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VERSLAG
VAN DE

EEN-Ei\-DERTItìSTE WïiH ER VERGADERING

DER

»ËDEPilASBSCHE ECTOMOLOGISCHE ÏEREEMi\G,

GEHOUDEN TE 'S GRÂVENHAGE

op Zondag 23 .Januari 1898,

des moroens ten 11 ure.

Voorzitter de heer P. G, T. Snellen,

Tegenwoordig de heeren: G. Annes, Dr. J. F. van Bemmelen

Jhr. Dr. Ed. J. G. Everts, H. W. Groll, Dr. A. W. M. van

Hasselt, D. van der Hoop, J. Jaspers Jr. , Dr. F. W. 0. Kallenbach,

K. J. W. Kempers, J. Kinker, A. A. van Pelt Lechner, Mr. A.

F. A. Leesberg, H. J. Lycklama à Nyeholt , Dr. J. G. H. de Meyere,

H.. F. Nierstrasz, Dr. A. C. Oudemans Jsz. , Dr. J. Th. Oudemans,

Mr. M. G. Piepers, G. Ritsema Gz., Dr. A, J. van Rossum , M_

M. Schepman, P. J. M. Schuyt , Dr. H. J. Veth, H. A. de Vos

tot Nederveen Gappel , Joh. de Vries, F. M. van der Wulp en

W. A. F. Zack.

Van de heeren P. A. M. Boele van Hensbroek , A. van den

Brandt , Mr. A. Brants, M. Galand, Mr. A. J. F. Fokker, D. ter Haar^

L. W. Havelaar, Dr. F. A. Jentink en Dr. G. L. Reuvens, is

bericht ingekomen, dal zij verhinderd zijn de vergadering bij te

wonen.

Tijdschr. v. Entom. XLI. 1
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De Voorzitter opent de vergadering en heet met een kort woord

de leden welkom. In het talrijk opkomen ter vergadering meent

hij een bewijs te zien , dat de leden de proefneming om de winter-

vergadering dit jaar te 's Gravenhage te houden
,
goedkeuren en

deelt hij mede , dat deze proefneming vooral is geschied op verzoek

van eenige leden uit de oostelijke provinciën.

De heer Snellen wenscht eerstens eenig nader bericht te geven

over de verdere lotgevallen der beide, door Dr. Veth op de voor-

gaande wintervergadering vertoonde, door rupsjes van Carpocapsa

saltitans Westw. bewoonde, zoogenaamde dansende of springende

boontjes, (zie het vermelde verslag pag. 24) Nadat hij ze nog op

eene der Haagsche avondvergaderingen had laten zien en werken
,

had Dr. Veth de goedheid, de nootjes aan spreker ten geschenke

te geven ter verdere waarneming.

Overtuigd dat die diertjes reeds alles hadden gepresteerd , wat

ten opzichte hunner acrobatische kunsten redelijkerwijze van hen

kon worden gevergd, besloot spreker de nootjes verder met rust

te laten. Hij legde ze dus in zijne poppendoos, er van tijd tot tijd

naar ziende, en de vlinders in de maand Mei meenende te mogen

verwachten. Zij bleven echter uit en het was niet voor 12 Sep-

tember , dat de diertjes verschenen , beiden op één dag en toevallig

man en wijf. Het bleek toen , dat de vrij dikke , harde wand van

het nootje geheel doorgeknaagd was en slechts een dun schilletje

der schors, in den vorm van een rond dekseltje door de pop be-

hoefde te worden opengestooten.

Evenals bij Trypanus cossus geschiedt, schoof de pop zich een

eind weegs buiten hare woning.

Na het opzetten en vergelijken der vlinders , bleek het aan

spreker, dat deze soort juist is geplaatst in het systeem. Zij is

inderdaad naverwant aan onze welbekende soorten der onderaf-

deeling van het Torlricinen-genus GraphoUiJia, die den naam van

Carpocapsa draagt. Vleugelvorm en aderbeloop
,

palpen enz. ver -

toonen eene groote overeenkomst met die van pomonella en splendana,

Aan de laatstgenoemde vooral herinnert saltitans door teekening
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en kleur zeer slerk. Alleen is de vlinder forscher gebouwd. Men

zie over de leefwijze der verwante splendana , Snellen van Vollen-

hoven in Sepp. 2^ Serie I pag. 225 pi. il. De rups dezer soort

leeft, in beukennoten, doch verlaat die om tusschen boomschors in

te spinnen.

Vervolgens laat spreker twee spinsels zien van Hallas prasinana L.,

die echter slechts door ééne rups zijn vervaardigd. Deze had het

eerste spinsel voltooid en was iuist bezig om het aan de voorzijde

te sluiten toen spreker de doos openende, door den schok de rups

er uit deed vallen. Zij betrok de reeds gereed zijnde woning echter

niet weder, maar bleek nog bouwstof en krachten genoeg te be-

zitten voor een tweede spinsel , dat alleen iets dunner uitviel dan

het eerste, zoodat men er de pop doorheen kan zien schenen.

Op eene vraag van den heer Ritsema, of dit doorknagen van

de schors, om den vlinder later het uitkomen te vergemakkelijken,

bekend is, antwoordt spreker, dat hij het bij vele rupsen, die in

hout verpoppen, zooals b.v. de Sesiiden-rupsen, heeft waargenomen.

De heer Evei'ts laat ter bezichtiging rondgaan een interessant

voorbeeld van melanisme bij Bi/üscus pmictulatus F., door den heer

A. C. Oudemans bij Arnhem gevangen. Dit exemplaar stemt vol-

komen overeen met de var. maurus, door Dr. L, Schaufuss
,

destijds te Dresden , beschreven.

Vervolgens deelt Spreker het een en ander mede over de levens-

wijze van soorten van het geslacht Brilus ^ behoorende tot den

tribus der Dril'mi, fam. Thelephoridae.

De goed ontwikkelde mannetjes vertoonen gekamde sprieten
,

uit li duidelijke leedjes bestaande. De wijfjes daarentegen zijn

veel grooter en larvenvormig , met korte snoervormige sprieten
,

welUe slechts 10 leedjes schijnen te hebben, daar het elfde lid

uiterst klein en moeilijk zichtbaar is. Dekschilden en vleugels

ontbreken bij het $ geheel.

De larven voeden zich met Helix-soorten , vooral met H. neino-

ralïs ^ doch ook met ZT. poinatia , aspersa en hortensis , welke in

Februari of Maart niet zeldzaam zijn, en waarvan //. pomatia
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nogal veelvuldig in de diiinbosschen voorkomt. Zij verslinden de

slak door de umgangen van den lioren te volgen , van buiten naar

het centrum toe, de rug gekeerd naar de columella (as) en de

kop naar het diepste gedeelte van den spiraalomgang. Laboulbène

nam waar hoe eene vrouwelijke larve drie U. aspersa verslonden

had, alvorens te verpoppen.

Volgens Rouget kan men gemakkelijk zien, of in een horen

eene larve zit. Men maakt nl. eene kleine opening aan het einde

van den eersten omgang tegen de monding. Men ziet dan ge-

makkelijk, wanneer er eene larve in is, de huid van de laatste

vervelling. Licht men deze huid op , dan bemerkt men het

achterlijf van de larve. Is deze echter klein, dan zit zij meer

bovenaan in den spiraalomgang van den horen en moet men dan

de opening maken op een gedeelte van den spiraal iets verder van

den mond verwijderd. In October zijn de larven volkomen ont-

wikkeld eu blijven den winter onbewegelijk in den horen. Alvorens

-te verpoppen draaien zij zich om, met den buik tegen de colu-

mella en den kop naar de monding gekeerd. Het volkomen insect

komt op het laatst van Mei of in het begin van Juni uit.

De gele soort is B. flavescens, door Fourcroy Ent. Par. 1785

beschreven. Het î werd onder den naam van Cockleoctonus vorax

door Mielzinski Ann. Selene. Nat. 1824 beschreven, terwijl Desmarest

het eerst de copulatie heeft waargenomen. Het $ van deze soort

is alleen uit de omstreken van Maastricht bekend, terwijl tot nog

toe geen ? in Nederland is gevangen. Door kweeking krijgt men

meer $$ dan %%.

De zwarte soort, B. concolor Ahr. ving Spr. in twee manlijke

exemplaren op waterplanten in Juni bij Vianen in een elzenbosch.

Zij ontwikkelt zich eveneens uit Helix-soorten.

