillosum d. Geer. 176.

Xyleborus adelograpbus Eichh. 212.

„ Alluaudi C. Schauf. 210.

„ bucco C. Schauf. 212.

„ capito C. Schauf. 213.

„ confusus Eichh. 210.

„ dilatatus Eichh. 212.

„ Kraatzi Eichh. 210.

„ mascarensis Eichh. 210.

„ parvulus Eichh. 212.

„ principalis Eichh. 212.

„ validus Eichh. 212.

„ xanthopus Eichh. 2i2.

Zurus maculithorax Hell. 199.

„ papaveratus Germ. 199.

ORTHOPTERA.
Ephippigera Vitium Serv. V 51 , .52.

ODONATA.
Libellula quadrimacnlata. V 40.

HYMENOPTERA.
Cimbex fagi Zadd. V 15, 44, 45.

Cimbex lutea L. V 15, 42, 43.

Paniscus glaucopterus L. V 44.

Pelopaeus pensilis 111. V 8.

Pimpla brassicariae Poda. V 18,

„ examinator F. V 18.

Theronia flavicaus F. V 18.

Trichiosoma Latreillei Leach. V 46.

„ lucorum L. V 46.

„ silvatica Leach. V 96.

„ vitellinae L. V 46.

LEPIDOPTERA.

Abraxas grossulariata L. 82.

„ marginata L. 82.

Acentropus niveus Ol. 330.

Acherontia Atropos L. 5, 30, 56, 58,

68, 79, 152, 372. — V 17, 49, 50.

Acherontia Lachesis F. 4, 30, 56.

Styx Westw. 4, 7, 8, 30, 56.

Achroea grisella F. 331.

Acidalia aversata L. 82.

„ emarginata L. 390.

„ emutaria Hbn. 312.

„ nigropunctata Hfn. 312.

„ strigilaria Hbn. 391.

„ trigeminata L. 82.

Acosmeryx Anceus Cr. 40.

„ cinerea Butl. 40.

„ Shervillei Bsd. 40, 56.

Acrolejiia arnicella v. Heyd. 342.

Acronycta alni L. 9.

„ cuspis Hbn. 293. — V 41.

„ euphorbiae F. 381.

„ leporina L. 381.

„ meuyanthidisView. 294, 381.

Adela viridella Scop. 340.

Aethia emortualis Schiff. 390.

Agdistis Bennetii Gurt. 363.

Aglia Tau L. 290, 378.

Aglossa pinguinalis L. 326.

Agrotis brunnea F. 388.

„ castanea Esp. 388.

„ cinerea W.V. 304.

„ C-nigrum L. 304

„ comes Hbn. 387.

„ cursoria Hfn. 389.

„ Dahlii Hbn. 303.

„ fimbria L. 387.

„ interjecta Hbn. 388.

„ janthina Hbn. 303, 387.

„ melothina Esp. 388.

„ nigricans L. 389.

„ praecox L. 388.

„ pronuba L. 387.

„ saucia Hbu. 388.

„ signum F. 388.

„ sobriua Guen. .H03.

„ xanthographa W.V. 303

„ ypsilon Hfn. 157.

Amathusia Phidippus L. 93.
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Amblypherus Pauopus Cr. 104.

Ambulyx auripenuis Moore. 40.

„ subocellata Feld. 4, 40.

„ substrigilis Westw. 38.

„ Twaitesi Moore. 40.

Auipliidasys betularia L. 315.

Auijibipyra tragopogonis Cl. 153.

Araphonix jatrophae F. 32.

Anarsia genistae Staint. 355.

Anceryx Alope Cr. 36.

Elio Cr. 36.

Scyron Cr. 36.

Anthooharis cardamiuis L. 371.

Apamea testacea Hbn. 384.

Aplecta berbida. 298.

„ occulta. 298.

Aporia erataegi L. 286.

Aporopbyla nigra Haw. 295.

Arctia russuia L. 289

„ villica L. 289.

Argynnis Adippe L. 369.

„ Eupbrosiue L. 281.

Argyresthia abdominalis Zell. 341.

„ delectella Zell. 341.

laevigatella H. S. 341.

Arsilonche venosa Hbn. 153.

Asopia farinalis L. V 53.

Aspilates ocbrearia Rossi. 118. V 6.

Asteroscopus nubeculosa Esp. 297.

Atella Sinha Koll. 74.

Atemelia torquatella Zell. 341.

Bapta bimaculata F. 391.

Boarmia abietaria Hbn. 391.

„ cinctaria W.V. 315.

„ crepuscularia Hbn. V 16.

Boletobia fuliginaria Cl. 305, 389.

Bombyx crataegi L. 390.

„ lanestris L 390. V 23.

„ pini L. 377, 390.

„ potatoria L. 152.

„ pruni L. 390.

„ quercifolia L. 376.

„ quercus L. 377.

„ rubi L. 378.

„ wariugi Teysm. 9.

Bomolocha fontis Thuub. 389.

Botys octomaculata L. 329.