In Algerie komt voor de B. mauritaniens Lucas , wier larve in

Cyclostoma Volzienum, eene Gastropode met operculum, leeft.

Volgens Lucas zou de larve in den horen kruipen, na vooraf eene

wond gemaakt te hebben aan de hechtspier van het operculum.

Spr. wenschte de aandacht op dit merkwaardig genus te ves-

tigen , daar ongetwijfeld de zwarte Brilus in het geheele land kan
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voorkomen ; de gele soort echter meer in Limburg , waarom hij

beide soorten , benevens de Helix-horens laat rondgaan.

Verder bespreekt de heer Everts een artikel van Dr. Fr. Thomas

in de Entomol. Nachrichten XXIII Jahrgang. 1897 No. 23 pag. 345,

getiteld : Ueber einen gallenfressenden Rüsselkäfer und ein Con-

trolverfahren bei Untersuchungen über Insektenfrass an Pflanzen

(Koprolyse).

De schrijver deelt hierin mede, dat Polydrosus cervinus L., een

zeer gemeen snuitkevertje, zich uitsluitend voedt met het zachtere
,

gemakkelijker af te knagen weefsel van de jonge gallen op de bladen

van Sorbus aucuparia. door Phytoptus piri Nal. (=: sorbi Cn.)

veroorzaakt en nimmer vreet aan het normale bladweefsel. Sehr,

onderzocht bovendien de faeces, waarin genoegzaam de onverteerbare

resi en aan te wijzen waren van dat weefsel , hetwelk door genoemd

insect afgeknaagd was. Deze methode van onderzoek kan nuttig

zijn om uit te maken, in hoe verre twijfelachtige plantenbescha-

digers zich werkelijk aan eenig nadeel der cultuurplanten schuldig

maken. Zulks zal wel uitsluitend gelden voor planteters met kauwende

monddeelen , daar in de faeces van insecten, die plantensappen op-

zuigen , wel geen cuticulair-vormingen zullen aan te wijzen zijn.

Ook wenscht Spr. nog melding te maken van onderzoekingen

betreffende de gi'oene strepen op de dekschiklen van Cassida vittata

Villers, gedaan door Dr. Carl Verhoeff. Deze deed de dekschilden

van den bedoelden kever onmiddelijk na den dood in glycerine en

maakte aldus microskopische prepai-aten. Hij zag, dat de fraai

groene metaalglans even frisch en prachtig bleef als bij het leven.

Dekschilden van gedroogde kevers , die de metaalstreep reeds vei'-

loren hadden, kregen hun metaalglans niet terug. Bij het droegen

van den kever verschrompelt de uit vetcellen en lichaamsvloeistof

(bloed) bestaande inhoud der dekschilden te zamen. De metaal-

strepen behooren dus niet tot de chitinelaag. — Zie Dr. Carl Verhoeff,

Ueber die Flügeldecken vor? Cassida, Verhandl. der K. K. Zoolog,

bot. Gesellsch. Wien XLVll 1897. De kleur tusschen de middelste

en binnenste der 3 hoofd-tracheénstammen is bij opvallend metaal-

groen, bij doorvallend licht daarentegen licht rose.
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De heer Jaspers beveelt het tydschrift « de Levende Natuur »

bij Spreker aan voor een stukje bevattende zijne mededeelingen

over het geslacht Drilus en heeft hoop , dat de plaatsing hiervan

er toe leiden zal, dal meerdere lezers van dat tijdschrift hunne

aandacht aan deze kevers zullen schenken en dat als gevolg hiervan

binnen korten tijd meerdere vindplaatsen in ons land zullen bekend

worden.

De heer van Rossiini deelt mede.

1. Dat hij in Oct. jl. met Dr. J. Th, Oudemans hei Zoological

Record van 1894 naziende, aldaar een artikel vermeld vond van

Dr. A. Pauly « Ueber Jungfernzeugung bei Cmhex saliceti Zdd. »

voorkomende in de Forstlich naturwissenschaftliche Zeitschrift^

1892, 4 Heft. Hij heeft zich toen tot Dr. Pauly gewend, thans

hoogleeraar te München , en mocht van hem een overdruk uit het

bovengenoemde tijdschrift ontvangen. Hierin wordt beschreven dat

eene gekweekte onbevruchte Cimbexwesp in 1888 eieren heeft

gelegd, waaruit larven zijn te voorschijn gekomen, welke echter

na eenige dagen alle bezweken waren. Moge het dus niet gelukt

zijn wespen uit deze parthenogenetische eieren te kweeken , toch

acht spreker deze waarneming van Prof. Pauly bijzonder belangrijk.

Hieruit blijkt namelijk dat de wesp uit eene op herh gevonden larve

eieren heeft gelegd op toilg. Dit merkwaardige geval is dus niet als

« Jungfernzeugung bei Cimhex lutea L. [saliceti Zdd.) » te be-

schouwen , maar als parthenogenesis bij Cimhex feinorata L. {he-

tulae Zdd.) waarbij de eitjes door de wesp echter op een andere

plant afgezet zijn dan waarop de larve der wesp geleefd had. Wel-

licht is hieraan toe te schiijven dat de jonge larven niet volwassen

geworden zijn, want Pauly bericht «nur eines der Räupchen frasz

am Rande eines Blattes. »

Spreker mocht tevens van Prof. Pauly vernemen dat hij mei

Siebold vroeger reeds waarnemingen gedaan had over partheno-

enesis bij C. connata Sehr., welke mededeeling nog in eene noot

gevoegd is bij het verslag der vorige zomervergadering [Tijdschr.

V. Eutom. XL p. 44), waarin Sprekers onderzoekingen omtrent
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parthenogenesis bij C. lutea vermeld zijn. Door von Siebold werd

echter een ander resultaat verkregen; hij kweekte in 1880—1884

uit onbevruchte wespen van C. connata larven waaruit uitsluitend

wijfjes te voorschijn kwamen. Spreker bekwam tot nog toe uit

zijne parthenogenetische kweek van C. lidea slechts manlijke exem-

plaren. Uit parthenogenetische eieren van de aanverwante Atjia

fasciata L. werden door von Siebold naast honderde wijfjes slechts

5—6 mannetjes verkregen. (Zie Katter, Entom. Nachr. Heft. VII

p. 93 en 94.)

Het blijkt dus dat parthenogenesis der Cimbices het eerst door

von Siebold is waargenomen bij C. connata. Slechts in de boven

aangehaalde aflevering van Katter's Entom. Nachrichten schijnt dit

voorloopig vermeld te zijn. Noch in Cameron's werk, noch door

Brischke «Ueber Parthenegonesis bei den Blattwespen » {Schrifte der

Natnrforsch.-Gesellsch. zn Lanzig N. F. Bd. VI Heft 4) wordt er

melding van gemaakt, hoewel Brischke over dit onderwerp met

von Siebold in drukke briefwisseling stond, aan welke echter wegens

den gezondheidstoestand van v. Siebold omstreeks 1880 een einde

schijnt gekomen te zijn. Brischke zegt dan ook in zijn opstel : « Ob

von Siebolds lange geplante Veröffentlichungen über Parthenogenesis

später erschienen sind, weiss ich nicht, denn ich habe Nichts

erhalten und Nichts darüber gelesen. »

Spreker laat daarop ter bezichtiging rondgaan twee exemplaren

van de door von Siebold parthenogenetisch gekweekte wijfjes van

C. connata welke hem welwillend door Prof. Pauly verstrekt werden.

Hij zal in Maart a. s. een dozijn cocons van C. lutea naar München

verzenden om aldaar de in Arnhem gedane waarnemingen omtrent

parthenogenesis dezer wesp te kunnen herhalen; de heer F. Fuchs,

cand. forest, zal zich met dit onderzoek belasten.

2. Naar aanleiding der kruising van C. fagi Zadd $ y. C.

lutea L. ? {Tijdschr. v. Entom. XL V. p. 44—45) vestigde Prof.

Pauly sprekers aandacht op een onlangs te Kassei verschenen

werkje van Dr. K. Ackermann get. «Thierbastarde, I Theil : Die

wirbellosen Thiere » Het vermeldt vele merkwaardige gevallen van

hybridisatie of van copulatie zonder gevolgen bij verschillende
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individuen uit de orde der Lepidopfera, Coleoptera, enz. Van de

Hymenoplera is in dit opzicht nog weinig bekend ; en van de

bladwespen wordt slecVits éen voorbeeld aangegeven : de paring

van een manlijken Lopliyrus met eene vrouwelijke ïlylotoma, door

Schlüter medegedeeld in Ahh. naturf. Ges^ Görlitz 1840. Bd. 3.

Heft 1. S. 13—17. Aangezien deze wespen niet zoo na verwant

zijn als bijv. de Genera Clnibex , TrlcJdosoma en Clavellarïa ^ stelt

spreker zich voor bij gelegenheid eens te onderzoeken of tusschen

individuen van deze genera ook hybridisatie mogelijk is.

Er verder aan herinnerend dat de ten vorigen jare verkregen

manlijke wespen uit kruising van Cimh. fagi î ^ Cimi, lutea S,

door Konow « den unermüdlichen Erforscher der europäischen

Tenthrediniden» als bastaarden erkend zijn — acht spreker het

echter van groot belang er hier op te wijzen welk verschil van

zienswijze thans heerscht omtrent de soorten van het geslacht

Cimbex. Terwijl Konow er thans zes aanneemt, wordt in het

onlangs verschenen werk van Judeich und Nitsche «Lehrbuch der

Mitteleuropäischen Forstinsektenkunde » een geheel andere meening

verkondigd. In het tweede deel van dit boek dat eene zeer uitge-

breide en voortreffelijke bewerking van Ratzeburg's (LWaldveräerlery)

is, wordt op bladz. 662 bij de «Untergattung Cimbex» aangegeven :

«Nach unserer Auffassung nur eine sehr veränderliche europäische

Art.», en verder wordt op bladz. 632 bij de uitvoeriger beschrij-

ving van Cimbex variabilis Klug het volgende gezegd : «Wir fassen
,

da nach der übereinstimmenden Aussage aller neueren Autoren

weder die Kennzeichen der Wespen , noch diejenigen ihrer Larven

eine feste Unterscheidung gestalten , und vielfach mir die Frass-

pßanzen der Larven bei der Bildung von «Arten» beobachtet wur-

den, unter diesem Namen alle Formen, die überhaupt in Europa

zu der Untergattung Cimbex im engeren Sinne gehören , zu-

sammen, und bemerken nur, das Klug, dem sich Th. Hartig

anschliesst, zwei Arten annimmt C. variabilis und C. axillaris;

Zaddach dagegen fünf, nämlich 6'. hetidae , C.fagi, C, saliceti,

C. connata und C. hunieralis Fourc. welch letztere mit der

Klug'schen C. axillaris synonym ist, während André drei Arten



V E R s L A Gt. 9

abzugrenzen versucht, nämlich ausser der C. Immeralis Fourc.

noch C. femorata L. und C. connata Schrk. Am übereinstimmend-

sten ist aber die Annahme dass C humeralis Fourc, = axillaris

Panz. eine eigene bessei'e Art ist, was wolil daher kommen matr

dass sie am wenigsten verbreitet und am seltensten beobachtet

ist.» 1)

Nadat dan de op berk , beuk , wilgen en els voorkomende larven

beschreven zijn, doch geene beschrijving gegeven is van de in

kleur van de anderen zoo zeer afwijkende larve der op Crataegzis

levende C. huvieraUs , worden ten slotte Zaddach'.s woorden aan-

gehaald : «Constante Formunterschiede kommen aber auch bei

den aus verschiedenen Raupen erzogenen Thieren nicht vor»

Spreker moet toegeven dat er in de zienswijze van Judeich en

Nitsche veel is waarmede hij zich zou kunnen vei'eenigen. Ook

hem is het voorgekomen dat Zaddach terecht zegt : « Wenn man

nur wenige Exemplare mit ein ander vergleicht
,

glaubt man in

diesen oder jenen Theilen Foi-munterschiede zu erkennen ; sobald

aber mehrere Stücke zur Vergleichung vorliegen, sieht man. dass

alle diese Tiieile variabel sind. » En wanneer Zaddach dan over

het verschil spreekt in den vorm der antennen, van het schildje,

van dikte en lengte der dijen , en van het aderbeloop der vleugels,

herhaalt hij dat geen van deze verschillen bestendig en kenmerkend

is, maar dat zij slechts bij sommige individuen meer of minder

te voorschijn treden. Ten slotte voegt hij hier aan toe : « Ich

erwähne dieses nur, um vor dem Gebrauche dieser Merkmale zur

Aufstellung von Arten diejenigen zu warnen , denen nur eine geringe

Anzahl von Thieren zu Gebote steht » (Brischke und Zaddach Beoh.

über Blatt- und Holzwespen p. 42).

Wanneer men nu met .Tudeich en Nilsche zou willen aannemen

dat er slechts eene Cirnoex variabilis bestaat , dan zal men natuurlijk

niet meer van kruisingen der verschillende Gimbices kunnen spreken.

1) Kouow's opstel „über die Tentlirediiiiden-Gattuiigeii Cimbex umi Trichio-

soma" is eerst later, 31 Maart 1897, in de Weiner Entom. Zeitung verschenen.

Het was den schrijvers dus onbekend dat door hem zes soorten aangenomen

worden waarbij als u. sp. 6'. capreae Kon.
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Het zal dan des te gemakkelijker moeten gelukken de wespen uit

larven van berk, beuk, wilg, els en meidoorn, onderling te doen

paren. Spreker wil zijne onderzoekingan op dit punt dus voortzetten

te meer daar Konow hem mededeelde dat hij « sehr gespannt ist

auf das Piesultat der Kreuzung von fagi und connata. »

Indien de opvatting van Judeich en Nitsche recht van bestaan

heeft dringt zich dan niet tevens de vraag op of men bij de aan-

verwante Trichiosoma en bij andere bladwespen (b.' v. het genus

Lophyrus) ook niet tot beperking der soorten zou moeten over-

gaan ? Toch vermelden Judeich en Nilsche nog vier soorten van

Trichiosoma ; Konow beschrijft zes Eui'opeesche.

3. Uit waarnemingen van Dr. J. Th. Oudemans is vroeger ge-

bleken dat Cimbex-larven der wilg, welke hij trachtte te voeden

met berk of beuk hier geen gebruik van wilden maken en bezweken.

Ook spreker die pas uitgekomen larven van G. lutea met beuk

trachtte groot te brengen bemerkte het zelfde. Niet alle larven

schijnen echter zoo kieskeurig te zijn. Tijdens de excursie aan de

zomervergadering in 1897 verbonden, ontving spreker van Mr.

Leesberg te Ossendrecht eene larve van C. femorata L. door hem

op berk bij Putten aan de Belgische grens gevonden. Aangezien

het voedsel er niet bijgevoegd was en in de nabijheid van het

logement te Ossendrecht geen berken te vinden waren, werden

er eenige gave elzenbladeren in de doos gelegd. Bij terugkomst in

Arnhem bleek , dat er uit drie gaafrandige bladeren thans llinke

stukken gevreten waren. Ook aan de ontlasting was dit waar te nemen

welke nu vochtiger en groener gekleurd was dan de droge faeces

van het dier toen het zich nog met berkenblad gevoed had. Ook

te Arnhem werd een verseli elzenblad op nieuw , hoewel slechts weinig

aangevreten. Daar de verandering van voedsel haar echter minder

goed scheen te bekomen en spreker haar gaarne behouden wilde

omdat hij slechts eene femorata bezat, werd zij van berkenblad

voorzien. Hiervan begon zij weldra weder met graagte te vreten
;

de ontlasting werd toen droger ; de larve herstelde en maakte toen

na eenige dagen een cocon.

Het is spreker tot nog toe niet mogen gelukken wespen van
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wilgenlarven op beuk of omgekeerd beukenwespen op wilg eieren

te doen leggen. Uit de vroeger medegedeelde waarneming van

Pauly blijkt intusschen dat eene berkenlarve bij hem eieren op

wilg gelegd heeft ; hij vermeldt zelfs dat zijn «jungfräuliches Ver-

suchsthier ohne jedes Zögern zur Eiablage schritt ». Het schijnt

dus dat de berkenlarve niet alleen eerder geneigd is ander voedsel(els)

te gebruiken ; maar ook dat de hieruit gekweekte wesp dadelijk

bereid is hare eieren op andere bladen (wilg) te leggen. Wellicht

zou het dus bij voortgezette proefnemingen kunnen gelukken ber-

kenlarven met ander voedsel groot te brengen. Spreker houdt zich

daarom — in verband met de soortenquaestie — thans bij zijne

medeleden bijzonder aanbevolen voor toezending van berkenlarven.