„ silacealis Hbn. 329.

Bracbyglossa triangularis Don. 30.

Bupalus piniarius L. V 23.

Cabera exanthemata Scop. 82.

„ pusaria L. 82, 316.

Calamia lutosa Hbu. 90, 302, 386. —
V 14.

Calamoiroiiba paludella Hbn. 330.

Callidryas Pomona F. V 7.

Calymnia Panopus Cr. 3, 4, 6, 7, 10,

23, 30, 79.

Capha Eryraanthis Drury. 74.

Caradrina clavipaljiis Scoii. 157.

y,
trigrammica Hfn. 389.

Carpocapsa saltitaus Westw. V 24.

Carterocepbalus Paniscus Sulz. 286.

Cathaemia Periboea God. V 9.

Catocala fraxini L. V 10.

„ uupta L. 304.

„ sponsa L. 305.

Cemiostoma susinella Zell. 362.

Ceratomia Amyntor Hbn. 32.

Cerigo matura Hfn. 387.

Cerostoma scabrella L. 342.

Cerusa argentea Feld. 15.

Cbaerocampa Acteus Cr. 2, 4, 8, 11,

44, 56, 58, 79.

„ Alecto L. 4, 42, 58, 79.

„
Celerio L. 3, 8, 42.

„ Cloth o Drury. 3, 4, 8,
22, 34.

„
Elpeuor L. 2, 5, 44, 67, 78.

,,
equestris F. 44.

„
euphorbiae L. 5.

„
Hypothous Cr. 4, 5, 11,

22, 40, 55, 56, 59.

,j
japonica Bsd. 4, 8, 42.

„
Lucasi Moore. 4, 44.

„
Lycetus Cr. 42.

„
nerii L. 5, 40.

„
Nessus Drury. 4, 8.

Oldeulaudiae F. 3, 4, 5,

8, 10, 42,51,57,58,62.

„
orieutalis Feld. 4, 44.

„
pallicosta Bsd. 4, 8, 44.

„
porcellus L. 3 , 5 , 10

,

44, 67.

„
protrudens Feld. 40.

„
puncti venata Btl. 4, 44.

Rafflesii Btl. 4, 44.

„
Rhesus Bsd. 4, 42

„
silhetensis Btl. 3 , 4, 42.

„
? syriaca Led. 46.

„ tenebrosa Moore. 44.

„
Thyelia L. 3, 4, 8, 42.

„ torsa L. 44.

„
velata Btl. 4, 44.

„
vigil Guér. 3,8, 44.

Cbaraeas gi-aminis L. 298.

Chilo infuscalellus Sn. 91.

„ phragmitellus Hbn. 90.

Chloantha Polyodon Clerck. 297.

Chromis pallicosta Bsd. 104.

Cidaria affinitata Steph. 323.

„ certata Hbu. 392. V 19.

„ decolorata Hbn. 323, 392.

„ ferrugata CI. 82, 321.

„ firmata Hbn. 321.

„ fulvata Forst. 392.

„ plumbaria F. 392.

„ rnbidata F. 392.

„ undulata L. 320.

„ variata Schilf. 392.

Coenonympha Davus L. 282.

Coleophora fuscedinella Zell. V 54.
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Coleophora fuscocuprella H. S. 356.

„
liueola Haw. 358.

„
lixella Zell. 357.

Conchylis rutilana Hbn. 335.

„ Schreibersiana Fröl. 334.

„ vectisana Westw. 335. V. 54,

Cosmopteryx cognita Wals. 137.

„ flavofasciata WoU. 137.

„ pallifasciella Sn. 138.

„ punctulatella Su. 139.

„ scribaiella Zell. 137.

Crambus alpinellus Hbn. 330.

„ contaminelliis Hbn. V 53.

„ fa.sceliuellus Hbn. V 53.

„ latistrius Haw. 330.

„ myellus Hbn. 330.

„ pulchellus Scop. V 53.

Cryptoblabes bistriga Haw. 331.

Cuculila chamomillae W.V. 153.

Cymatophora Or W.V. 153.

DanaLs Genutia Cr. 9.

„ Plexippus L. 9.

Daphnis Hypothous Cr. 104.

„ protrudens Feld. 104.

Darapsa Bliaga Moore. 104.

Deilephila Bienerti Staud. 38.

„ Dahlii H. G. 38.

„ Daucus Cr. 38.

„ euphorbiae L. 36, 51, 57,

58, 372.

„ galli Rott. 5, 38, 57, 79.

„ Hippopbaes Esp. 36.

„ lineata F. 38.

„ livomica Esp. 38,

„ nerii L. 5, 76.

„ Nicaea Prun. 38.

„ porcellus L. 371.

„ tithymali Bsd. 38.

„ Vespertilio F. 4,5, 10, 11,38.

„ Zygophylli Ocbs. 38, 57.

Depressaria angelicella Hbn. 349.

„ ciliella Staint. 344.

„ grauulosella Staiut. 345.

„ nervosa Haw. 157, 349.

„ Yeatiana F. 348.

Deudoryx Epyarbas Moore. 88.

„ Isocrates F. 89.

Dianthoecia capsincola Hbn. 383.

„ conspersa W.V. V 23.

Diatraea sfriatalis Sn. 91.

Dichrorampha ])luuib;.na Scop. 338.

„ quaestionana Mann.V 54.

„ simpliciana Haw. 338.

„ tanaceti Staint 338.

Discophora Celinde StoU. V 9.

Doloëssa viridis Zell. 149.

Dyschorista suspecta Hbn. 294.

Elachista rhyuchosporella Staint. 361.

Elibia Dolichus Westw. 4, 10, 22, 38.

Ematurga atomaria L. 82.

Emilia Ardenia Lewin. 36.

Emilia Hespera F. 36.

„ Morpheus Cr. 36.

Eudotricha flammealis W.V. V 53.

Epichuopteryx puUa Esp. 339.

Epistor lugubris L. 46.

Erastria uncula Cl. 389.

„ venustula Hbn. V 41.

Ergatis ericinella Dup. V 54.

Euclea Dumolini Bsd. 30.

Euclidia Mi Clerck. 305.

Eudodacles gerronella Zell. 350.

Eupitbecia abietata Goeze. 82.

„ absinthiata Clerck. 82.

„ albipunctata Haw. 82.

„ castigata Hbn. 82.

„ euphrasiata H. S. 82.

„ innotata Hfn. 82.

„ isogrammaria Tr. 324.

„ laquearia H S. 325.

„ linariata F. 392.

„ oblongata Tbuub. 82, 84.

„ piperata Stepb. 324.

„ plumbeolata Haw. 392.

„ pusillata F. 82.

„ satyrata Hbn. 82.

„ strobilata Borkh. 324.

„ succenturiata L. 82.

„ virgaureata Dbd. 324.

Eurrbypara hortulata L. 329.

Eurycreon verticalis L. 329.

Eurypteryx Hhaga Moore. 32.

„ mirabilis Rotscb. 4 , 32.

Euzophera polyxenella Mill. 331.

Everyx Choerilus Cr. 40.

„ Myron Cr. 40.

Fidonia brunneata Thb. 316.

„ clathrata L. 315. V 53.

„ limbaria F. 391.

Gargetta. 15.

Gelechia aethiops Westw. 355.

„ dodecella L. V 54.

„ electella Zell. 353.

„ luculella Hbn. V 54.

„ similis Staint. 354.

„ suppeliella Wals. 351.

„ turpella W.V. 351.

Glyphipteryx Fischeriella Zell. 356.

Gnophos obscuraria Hbn. 391.

Gortyna flavago W.V. 90, 385.

Gramme.sia trigraramica Hfn. 389.

Grapholitha adustana Hbn. V 54.

„ decrepitana H. S. 336.

„ granitana H. S. 336.

„ incarnana Haw. 337. V. 54.

„ Juliana Curt. 337.

„ microgammana Guen. 337.

„ rufana Scop. 336.

„ scbistaceaua Sn. 91.

„ semifuscana Stepli. 337.

„ succedana W.V. 337.

„ suffusana Zell. 330. V 41.
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Gurelca Hyas Bsd. 105.

Hadeua capsincola Hbn. 383.

„ contigua Vili. 383.

„ dentina Esp. 383.

„ objecta Hbn. 384.

„ scolopaciua Esp. 384.

„ serena F. 383.

„ sordida Bkh. 384.

„ splendens Hbn. 297, 383.

Harpella bractella L. 355.

Harpyia bifida Hbn. 378.

furcula L. 16, 17, 152. V 49.

„ viDula L. 14, 15, 16, 17, 18,

19, 379.

He.liophobus leucophaea View. 384.

Helotropha nictilans ßkh. 384.

Hepialus humuli L. 90, 91, 374.

„
lupulinus L. 374.

„
Sylvina L. 90.

Hesperia Actaeon Esp. 287.

„ comma L. 371.

„ lineola Ochs. 371.

„ Thaumas Hfu. 371.

Heterogena limacodes Hf'n. 374.

Hibernia defoliaria L. 315.

Hippotia vagans Btl. 105.

Homoeosoma cretacella Rossi. 332.

Hybocampa Milhauseri F. 290.

Hydrelia Bankiana F. 304.

uncula Cl. 389.

Hydroecia micacea Esp. 90.

„ nictitaus Bkh. 384.

Hypatima binotella Thunb. 356.

Hypena foutis Thunb. 389.

Hypeuodes castaesti igalis Steph. 389.

Hypochalcia ahenella W.V. 331.

Hyponomeuta padellus L. 341.

Hyppa rectilinea Esp. 382.

Ilarus ochroleuca W. V. 298, 384.

lucurvaria Koerneriella Zell. 340.

Ino pruni W.V. 288.

„ statices L. 288, 374.

Lampros procerella W.V. V 54.

Latoia albifrons Guér. 151.