4. De heer van Rossum deelt daarop nog mede dat 22 Sep-

tember jl. eene merkwaardige vondst gedaan werd van eene larve

op wilg in het Arnhemsche Broek. Het viel hem namelijk terstond

op dat deze larve veel helderder groen gekleurd was dan de vaal-

groene wilgenlarven gewoonlijk zijn . en dat de strepen langs de

zeer donkere ruggelijn helder geel waren. Bij nadere beschouwing

bleek deze wilgenlarve ook de voor de elzenlarve kenmerkende rij

paarszwarte stippen boven de luchtgaten te bezitten maar van

geringer omvang en niet zoo duidelijk waarneembaar, zoodat zij

slechts kleine puntjes vormen. De kop dezer larve was groener

dan van de con?iata-\àv\e der els. Haar met deze en met eene

gewone lutea vergelijkende, scheen' zij een overgang tusschen beide

larven te vormen. Zij bezat even als de comiata-laLVve kringetjes

van puntige wratjes onder de spuitgaten. Zou dit eene bastaard-

larve kunnen zijn van C. connata x C. lutea ^.\... of is het eene

connata die ten gevolge van storm en regenvlagen den vorigen dag

uit haar elzenverblijf getuimeld was en toen tegen eene daar naast

staande wilg opgekropen is ? Op els werd aldaar geen enkele larve

gevonden ; op wilg twee exemplaren der gewone larve. Zij vrat

niet meer, noch van els, noch van wilg en begaf zich 23 Sep-

tember in het zand ter vorming van haar cocon. Zij maakte dit

niet aan de oppervlakte tegen hout, maar kroop dieper in den

grond zooals de elzenlarve meestal schijnt te doen , en toen ook
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waargenomen werd bij een paar van deze larven uit Westervoort

afkomstig.

In het afgeloopen jaar werd de wilgenlarve weder in Juli op

waardenhout langs den Rijn, o a. in de onmiddellijke nabijheid

der stad gevonden. Langs den Rijn werd zonder veel zoeken een

veertigtal verzameld ; in het Rroek komt zij slechts in klein aantal

voor. Ook ontving Spreker 25 Aug. van den heer ter Haar acht

wilgenlarven door hem te Eernewoude gevonden ; tot nog toe was

de C. lutea niet uit Friesland vermeld. Geen enkele beukenlarve

werd in 1897 bij Arnhem aangetroffen.

5. Omtrent de l'rlc/iiosoma-lâvve van wolwilg door den heer

ter Haar in Rergen-op-Zoom aan Spreker tei' hand gesteld (Y'(;V/,sc7/r.

V. Ent. XL , V p. 48) valt , helaas , te berichten dat de reizen van

Warga naar het Zuiden en terug naar Arnhem haar zoo slecht

bekomen zijn dat zij weldra bezweken is. Toch was er nog ge-

legenheid haar te vergelijken met de beschrijving die Rrischke van

de larven van Trichlosoma vlteUlnae L. geeft, van welke hij twee

variëteiten a en ij onderscheidt. Zij kwam éditer met geen van

beide beschrijvingen overeen , maar stond er als het ware tusschen

in. Eene andere larve op gladbladei'ige wilg bij Arnhem gevonden

vertoonde de meeste gelijkenis met de var. ö en bezat den bruinen

vlek op het voorhoofd.

6. Ten opzichte van de vraag omtrent de verbreiding van

EpJiippigera vitium Serv. {Tijdsulir. v. Ent. XL, V. p. 52) kan spreker

het volgende meedeelen. De heer Mährlen, wij nbouwieeraar te

Racharach berichtte hem dat hij zich in het najaar van 1897 ge-

durende zes weken ambtshalve te Langenlonsheim bevond tusschen

Kreuznach en Ringerbrück. Geen enkel exemplaar der Locustide werd

aldaar in de wijnbergen waargenomen « trotzdem die ganze Ar-

beitsmannschaft mit wahrem Feuereifer der Heuschreckenjagd oblag.»

7. Ten slotte kan de heer van Rossum meedeelen dat hij het

jaar met Vanessas zag eindigen en beginnen. Op den oudejaars-

avond zag hij eene Vanessa Io. L. roncKladderen ; wellicht was de

dagvlinder (in dezen buitengewoon zachten winter vroegtijdig uit

zijn winterslaap ontwaakt) door den geur van bloemen welke zich
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in de kamer bevonden , tot deze ongewone naclitelijke excursie

verlokt en op den Nieuwjaarsdag werd spi'eker te zijnen

huize door eene Vanessa iirtlcae L. begroot.

De heer Piepers deelt het volgende mede :

(( In het vorige jaar verschenen het 2Üe deel der Medecieelingen

tili 's Lands Plantentuln, bevattende het 4e deel ^diW € De dierlijke

vijanden der hofiecuUwur op Javay>, alsmede in de 4 e aflevering

van den 8*° jaargang van Teijsmannla eenige aanteekeningen over

sommige voor de rijstcultuur schadelijke rupsen, een en ander van

de hand van ons medelid Dr. J. C. Koningsberger. Het is naar

aanleiding van het daarin voorkomende, dat ik hier het een en

ander wensch op te merken.

In de eerste plaats omdat ons medelid daarin opkomt tegen

mijne op de vorige wintervergadering uitgesproken meening dat

de Terias-s,oovi wier rups voor de Albizzia's te Buitenzorg scha-

delijk is niet T. Hecahe L. , maar T. Blanda Bsd. zoude wezen,

hetwelk hij bestrijdt op grond dat de vlinders van deze beide zoo

in elkander loopen , dat zij — zooals Snellen van Vollenhoven

dit dan ook al uitsprak — slechts als variëteiten van ééne en

dezelfde soort mogen worden beschouwd ; en dat verder mijn

beweren , dat beide zich ook door de kleur der koppen van hare

rupsen zouden onderscheiden door hem niet bevestigd is gevonden
,

daar hij zoowel rupsen met zwarte als met groene koppen en

verder overgangen tusschen beide heeft aangetroffen; terwijl hij

eindelijk ook nog de meening uitspreekt dat een louter verschil

in de kleur van den kop bij rupsen naar de Darwinistische

opvatting geen recht zou knnnen geven om daarop het bestaan

van verschillende soorten te grondvesten. Wat nu het ineenloopen

van de kenmerken der genoemde vlinders betreft , zoo was dit dan

ook door mij niet betwist ; de verschillen te dien opzichte door

Boisduval aangenomen zijn inderdaad van geene waarde ; het was

louter op grond van de kleur der rupsen dat ik hier twee soorten

meende te moeten aannemen
, voor welke ik de nu eenmaal be-

staande wetenschappelijke benamingen slechts wenschte te behouden
,
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zonder daarom ook nog de beweerde kenmerken der imagines te

erkennen.

En wat Dr. K. nu hiertegen aanvoert , kan ik niet beamen.

De verschillende overgangen in de kleur der koppen door hem

geobserveerd, — waaronder trouwens de door hem als bruin

aangeduide naar zijne eigene mededeelingen wel slechts het gevolg

eener verkleuring door alcohol zullen wezen en slechts overgangen

van lichtgroen tot zwart zullen voorkomen — betreffen zeker wel door

hem niet uit elkander gehouden rupsen in verschillende stadia van

ontwikkeling, en niet alleen volwassene, welke alleen door mij

werden bedoeld,

In jongere stadia is die kleur inderdaad groen ; in latere echter

wordt die meest , nu eens vroeger , dan eens later eerst donkerder

en dan langzamerhand zoo donker dat dit voor ons gezicht den

indruk van zwart maakt ; zulk eene ontogenetische wijziging der

kleur van den stamvorm kan nu eventueel — indien zij namelijk

ook met eenig constant verschil, hoe gering ook, tusschen de imagines

samengaat, gelijk ik vroeger meende dat zich dit geval inderdaad

voordeed, juist het bestaan van eene zoover gevorderde ditïerentiëering

aanloonen, dat daarop geheel ingevolge de darwinistische opvatting

het bestaan eener afzonderlijke soort behoort te worden aangeno-

men. En zoo oordeelde ik te dezen opzichte dan ook vroeger.