„ bimaculata Zell. 150.

„ chlorostigma Sn. 151.

„ fiorifera H. S. 151.

Laverna fulvescens Haw. 361.

Raschkiella Zell. 361.

Leocyna ba'eoides Sn. 89.

Leucania impudens Hbn. 387.

„ obsoleta Hbn. 156, 387.

„ pallens Cl. 156, 386.

„ pudorina W.V. 303.

„ straminea Tr. 156, 302.

„ turca L. 387.

Leuccphlebia lineata Westw. 4 , 32.

Limuaecia phragmitella Staint. 360.

Lithocolletis scopariella Zell. 361.

Lithosia coniplana L. 375.

„ griseola Hbn. 289 , 375.

Lithosia muscerda Hfn. 289, 875.

Lobophora carpiuata Bkh. 391.

„
polycommata W.V. 319.

„ sexalisata Hbn. 392.

„ viretata Hbn. 320.

Lophura Byas Bsd. 46.

Loranthus-rupsen. V 9.

Luperina abjecta Hbn. 384.

„ didyma Esp. 90, 91.

„ funerea v. Hein. 299.

„ furuncula W.V. 90.

„ literosa Haw. 90, 301.

„ ophiograrama Esp. 301.

„ scolopacina Esp. 384.

„ sordida Bkh. 384.

„ strigilis L. 90.

Lycaena Aegon W.V. 229, 285.

„ Alcon W.V. 284.

„ Areas Rottb. 282.

„ Argiolus L. 284.

„ Argus L. 229, 370.

Macroglossa avicula Bsd. 46.

„ Belis Cr. 4, 48, 58.

„ bombyliformis Ochs. 48.

V 49.

„
Catapyrrha Btl. 5.

„ Corythrus Bsd. 4, 5, 48 , 49.

„
croatica Esp. 48.

„
difflnis Bsd. 48.

„
divergens Wlk. 4, 48.

„
Etolus E. Lecomte. 48.

Faro Cr. 3, 48.

„
fusciformis L. 48.

„ gyrans Bsd. 46.

„
hemichroma Btl. 48.

Hylas L. 4, 5, 48.

„ insipida Btl. 5.

„ proxima Btl. 5, 48.

„
stellatarum L. 5 , 46 , 58 , 66.

„ taxicolor Moore. 5, 48.

Thysbe F. 48.

Madopa salicalis W.V. 308.

Mamestra adusta Esp. 384.

„ contigua Vili. 383.

„ dentina F. 383.

„
leucophaea View. 384.

„ serena F. 383.

„ spbndens Hbn. 383.

Mania maura L. 389.

Melanagria Galathea L. 281 , 370.

Meliana flammea Curt. 156, 302, 386.

Melissoblaptes bipuuctanus Curt. 331.

Metrocampa honoraria W. V. 309.

Mici'optei'yx aureatella Scop. 366.

Miresa nitens Wlk. 9, 13.

Miselia oxyacanthae L. 382.

Naeuia typica L. 153.

Nemoria lactearia L 310.

„ putata L. 310.

„ vernarla Hbn. 390.

Nephopteryx abietella W.V. V 54.
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Nephopteryx formosa Ilaw. 331.

Neptis aujaua. 143.

„ Hordonia Stoll. 143.

„ menata Weyenb. 141.

„ Tig-a Moore. 143.

„ Vikasi. 143.

Nola centonalis Hbn. 374.

Nonagria aruiuliueti Schmidt. 90, 301,

385, V 14.

„ aruadinis Hbn. 90, 301.

„ geminipuncta Hatchett. 90 , 91,

153.

„ rufa Haw. 154.

„ sparganii Esp. 90,91, 153.V14.

„ strigata Stand. V. 14.

„ typhae Esp. 90, 153.

Notodonta chaonia W.V. 291 , 379.

„ dictaeoides Esp. V 49.

„ tremula CI. 379.

„ volitaris Hfn. V 49.

„ ziczac L. 291, 379.

Nudarla mundana L. 289.

„ senex Hbn. 289.

Numeria pulveraria L. 315. V 20.

Nyssia hispidaria W.V. 315.

„ strataria Hfn 157.

Ocneria dispar L. V 17.

„ mouacha L. V 18, 21, 53.

Odontopera bidentata CI. 390.

Orgyia ericae Germ. 289.

„ pudibnndi L. 289.

Orrhodia erythrocephala F. 382.

„ rubiginea F. 382.

„ spadicea W.V. 296.

Orthosia circellaris Hfn. 295.

„ pistacina W.V. 153.

Oxyptilus distans Zeli. 305.

Pacliylia ficus Ci. 36.

Panacra Automedon ßsd. 4, 8, 46.

„ elegautula H. S. 4, 8, 46.

„ vagaus Btl 4, 46.

Pancalia Leuwenhoekella L. 355.

Papilio Machaon L. 370.

„ Polites L. 92.

Parechidnia elegantula H. S. 105.

Penthina betnlaetana Haw. 335.

„ profundana W.V. V 54.

„ sellana Hbn. 335.

Pergesa Acteus Cr. 104.

„ Nessus Drnry. 105.

Phalera bucephala L 380.

Phasiane petraria Esp. 317, 391.

Philampelus aegrota Btl. 4, 40.

„ Crantor Cr. 3, 6, 7, 10,

11, 12, 40, 87.

„ fasciatus Sulz. 5 , 40.

n Jussieuae Hbn. 3, 6, 7, 10,

40.

„ labruscae L 5, 40.

„ orientalis Feld. 104.

„ vitis Sepp. 5, 40.

Phlegetoutius convolvuli L. 104.

„ discistriga Wlk. 104.

Phoxopteryx tineaua Hbn. 338.

Phragmatoecia castaneae Hbn. 90, 155.

Pieri s brassicae L. 370.

„ Daplidice L. 371.

Platydonta coriaria Sn. 9.

Plusia moneta F. 304. V 40.

Plutella porrectella L. 342.

Pogocolon gauraj Sm. Abb. 46.

„ Nessus Cr. 46.

Polyommatus Phlaeas L. 286, 370.

Potidea Hylas L. 105.

Prothymia viridaria CI. V 53.

Protoparce orientalis Btl. 34.

Psamotis pulveralis Hbu. 330.

Psecadia bipunctella F. 349.

„ funerella F. 349.

Pseudoblabes oophora Zeli. 226.

Psyche hirsutella Hbn. 374.

„ plumifera Ochs. 287.

Pterogon Georgoniades Hbn. 7, 46.

„ oenotherae Esp. 4, 5, 7,46.

„ Proserpina Pall. 46.

Pterophorus plagiodactylus Staint. 365.

Pygaera curtula L. 380.

Pygospila cuprealis Swinh. 147.

„ evanidalis Sn. 146.

„ Tyres Cr. 146.

Retinia Buoliana W.V. V 41.

Rumia crataegata L. 157.

Sarrothripa Ravayana W.V. 288 , 374.

V. 21.

Saturnia carpini. 93.

„ pavonia L. 93 , 378.

„ pyri L. 93.

Sciaphila longana Haw. 334. V 54.

Sciapteron tabaniformis Rottb. 287.

Scirpojìhaga intacta Sn. 91.

Scodra diluta W.V. 291, 380.

Scoliopteryx libatrix L. 304.

Scoparla dubitalis Hbu. 327.

„ frequent ella Staint. V 53.

„ phaeoleuca Zeli. 327.

Scuta maritima Tausch. 155.

Secusio eburaeigutta Moore. 9.

Seleiiia lunaria W.V. 309.

Semioscopis evellanella Hbu. 344.

Senta maritima Thoms. 302, 386.

Sesia foruücaeformis Esp. 152.

„ ichneumouiformis W.V. 287.

„ spheciformis Gern. 373.

Sitotroga cerealella Ol. 355.

Smeriüthus Astylus Drury. 32.

„ dentatus Cr. 30.

„ dissimilis Hrem. 30.

„ Dryas Wlk. 30.

„ extavatus Sm. Abb. 32.

„
geminatus Say. 32.

„ Jaukowski Oberth. 30,56.

„ juglandis Sm. Abb. 30.
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Smerinthus Myope Sm. Abb. 32.

„ ocellatus L. 5, 6, 7, 30,

56, 62, 78.

„ oplithalmicus Bsd. 30.

„ pavoninus Bsel. 30.

„ populi L. 5, 30, 62.

„ quorcus L. 30.

„ sperchius Ménétr. 4, 30, 56.

„ tiliae L. 5, 32.

„ tremulae Tr. 30.

Solenobia pineti Zell. 339.

Sophronia emortualis W.V. 307, 390.

Sphinx abietina Bsd. 36.

„ Achmenides Cr. V 39.

„ Biontes Drury. 36.

„ Carolina L, 32.

„ catalpae Bsd. 34.

„ cingulata F. 34.

„ coniferaruiu Sm. Abb. 36.

„ convolvuli L. 4, 5, 8, 9, 22,
372. V 39.

„ cupressi Bsd. 34.

„ discislriga Wlk. 4, 5, 36, 56.

„ drupiferarnm Sm. Abb. 34.

„ Harrisii Grote. 36.

„ Hasdrubal Cr. 3, 6, 7, 12,

20, 32.

„ Hylaeus Drury. 34.

„ jasminearum Bsd. 36.

„ Kalmiae Sm. Abb. 32.

„ ligustri L. 5, 6, 7, 8, 12,36,
56, 62, 152, 372.

„ Lucatius Cr. 32.

„ lycopersici Bsd. 32.

„ pietà Sepp. 5, 32.

„ pinae Lintu. 36.

„ pinastri L. 5, 36.

„ plebeia F. 34.

„ quiuquemaculata Haw. 32.

„ rustica Cr. 32.

„ solani Bsd. 32.

„ Tetrio L. 3, 6, 7, 12, 20, 32.