Ik ben nu echter van gevoelen veranderd. Mijne latere studiën

op het gebied van het vroeger mij nog niet zoo helder verschijnsel

der kleurevolutie hebben mij nu , wat dit punt betreft , tot andere

gedachten gebracht; ik meen nu inderdaad ook maar ééne soort,

de T. Hecahe L. alzoo , te mogen aannemen , en stem dus nu te

dezen , hoewel geenszins op dezelfde gronden , met de zienswijze

van Dr. K. overeen. De uitkomsten tot welke ik te dien opzichte

ben gekomen , hoop ik nu in mijn spoedig in het Tijdschritt der

Ned. Dierkundige Vereeniging te verschijnen opstel over aBe kleur-

evolutie der PieridenT) uitvoerig mede te deelen.

Wat het verschil in kleur der koppen van rupsen eener zelfde

soort betreft, wil ik hier er alleen nog maar op wijzen, dat het

onderscheid daarin — almede, gelijk dan ook Dr. K. nog in



V Ë ïl s L A ö. 15

herinnering brengt , door den heer Kobus bij die van Discophora

Celinde Stoll. geconstateerd, bij welice soort hij van 20 rupsen er

6 met roode en 14 met zwarte koppen waarnam, welk verschil

echter na de 4e vervelUng verdween — ook niets anders is dan

zulk een evolutie-verschijnsel, gelijk daarvan mijne in het afge-

loopen jaar in ons tijdschrift gepubliceerde studie over de SpJiingiden-

rupsen, talrijke voorbeelden vermeldt, In dit geval — naar het

schijnt , want de waarneming is zeker nog geenszins volledig —
niet de geheele kleur van het lichaam maar alleen die van den

kop betreffende.

In de verdere mededeelingen van Dr. K. vond ik verder nog

heel wat hetgeen mijne opmerkzaamheid trok en voor de kennis

der Javasche vlinderfauna van belang kan wezen — immers indien

dit alles later blijkt de kritiek voldoende te kunnen doorstaan.

Want te dien opzichte ben ik niet geheel gerust. Aan vlijt in het

bewerken van zijn onderwerp moge het toch ons medelid zeker

niet ontbreken, hij houde mij echter de vrees f en goede, dat hij wel

eens wat te spoedig oordeelt, op een te gering aantal waarnemingen

afgaat. Eéne zwaluw maakt ook hier nog geen zomer! Onjuist is het

zeker b. v. wat hij zegt , dat de rups van HypoUmnas Misippiis L. acht

doorns op elk segment heeft
;

bij geen enkele doornrups is het aantal

doorns op alle segmenten hetzelfde; ook zijn de doorns op den kop

van die rups niet noemenswaardig langer dan die op het lichaam

gelijk dit b. V. bij de rups van de zeer verwante soort H. Bolina L.

het geval is en kunnen die dus bezwaarlijk met Dr. K. lang worden

genoemd. Niet zuiver is ook zijne waarneming dat de eerst genoemde

dezer beide vlinders tot de weinige dagvlinders behoort ^ die gedu-

rende de rust de vleugels min of meer uitgeslagen houden. Talrijke

malen heb ik dezen zeer gewonen vlinder op Java waargenomen
,

meermalen ook heb ik hem gekweekt , immer zag ik zijne vleugels

in de rust stijf tegen elkander gesloten. Maar wel is hij als b, v.

vele Vanessa's
,
gewoon in den zonneschijn stilzittende de vleugels

nu en dan te openen ; dit zal het dan ook wel zijn wat door Dr. K.

waargenomen is, maar mag niet in de rust heeten,

Zyne rups- en vlinderbeschrij vingen zijn in het algemeen weinig
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voldoende; veelal zal het zeker voor zijn publiek wel onmogelijk

wezen daaruit de bedoelde dieren te herkennen; en daarvoor zijn zij,

meen ik, toch bestemd. Bij die van Catopsilia Fomona F. {Crocale

Gram.) deelt hij b. v. niets mede omtrent het dimorphisme der ?? van

die soort, door mij reeds in het L^ deel van het Natuurkundig Tijd-

schrift voor Ned. -Indie bekend gemaakt ; de kleur van den ? vlinder

van Hi/poUmnas Misippus L. welke eerder als oranje kan worden

beschouwd, die van den vlinder van ^cm^^ö; Terpsïcliore Zcedsa.. {Vesta

F.) welks $ barnsteen- of honigkleurig, welks j sepiakleurig met

'veel zwart gemengd is, alsmede de zwart, met okergele teekening

en doorns
,
gekleurde rups dezer laatste soort , noemt hij alle maar

kortweg bruin. Ook de afbeelding die hij van deze laatste rups geeft

is volkomen onherkenbaar. Onder deze gegevens mag men dus van

zijne opgaven wel wat nadere bevestiging wenschelijk achten. Zoo

b. V. wat zijne mededeeling betreft dat Terias llecabe L. in 1895 in

West-Java als trekkende vlinder zou zijn voorgekomen. Onmogelijk

is dit zeker in geenen deele ; toch is mij nog nimmer het trekken van

dien op Java zoo gewonen vlinder bekend geworden , en nu maakt

hetgeen Dr. K. daarvan verder vermeldt bij mij sterk den indruk

alsof hij louter het ergens optreden van een buitengewoon groot

aantal individuen als een bewijs opvat dat alsdan daar een trek dier

soort plaats heeft. Ook de wijze waarop hij zich omtrent het voor-

komen van Catopsilia Pomona F. {^Crocale Gram.) in het begin van

1897 — toen inderdaad het ti'ekken van dien vlinder in West-Java

voorkwam — uitdrukt, versterkt mij in de meening dat hij het

eigenlijke trekken zelf nog nooit heeft waargenomen en dat dus

aan zijne opgaven te dien opzichte, wat Terias TIecahe L. betreft,

geen waarde kan worden toegekend. Want uit het gelijktijdig

optreden van een groot aantal individuen eener vlindersoort vloeit

op zich zelf nog geenszins voort dat alsdan dat eigenaardig reizen

daarom plaats vindt, dat men met den naam van trekken aanduidt.

Hoewel dus onder dit voorbehoud, wensch ik nu toch op zijne

opgave de aandacht te vestigen , dat de rupsen van Catopsilia Po-

mona F. {Crocale Gram.) op Java soms gansche rijstvelden zouden

verwoesten. Het normale voedsel dezer soort bestaat toch geenszins
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Uit grasachtige [)lauten , maar vooral uit de bladeren van den djoear

{Cassia Jlorlda Yahl.) op welken zij steeds op Java zeer gewoon is,

alsmede uit andere aan deze soort verwante gewassen, gelijk dan

ook andere species van hetzelfde genus , zooals C. Scylla L. en

C. Ckryseïs Drury, daar op zulke en niet op grassoorten leven.

Nu komt C. Pomoiia F. echter meermalen in buitengewoon

aantal voor en ligt het dus voor de hand om aan te nemen , dat

indien zij in dat geval zoo veelvuldig op rijstplanten wordt aan-

getroffen, wel een gebrek aan voldoend normaal voedsel dan de

reden zal wezen , die haar tot het gaan gebruiken van zulk eene

ongewone spijs dwingt , maar volgt daaruit dan ook tevens dat,, hoewel

alleen de nood haar daartoe brengen kan , met dat al zulk eene

aanpassing aan een vreemd voedsel voor die rups niet onmogelijk

is; een feit niet van belang ontbloot, daar toch de mogelijkheid

dat eene aanmerkelijke verandering in den aard van het voedsel

ten minste op den duur ook tot eene wijziging van den vorm

eener vlindersoort kan leiden, geenszins onaannemelijk mag worden

geacht. Dat het bedoelde feit overigens — hoewel door den heer

K. niet zelf waargenomen — toch wel vertrouwbaar zal zijn,

maakt mij ook de omstandigheid waarschijnlijk, dat ik ook zelf

inderdaad , eenmaal , eene rups dier soort op eene grasachtige plant,

namelijk op eene y lay a/i- soort heb aangetroffen.