Spilosoma lubricipeda Esp. 375.

„ meuthastri Esp. 375.

Syntomis Phegea L. 288.

Syrichthus malvae L. 371.

Taenioeampa stabilis W.V. 295.

Tampea lithosioides Su. 226.

Tapinostola elymi Tr. 90.

„ Huxa Hbn. 1.54, 302.

„ Helmann i Ev. 385.

„ phraguiilidis Hbn. 90, 154,

386.

Tarsolepis remicauda Btl. 148.

„ Sommeri Hbn. 148.

Teras niveana F. 333.

Thagora figurana Wlk. 149.

Threnodes pollinalis W.V. 329.

Thyatira batis L. 291.

Thyreus Abbotii Swaius. 4, 7, 46.

Timaudra amata L. 82.

Tinea biselliella Humm. 340.

„ cortisella Hbn. 340.

„ lapella Hbn. 340.

„ semifullella Haw. 340.

„ tapetzella L. 339.

Tineola biselliella Humm. V 41.

Tortrix corylana F. 333.

„ decretana Tr. 333.

„ Lafauryana Rag. 333.

„ strigaua Hbn. 333. V 54.

Trypanus cossus L. 88, 89, 287, 374.

Vanessa C-album L. 370. V 49.

„ cardui L. 281.

„ Levana L. 281.

„ urticae L. 369. V 18.

Venilia macularla L. 310.

Xanthia aurogo W.V. 295.

„ gilvago W.V. 153, 382.

„ ocellaris Bkh. 295.

Xylina furcifera Hfn. 297, 382.

Lamda F. 297.

,;
lithoriza Bkh. 297.

„ socia Hfn. 382.

Xystophora palustrella Dougl. 335.

„ tetragonella Staiut. 355.

Zanclognatha tarsicriualis Knoch. 306.

„ tarsiplumalis Hbn. 390.

Zeuzera coffeae Nietn. 88.

„ pyriua L. 89, 152.

Zonosoma orbicularia Hbn. 314.

„ triliuearia Bkh. 314. V 20.

Zygaeua carniolica Scop. V 27.

„ fllipendulae L. V 10.

„ occitanica Vili. V 27.

DIPTERA.

Dacus fasciatipenuis Dol. V 11.

„ fascipenuis Wied. V 11.

„ umbrosus F. V 11.

Dasypogon teutouus L. V 10.

Diopsinae. V 10.

Diopsis apicalis Dol. 187.

„ argentifera Big. 192.

„ attenuata Dol. 184.

„ circularis Macq. 189.

„ Dalmanni Wied. 184.

„ gramiuicola Dol. 187.

„ ichneumonea Don. 187.

„ indica Westw. 187.

„ latimana Rond. 184.

„ lativola Rond. 184.

„ quadriguttata Wlk. 191.

„ quinqueguttata Wlk. 191.

„ subuotata Westw. 192.

„ Sykesii Westw. 193.

„ Westwoodü d. Haan. 187.

Epitriptus arthriticus Zell. V 10.

Helophilus nigrotarsatus Schiu. V 9.

Oxyphora malaica Schin. V 11.

ßioxa lanceolata Wlk. V 11.
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Striimeta conformis Wik. V 11.

Teleopsis luotatrix Ost. Sack. 19'ò.

„ rubicunda v. d. W. 196.

„ Sykesii Westw. 193.

Tephritis fossata F. V 11.

Trypeta Elimia Wik. V 11.

Xarnuta leucotelus Wik. V. 11.

GOLLEMBOLA.

Achorutes viaticus Tullb. V 14,

ARANEIDAE.

Lathrodectus formidabilis. V 50.

ACARIDAE.

Acariden (Vervelling bij) V 50.

Acanis baccarum L. 123.

„ farinae L. 251.

„ honidus Turp. 250.

„ limaceum Sehr. 114.

,. longiconiis L. 115, 116.

„ lougior Gerv. 2f;0.

„ mycetophagus Mégn. 251.

„ phalangoides d. Geer. 123.

„ siro L. 250.

„ spinitarsus Herrn. 251.

„ squamosus d. Geer. V. 50.

Actiiieda riibris Koch. 123.

A Hopt es bisetatus Hall. 256.

Analges bideutatus Gieb. 257.

„ corviiius Mégn. 258.

„ fringillarum Koch. 257.

„ mucronatus Buchh. 258.

„ o.sciiium Koch. 258.

„ passerin us L. 257.

„ spiniger Gieb. 258.

Anoetus amphibius Mégn. 252.

„ feroniaruiu Dut'. 252.

„ mamiuillaris Can. 252.

„ rostroserratus Mégn. 252.

Anoplites sp. 253.

Anystis baccarum L. 118, 123,

„ cornigera Herrn. 118.

„ pallescens Koch. 119.

„ pini Koch. 119.

„ rebusciila Koch. 119.

„ ribis Koch. 118.

„ vitis Sehr. 119
Arrenui'us emarginator Müll. 214.

„ globalor Müll. 244.

„ sinuator Müll. 244.

tubulator Müll. 244.

Atax fulgidus Koch. 244.

„ fuscatus Müll. 24 i.

„ histrionicus Herin. 244.

„ maculaUis Müll. 244.

Atonius d pterornm Sehr. 118.

„ gymnopterorum L. 118.

Bdella egregia Koch. 113,

„ egregis Gerv. 113.

„ longicornis L. 113, 115.

„ rubra Latr. 113.

„ spiuirostris Koch. 113.

„ tenuirostris Koch. 113.

„ vestita Koch. 113.

„ villosa Kram. 238.

Belaustium cardinale Koch. 119.

„ cinereum Dug. 119.

„ episcopale Koch. 119.

„ Herniauni Dug. 119.

„ nemorum Koch. 120.

„ opilionoides Koch. 120.

„ phalangioidcs Herrn 119.

„ phalangoides d. Geer. 120.

„ principale Koch. 120.

„ regale Koch. 120.

„ trimaculatum Herrn. 120.

Brachypoda versicolor Müll. 244.

Bryobia praetiosa Koch. 120.

Caligonus piger Koch. 118.

Carpoglyphus passularum Hering. 251.

Cheyletia laureata Hall. 128.

„ laureata Karp. (non Hall.). 128.

Cheyletus eruditus Sehr. 120, 124.

„ flabelliger Mich. 128.

„ longipes Mégn. 126.

„ Noerneri Poppe. 121.

„ ornatus Canestr. 128.

„ saccardianus Beri. 128.

„ squamosus d. Geer. 120, 125,

126. V. 49.

„ venustissimus Koch. 126.

Chorioptes equi Gerì. 260.

Coenophagus eehinopus Fum. 251.

„ Megnini Hall. 251.

„ phylloxerae Planch. 251

Crameria lunulata Hall. 253.

Curvipes decorata Neum. 245.

„ rosea Koch. 245.

Cytodytes nudus Vizioli. 259.

„ sarcoploides Mégn. 259.

Demodex foUiculorum Sim. 260.

Dernianissus helicis Gerv. 114.

Dermatophagoides sp. 260.

Dimorphus asternalis Mégn. 256.

„ bifidus Nitzsch. 256.

„ ginglymurus Mégn. 256.

„ oseinuni Mégn. 256.

Diplodoutus filipes Dug. 243.

Eriophyes sp. 261.

Krythraeus parietinus Herrn. 118.

Kupodes castaneus Dug. 111.

„ celer Dug. UI.
„ formosulus. 112.

„ hiemalis Koch. HI.
„ leucomelas. 112.

„ macropus Koch. 111.

„ melanurus Koch. 111.

milvinus Koch. 112.
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Eupodes modicellus Koch. 112.

„ ochroclilonis Koch. 112.

„ striatellus Koch. 112.

„ striola Koch. Ill, 115.

„ trifasciatus Koch. 112.

„ unifasciatus. 112.

„ variegatus Koch. 112.

„ versicolor Koch. 112.

Eylais alutacea Koch. 244.

„ extendens Müll. 244.

Falciger rostratus Buchh. 254.

Freyana anatiua Koch. 253.

Frontipoda musculus Müll. 244.

Gamasiden (Hart bij) V G9.

Gamasus cerviis. V 50.

„ crassipes. V 50.

Glycyphagus cursor Gerv. 251.

„
destructor Schrank. 252.

„ domesticus d. Geer 251.

„ setosus Koch? 252.

„ spinipes Koch. 252.

Hartingia lari Oudem. 258.

Hydrachna cruenta Müll. 243.

„ geographica Müll. 243.

„
globator F. 243.

„ globosa d. Geer. 243.

„ globulus Herrn. 243.

Hydi'odroma punicea Koch. 243.

„ rubra d. Geer. 243.

„ umbrata Müll. 243.

Hypopus limacum Dug. 114.

Knemidocoptes mutans Rob 260.

Labidophorus hypodaei Koch. 252.

„ sciurinus Koch. 252.

„ talpae Kram. 252.

Lebertia Oudemansi n. sp. 240.

Linopodes lons^ipes Herrn. 112.

„ lutescens Koch. 112.

„ macropus Herrn. 112.

„ maculatus Koch. 112.

„ motatorius L. 112.

Listrophorus gibbus Pag. 258.

„ Pagenstecheri Hall. 258.

Megamerus celer Dug. 114, 115.

Midea elliptica Müll. 244.

„ orbiculata Müll. 244.

Myobia affinis Poppe. 121, 124.

„ brevihamata Hall. 121.

„ Claparedei Poppe. 121.

„ elongata Poppe. 121.

„ ensifera Poppe. 121.

„ lemnina Koch 121, 124.

„ Michaeli Poppe. 124.

„ musculi Sehr. 121, 124.

Myocoptes musculinus Koch. 258.

Nycteridocoptes Poppei Oud. 277. V 50.

Ocypete rubra Leach. 123.