Ook de door Dr. K. medegedeelde waarneming dat de rups van

Acraea Terpsichore Gram. {Vesta F.) in 1895 in Madioen her-

haaldelijk de dailap over groote uitgestrektheden kaal zou hebben

gegeten, wijst vermoedelijk op eene verandering in het voedsel

dier rups; ik vond ze toch zoowel in Oost- als in West-Java, hoe

uiterst gewoon zij daar ook in het gebergte, vooral op hoogten

van ± 5000 voet in de Preanger Regentschappen voorkomt , altijd

op Macrocarpus longifolius BI. En nooit hoorde ik ook van haar

als schadelijk. Nu is het mij toch uit hetgeen ik vroeger al over

de toen de theeheestei's in West-Java sterk aantastende rups van

Gracilaria thelvora Wals. waarnam en in het -45^ deel van het

Natuurkundig Tijdschrift van Ned.-Indie mededeelde, reeds zeer

waarschijnlijk geworden dat indien eene rupssoort tot een nieuw

Tijdschr. v. Eniom. XLI. 2
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voedsel overgaat, zij zich daaiop dan in den eersten tijd buiten-

gewoon vermenigvuldigen en op die wijze schadelijk kan worden, en

dat de vermoedelijke oorzaak daarvan dan voornamelijk in het feit

is gelegen , dat alsdan de haar vervolgende sluipwespen haar in den

eersten tijd alleen nog op de oude voedingsplant zoeken en hare ver-

meerdering op de nieuwe dus niet meer beperken. Na eenigen tijd

leeren deze vijanden echter ook hare nieuwe verblijfplaats ont-

dekken , en van dat oogenblik af wordt de rups dan ook daar weder

vervolgd en daarmede aan hai'e overgroote vermenigvuldiging weder

paal en perk gesteld. Hetgeen hierbij nu zeer opmerkelijk mag

worden geoordeeld is voorzeker het feit , dat die sluipwespen alzoo

te dezen duidelijk niet onmiddellijk en dus instinctmatig weten te

handelen , maar blijkbaar eerst door overleg en onderzoek de rupsen

ook op de nieuwe voedingsplanten leeren vinden.

Als tegenstelling tegen de veiunelde feiten van rupsen, die eensklaps

andere planten dan die op welke zij tot nog toe leefden en dat wel

aanmerkelijk van deze laatste verschillende, als voedingsplanten

aannemen, verdient ook zeer de aandacht hetgeen men mede in

Dr. K's aanteekeningen aantreft, dat de op de bladeren der Java-

koffie zeer schadelijke en menigvuldige rups van Oreta cxtensa Wik.

niet alleen de Liberia-koffieplanten niet zou aantasten , maar dat

zelfs zulke rupsen, welke de bladei'en dier planten als voedsel hadden

gebruikt, na korten tijd stierven. Want de chemische samenstelling

der bladeren dezer beide koffiesoorten kan toch wel niet veel uit-

eenloopen. Evenwel mag ook te dezen opzichte een meer nauwgezet

onderzoek zeker nog geenszins overbodig worden geacht.

De heer Leesberg laat ter bezichtiging rondgaan een zeer fraai

exemplaar van het geslacht Goltafhiis, dat hij kort geleden uit

Afrika ontvangen had en dat de meeste overeenkomst vertoont met

de soort gigantem ^ doch zijn de dekschilden bijna geheel fluweelzwart.

In het Brusselsch museurn van natuurlijke historie, waar thans

eene separate zeer volledige collectie insecten van de Congo aan-

wezig is, kon hij geen exemplaar vinden dat met het zijne over-

eenkwam en vermoedt hij dus eene nieuwe variëteit te bezitten.
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De heer Ritseuia deelt mede, dat hij kort geleden in een artikel

van Dr. Servet de Bonnières over bladluizen en mieren, geplaatst

in de cc Monde Illustré» van 30 October 1897 , weder heeft gelezen

de algemeen verkondigde meening, als zoude het bekende zoete

vocht der bladluizen door de beide langere of kortere opstaande

buisjes op de rugzijde van het achterlijf worden geloosd. Bij dit

artikel is een plaat gevoegd , waarop het zoogenaamde melken der

bladluizen door de mieren wordt afgebeeld. Bij zijne langdurige

waarnemingen van ChaitopJiorus acerls Koch (een der eschdoorn-

bladluizen), in zake van den Perlph^llus testmlo v. d. Hoeven, had

spreker nimmer waargenomen , dat genoemd vocht uit de vermelde

buisjes, nectariën of honigbuisjes genaamd, Ie voorschijn kwam;

steeds werd het vocht , waarop de mieren aasden , door den anus

verwijderd. Daar deze waarneming onder iedeis bereik op kamer-

planten is te doen , kan deze mededeeling wellicht eenige onzer

lezers er toe brengen zelf de zaak te onderzoeken.

De hec)' J. Th. OluleiliailS voegt hieraan toe, dat hij in zijn

werk (( de Nederlandsche insecten », op blz. 260— 261 deze vocht-

afscheiding van de bladluizen behandeld heeft en daarin mededeelde,

dat de nectariën eene eenigszins wasachtige stof afscheiden , doch

dat de honigdauw door den anus geloosd wordt. Hij nam de af-

beelding in zijn werk uit dat van Buckton over.

De heer van der Wulp ontving in het laatst van het afgeloopen

jaar van Dr. Koloman Kertész in Budapest eene kleine bezending

Diptera, die in Nieuw Guinea door den Heer Biro voor het Hon-

gaarsche Nationaal Museum waren bijeengebracht.

Dat Biro niet enkel heeft verzameld , maar ook een goed waar-

nemer is, blijkt reeds uit een artikel, onlangs door Dr. Kertész

in het orgaan van gezegd Museum (Természetr-ajzi Füzetek, XX
p. 611) gepubliceerd. Het betrof een uiterst klein vliegje {Agroviyza

minutissima n. sp.), dat herhaaldelijk en steeds op den rug van

eene Asilide {Ommaüus minor Dol.) werd aangetroffen, zonder dat

nog kon worden opgehelderd , in welke verhouding de beide soorten
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tot elkander staan. Van iets dergelijks was bij Diptera geen tweede

voorbeeld bekend, maar in de waarneming, dooi" Biro gemaakt,

ligt eene aansporing tot nader onderzoek voor entomologen, die

later Nieuw Guinea zullen bezoeken.

De hier bedoelde collectie wordt ter bezichtiging gesteld ; zij

omvat nog geen 50 soorten , maar daaronder bevinden zich ver-

scheidene zeer merkwaardige; bovendien is alles uitstekend gepre-

pareerd en in gaven toestand.

Spreker vestigt vooral de aandacht op de volgende soorten :

1. Microchri/sa flaviventris Wied. Van deze sooi't was door

Wiedemann enkel het <? beschreven , en dit heeft het gele achterlijf,

waaraan de naam is ontleend. Bij het ? is echter het achterlijf

metaalgroen. Van daar zeker dal het niet als zoodanig is herkend,

maar door Thomson {'Diptera Eugenie's Resa p. 461)) als eene

andere soort {amiuUpes) beschreven. Het blijkt nu , dat zij als de

beide seksen van ééne soort bijeenhooren.

2. Wallacea argentea Dol. (Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XVII p.

82). Hiervan zijn een paar vrouwelijke exemplaren aanwezig : de

soort heeft een prachtigen sneeuwwitten zilverglans, die naarmate

het licht er op valt, op hel anders zwarte lichaam te voorschijn

komt. Dat Gabaza argentea Walk. {Proc. Linn. Soc. III. p 80)

dezelfde soort is , zooals spreker reeds vermoedde (zie Cat. Dipt. S.

Asia, p. 57), blijkt uil deze voorwerpen ten duidelijkste. De naam

Wallacea heeft de prioriteit ; de soortsnaam argentea was toevallig

dezelfde bij beide schrijvers. Waarschijnlijk zal ook het geslacht

Gobertina Bigot, met twee Afrikaansche soorten, niet van Wallacea

te onderscheiden zijn.

3. Een zeer fraai exemplaar van Exoprosopa Tantalus Fabr. {Syst.

Anti. p. 124); het verschilt eenigszins van andere exemplaren,

doordien de haarband op den derden achterlij fsring breeder is en

niet sneeuwwit , maar geelachtig. Als synoniem tot deze soort schijnt

ook Anthrax coeruleipennis Dol. te behooren.

4. Eenige exemplaren van Geron simplex Walk. {Proc. Linn. Soc.

III. p. 90.) Deze soort is tot dusver de eenige Zuid-Aziatische van

het geslacht. Niettegenstaande het aanmerkelijk verschil in grootte
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(^J — 4 mm.) schijnen deze voorwerpen allen tot dezelfde soort te

behooren.

5. Eene prachtige Cerla, metaalachtig blauwgroen gekleurd, in

afwijking van de meeste andere soorten van het genus, die geel

en zwart gei eekend zijn
;

de sprieten staan op een langen steel

van het voorhoofd. De soort is nieuw: wel is er eene andere,

ook metallisch gekleurde soort , C. smaragdïna Walk., maar deze

heeft niet de gele strepen op het aangezicht en evenmin de gele

schouderknubbels.

6. Asona clialcopygus Wied. {Avss. Zweijl. II. p. 178), een der

mooiste Syrphiden , staalblauw met een oranjegeel achtereind van

het abdomen.

7. Een vijftal exemplaren van een klein, maar hoogst zonder-

ling gevormd vliegje. En hierop vestigt spreker bijzonder de

aandacht.

Volgens den habitus en onderscheidene kenmerken , o. a. ook

die van het aderbeloop der vl'iugels
, schijnt het tot de Drosophilinen

te behooren. Uitermate vreemd is, althans aan sommige exem-

plaren (naar het schijnt de mannetjes), de gedaante van den kop.

Op het voorhoofd, boven de sprieten, ontspruit een lange, flauw

gebogen , spits toeloopende hoorn
;

deze is echter niet bij alle

exemplaren even sterk ontwikkeld ; bij één voorwerp (toch overi-

gens een S) is er zelfs geen spoor van aanwezig, zoodat het denk-

beeld van afgebroken te zijn is uitgesloten. Even boven den mond-

rand bevindt zich een tweede hoornachtig uitsteeksel, dat aan de

basis tweelobbig is verbreed en naar het uiteinde in eene opwaarts

gebogen punt uitloopt ; ook dit orgaan is niet bij allen in dezelfde

mate ontwikkeld ; een der exemplaren b. v. vertoont wel het ver-

breede basaalgedeelte , maar de punt ontbreekt , ofschoon ook hier

geen afbreken zichtbaar is. Opmerkelijk is, dat in het exemplaar,

waarbij de hoorn op het voorhoofd ontbreekt , toch de hoorn boven

den mondrand duidelijk aanwezig is. — Verder vertoont zich bij

een der voorwerpen , tusschen de beide sprieten , een klein orgaan
,

dat van boven getand is en naar het einde spits toeloopt; terwijl

aan de basis van het hoornachtig uitsteeksel aan den mondrand een
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paar evenzeer getande blaadjes te zien zijn, die geenszins voor de

palpen kunnen worden gehouden, wijl zij ver boven den zuigsnuit

geplaatst zijn. — Van al het voorgaande worden vergroote afbeel-

dingen ter opheldering vertoond.

Fig. 1. Kop in profiel, a. hoorn op het voorhoofd.

h. hoorn aan den mondrand.

„ 2. Uitstekend orgaan tusschen de sprieten.

,, 3. Hoorn van den mondrand. — aa. Gekartelde blaadjes aan de basis.

Onder de vijf exemplaren, die van dit zonderlinge vliegje vooi--

handen zijn, is er een, waarbij de kop geheel normaal, d. i.

zonder al die aanhangsels, gevormd is. Dit schijnt liet ? te zijn,

ook omdat het met een der anderen (het $ '?) op hetzelfde blokje

kurk is gestoken.

Reeds bij de toezending gaf de Heer Kertész zijne verbazing te

kennen over deze vreemde organisatie. Wat betreft het uitstekende

orgaantje tusschen de sprieten, zoowel als de beide gekartelde
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plaatjes aan de basis van den ondersten hoorn , dit zullen wel-

licht overblijfselen van bloemen of planten kunnen zijn, die op

toevallige wijze daaiaan zijn blijven hangen ; zulks toch komt meer-

malen voor, en schijnt ook hier het geval te zijn. Ten opzichte

evenwel der beide hoornen valt aan zoo iets niet te denken, wijl

deze duidelijk eene verlenging zijn van de chitine-huid. Aanvan-

kelijk rees bij spreker de gedachte aan eene monstruositeit; maar

hiertegen pleit, dat deze hoornen of overtollige organen, als men

ze zoo wilde noemen , aan 4 van de 5 exemplaren voorkomen , en

het eenige , waarbij zij niet aanwezig zijn , ook om andere reden

als het Î is te beschouwen. Monstruositeiten behooren toch altijd

tot hoogst zeldzame uitzonderingen. Men dient dus wel aan te

nemen , dat het hier een tot dusver onbekend gebleven vliegen-

genus geldt, waarbij zich eene zeer afwijkende en vreemde

organisatie van den kop (althans bij het t?) voordoet.

Spreker zegt, er veel prijs op te stellen, ook het oordeel van

zijne medeleden te vernemen, alvorens hij er toe overgaat, om

dit merkwaardig insect als een nieuw genus te beschrijven.

De Heer de M e ij e r e twijfelt er niet aan , dat de hoornachtige

organen
, die zich aan den kop van deze vliegjes bevinden , inder-

daad tot het wezen der soort behooren en als een onderscheidings-

kenmerk van het <? kunnen worden aangemerkt. Ook de Heeren

J. Th. O u d e m a n s en R i t s e m a zijn van deze meening ; de

laatste ziet in de verschillende mate van ontwikkeling der hoornen

ook geen bezwaar hiertegen en beroept zich te dien aanzien op de

talrijke voorbeelden hiervan bij de Goleoptera (Lucanidae en Scara-

baeidae).

De Heer de M e ij e r e herinnert bovendien aan de vreemde

uitwassen op het voorhoofd van SpilograpJia abrotani Meig. Ì
, en

die mede, naar gelang der individuen, meer of minder sterk ont-

wikkeld zijn; in de beschrijvingen worden zij aangeduid als niet

ongelijk aan het gewei van een hert.

De Heer van der W u 1 p wijst nog op eene andere Trypeline
,

Ceraütis capitata Wied,, waarvan het $ op het voorhoofd een paar

bultige verhevenheden vertoont , waaruit een aan de spits lamellen-
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achtig verbreede borstel voortspruit. Eea veal sprekender voorbeeld

van vreemden kopvorm levert echter , volgens hem , het geslacht

Phi/talmia Gerst. , dat even als het nu door hem vertoonde vliegje,

in Nieuw Guinea thuis behoort. De soorten van dat genus ,
— er

zijn er vier beschreven, — hebben namelijk ter wederzijde aan

de wangen een in 't oog vallend en soms getakt uitsteeksel. Zoo-

veel spreker echter bekend is, wordt in de dipterologische literahiui-

nergens eenige aandui(üng gevonden, die aan een enkelen hoorn op

het voorhoofd of een uitsteeksel boven den mondrand zou doen

denken, gelijk zich dit bij de nu vertoonde vliegensoort voordoet.

De heer de Yos tot Nederveeii Cappel laat eene photographie

en eene teekening zien van een linkervoorpoot van Tri/'panus cosmsh.

waarbij de scheen even boven de tars nog eenen bijtars vertoonde;

welke op het mikroskopisch preparaat, dat mede ter bezichtiging

rondging, zelfs met het bloote oog duidelijk zichtbaar was.

Deze bijtars was iets langer dan de helft van de tars en hoewel

al de geledingen aanwezig waren , misvormd. De rechtervoorpoot

van hetzelfde dier vertoonde niets abnormaals.

Spreker vertoont daarna een t? van Mamestra nehidosa Hfn.
,

schijnbaar in copulatie met een $ van Grammesia irïgramynïca Ilfn.

Dit paartje trof hij 's avonds op de smeer aan , maar het ? was

toen reeds overleden.

Ter beziciitiging gaat rond een zeer donker bestoven exemplaar

van Mamestra nebulosa Hfn. te Apeldoorn den 22^ten juni 1897 en

een eigenaardig misvormde Mamestra tJuilasslua Hfn. te Apeldoorn

den 45den Juni 1897 gevangen.

Deze laatste wijkt van de type af door eene grijzere grondkleur

en vooral door de zeer sterk afgeronde voorvleugels. De teekening

van deze is eveneens iets anders, de eerste geheele dwarslijn vormt

onder de ronde vlek eene grootere bocht en eindigt ia het midden

van den binnenrand. De niervlek slaat tegen de tweede dwarslijn

aan en deze is bovenaan minder geland, maar meer gebogen. De

ruimte tusschen de 2^ dwarslijn en de golflijn is betrekkelijk

groeier dan bij de lype, de laatst genoemde lijn ligt nagenoeg
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tegen den achterrand , is zeer weinig gebogen en het Wteeken is

daardoor zeer kort. De aclitervleugels zijn eveneens grijzer en de

franje daarvan vertoont eene, liier en daar afgebrokene, zeer

donkere deelingslijn.

Spreker vertoont twee nieuwe vlinders voor de Fauna van

Nederland.