Otonyssus aurantiacus Kolen. 118.

„ sudelicus Müll 118.

Penthaleus bipustulatus Herrn. 115.

„ haematopus Murr. 111.

Penthaleus haematopus Gerv. 112.

„ haematopus Koch. 112, 115.

Picobia bipectinata Hell. 121.

Piona flavescens Neum. ? 244.

Proctophyllodes glandarinus Koch. 255.

„ picae Koch. 255.

„ pinnatns Nitzsch.255.

„ stylifer Buchh. 255.

Pseudalloptes bisubulatus Rob. 254.

Psorergates simplex Tyrr. 121.

Psoroptes exulcerans L. 260.

Pterocolus corvinus Koch. 256.

„ ortygometrae Can. 256.

Pterodectes cylindricus Rob. 256.

Pterolichus cuculi Tr. 254.

„ cultrifer Rob. 254.

„ delibatus Rob. 253.

„ lunula Rob. 253.

„ nisi Can. 254.

,,
obtusus Rob. 253.

„ urogalli Nürn. 254.

Pteronyssus parinus Buchh. 255.

„ starnae Can. 255.

„ truncatus Tr. 254.

Pterophagus strictus Mégn. 255.

Raphignathus piger Sehr. 118.

„ rhodomela Koch. 118.

Sarcoptes cati Hering. 259.

„ scabiei L. 259.

Scirus longirostris Herm. 113, 116.

„ vulgaris Murr. 113, 115.

Scyphius cerinus Koch. 112, 115.

„ diversicolor Koch. 112.

„ pratensis Koch. 112, 115.

„ pyrrholeucus Koch. 112, 115.

„ terricola Koch. 112.

Tetranychus pilosus Can. 120.

„ telarius L. 120.

„ tiliarium L. 120.

Tiphys ornatus Koch. 244.

Trombidium armatum Kr. 239.

„ aurautiacum Kolen. 118.

., celer Herm. 114.

„ dipterorum Sehr. 118.

„ fuliginosum Herrn. 117, 123.

„ gymnopterorum L. 118.

„ holosericeum L. 117.

„ laevicapillatumKram. 239.

„ murorum Herm. 123.

„ opilionis Müll. 117, 123.

„ ovalis F. 117.

„ paniceum Koch. 117.

„ parasiticum d. Geer. 117.

„ phalangii d. Geer. 117.

„ pusillum Herm. 117.

„ sudeticuni Müll. 118.

Tydeus albellus Koch. 111.

„ celerrimus Koch. 114.

„ croceus L. 111.

„ foliorum Sehr. 111.

„ helicis Lyon. 111.
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Tydeus limacum Sehr. Ill, 114.

„ olivaceus Kocli. 11.3.

„ subtilis Koch. 114.

„ velox Koch. 114.

Unionicola crassipes Müll. 245.

ALGEMEENE ZAKEN.

Bemmelen (A. A. vau) gew. lid,

ovei'leden V 31.

Blandfonl (W. Ï.) , Moths of

British India 148.

Brandt (A. vau den), eerevoorz.

der ast. zomervergad. ... V 39.

Catalogi der bibliotheken. . . V 38.

Catalogus Diptera vau Z.-Azië . V 34.

Coleoptera van Nederland (Werk
over de) V 34.

Cyankalium (verkleuring van in-

secten door) V 8.

Everts (Jhr. Dr. E.) herbenoemd
als lid der redactie van het

Tijdschrift V 38.

Everts (Jhr. Dr. E.), Coleoptera

van Nederland V 34.

Finaucieele toestand der Entom.
Vereeniging V 36.

Folmer (J.), nieuw lid ... V 33.

Hampson (G. F.), Moth of British

India 148.

Leesberg (Mr. A. F. A.) herbe-

noemd als lid der redactie van
het Tijdschrift V 38.

Lechuer (Mevr. de wed.) beguu-
stigster V 33.

Lycklama à Nyeholt (H. J.)

nieuw lid V 33.

Meijer (Jhr. A. F.) begunstiger V 33.

Nederlandsche insecten (Werk
over de) V 34.

Nomenclatuur V 2.

Odonata (Bewaren der kleuren

van) V 19.

Oudemans (Dr. J. Th.), Werk
over de Nederl. insecten . . V 34.

Roelofs (W.), gew. lid, overl. . V 31.

Schubärt (Dr. J. W.), gew. lid

overl. . . V 31.

Seipgens (E.), gew. lid, overl. V 31.

Springende boontjes door larven

van Carpocapsa bewoond . . V 24.

Sluipwespeu (Kweeking van) uit

vlinders aanbevolen .... V 7.

Veulo als plaats der volgende

zomervergadering gekozen . V 39.

Vloeistof door Cimbex-larven uit-

gespoten V 15.

Wasmann (Nieuwe geschriften

van E.) V25,50.
Weiss (J.), buitenl. lid . . .V 33.

Wulp (F. M. van der). Catalogue

ofthe Diptera from South Asia. V 34.
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