Een mannelijk exemplaar van Aelflaïla emnfarla Hb. dat , door

hem '10 Aug. 1897 te Kapelle bij Goes, op smeer gevangen is,

en een vrouwelijk exemplaar van Enp'dhecia laqnaearla H. S. , den

21sten Juli 1897 te Houthem door den jeugdigen Entomoloog H.

Crommelin gevangen, die zoo vriendelijk is geweest het exemplaar

aan spreker af te staan.

Aangaande de Acidalia emuiaria Ub. deelt de heer de Vos mede,

dat deze vlinder tot die vlindersoorten schijnt te behooren, die de

warme golfsfroomingen volgen. Dr. Staudinger geeft als vindplaatsen

op: Zuidelijk Frankrijk, Andalusië, Italië, Engeland en Afrika.

In het stukje, over de nadere verdeeling van \\ei Genus Agrotis,

door den heer P. C. T. Snellen [Ttjäsohr. v. Ent. jaarg. 39 p. 142)

trof spreker hetgeen op pag. 157 noot 3 vermeld staat , namelijk,

dat Prof. Smith opmerkt , dat Lederer en Speijer zeggen , dat bij

Ä. haja de voorschenen onbedooind zijn , terwijl deze bij de Noord-

Amerikaansche voorwerpen, die voor Ä. haja doorgaan, doornen voeren.

Bovenstaande gaf hem aanleiding eens nauwkeurig te onderzoeken

of onze Agrotis ba}a wel geheel doornloos was.

Eenmaal daarmede bezig zijnde onderwierp hij successievelijk al

de Agrotis-soov\Qx\ , die tot heden in ons land waargenomen zijn
,

aan een onderzoek. Hij spreekt zijnen dank uit aan de beeren

Galand en Dr. Oudemans voor hunne toezendingen , waardoor het

hem mogelijk is geworden, ook de in zijne verzameling ontbrekende

Agroiis-soorien te onderzoeken.

Spreker deelt mede, dat hij van 245 stuks 307 pooten heeft

onderzocht. Daar het voornemen bestaat deze zaak in het tijdschrift

nader te behandelen , bepaalt hij zich nu alleen tot eenige mede-

deelingen over Agrotis haja.

De onderzochte exemplaren waren afkomstig van :
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9 stuks. Alkmaar daarvan onderzocht 18 pooten.

Maartensdijk .

Apeldoorn.

4



VERSLAG. 27

aan den binnenkant der scheen kwamen daarvan 2 , bij een ander

met gelijk aantal stekels, 3 aan 't einde van de scheen en bij

een exemplaar met 6 stekels aan den binnenkant kwamen daarvan

2 , bij een ander met gelijk aantal stekels 4 aan 't einde der

scheen voor.

Uit het bovenstaande blijkt, dat het aantal stekels aan de scheen

zeer verschillend kan zijn, dit is zelfs bij dieren van een en dezelfde

vindplaats het geval, bijv. :

N°. 1)6. Alkmaar 4 stekels aan den binnenkant, 2 buitenkant.

» 8. » 2 » » 1

» 30. Apeldoorn 6 » » 2

» 25. » 2 » » O

»2)47. Tianschan 7 » i> 1

» 51. » 2 » » 1

Meestal is het aantal stekels aan beide voorschenen van een

en hetzelfde dier niet gelijk.

Van 23 dieren zijn beide voorpooten te gelijk onderzocht en

slechts in 7 gevallen waren aan beide voorschenen zoowel aan

binnen- als buitenkant een gelijk aantal stekels voorhanden en deze

op dezelfde wijze verdeeld.

Soms was dit verschil betrekkelijk groot, b. v.:

N^. 23. Rechterscheen binnenkant 5, buitenkant 1.

Linkerscheen
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De stekels aan den buitenkant zijn in den regel iets langer,

maar minder stevig. Zoo vond hij b. v, bij N''. 24 de drie stekels aan

den buitenkant : Lengte 0,330—0,390 mm. dikte 0,01 8—0,024 mm.

de vijf stekels binnenk.» 0,246-0,330 » » 0,012— 0,033 »

Bij vergelijking van de stekels bij A. haja met die van andere

Agrotis-soovien uit dezelfie groep , vond spreker geen noemens-

waardig verschil.

Tot verduidelijking van het een en ander, laat spreker verscheidene

malen vergroofe photographische afdrukken van mikroskopische

preparaten rondgaan.

Deze zeer net uitgevoerde en goed geslaagde Photographien heeft

mevrouw J. Crommelin Fr. Tutein Nolthenius te Amsterdam de

vriendelijkheid gehad voor hem te maken ; daarvoor betuigt hij

openlijk HEd. zijnen weigemeenden dank.

De Photographien zijn :

4 van Agroüs haja W. V., vergrooting IS^ maal.

1 van Agroüs porpJ/grea W. V. met op den buitenkant 1 stekel

op het midden van en 2 aan het einde van de scheen, vergrooting

18^ maal.

1 van Agroüs umorosa H. met op den buitenkant 4 stekels op het

midden van en 2 aan het einde van de scheen , vergrooting

18.i maal.

1 van Agroüs angur F. met op den buitenkant 4 stekels op het

midden van en 2 aan het einde van de scheen , vergrooting

18] maal.

1 van Agroüs xantJiograpJia W. V. met op den buitenkant 3 stekels

op het midden van en 2 aan het einde van de scheen, vergrooting

39 maal.

Van de vier laatstgenoemde vindt men vermeld dat zij buiten-

waarts alleen aan het einde van de scheen stekels bezitten.

1 Agroüs janth 'ma W. V. zonder stekels, vergrooting 39 maal.

1 )) )) met alleen 2 stekels op het midden van de

scheen, vergrooting 39 maal.

Aangenomen was, dat bij deze soort nooit stekels op de voor-

schenen voorkwamen.
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Om te laten zien, dat ook bij dieren 'uit eene geheel andere

familie stekels op de voorscheenen voorkomen en deze even wis-

selvallig zijn als bij de A(/rofis-soovten waren de photogi'aphiën

bijgevoegd van :

1 Li/c. Argus L. (Aegon Schiff) met 7 stekels, vergr. 39 maal.

1 » » » T> 2 » »

1 » » var. ArgygronomonBergstr. )) 6 » »

1 » » )) » » »12 » »

De heer Groll vraagt of de bewuste doorn bewegelijk is, doch

zegt de heer de Vos dit nog niet onderzocht te hebben , wel ver-

moedt hij dat dit het geval zal zijn.

De heer A. C. Olidemans vermeldt, naar aanleiding van het

door hem in de 52e zomervergadering over het hart van Gamasiden

medegedeelde (zie het verslag van die Vergadering blz. 49 en 50),

het volgende :

Dat het hart van de nympha van Cyrtolaelaps cervus Kram.

een geheel anderen vorm zoude hebben als Winkler afbeeldde van

Gamasus crassipes L. , zooals spreker destijds meende, is onjuist.

Er is geen onderscheid te zien tusschen den bouw van het hart van

deze twee species. Het hart van de nympha van Cyrtolaelaps cervus

Kram. klopte 200 slagen in de minuuf.

Bij een nympha van Cyrlolaelaps nemorensis Koch was het hart

precies eender gebouwd; het klopte 200 slagen in de minuut.

Bij een nympha van Gcumaullus cortilitus Kram. was de bouw

van het hart dezelfde; het hart klopte 180 slagen in de minuut.

Bij een larva van Parasitus coleoptratonim L. was de bouw van

het hart dezelfde; het hart klopte 150 slagen in de minuut.

Bij een oudere nympha van dezelfde species had het hart den-

zelfden vorm en sloeg 300 slagen in de minuut. Hier kon spreker

duidelijk de aorta tot boven het ganglion cerebrale vervolgen , de pols

van de aorta was tot aan haar einde duidelijk waarneembaar , doch

het einde zelf was niet te zien, zoo uiterst dun worden ten slotte

hare wanden. De vetmassa rondom hel hart bewoog zich rylhmisch

met de hartkloppingen.
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Een nympha van ilologamasm calcarains Kocli vertoonde een

hart van denzelfden bouw ;
het hart sloeg 200 slagen in de minuut.

Bij eene nympha van Macrockeles marginatus Herrn, klopte het

hart, dat denzelfden bouw had. 180 slagen in de minuut.

Voor de waarneming van het liart zijn alleen larvae en pas-

vervelde nymphae te gebruiken ; zoodra het chitine-pantser eene

ietwat geelbruine tint aangenomen heeft , is alle moeite te vergeefs.

Overigens is het zeer gemakkelijk het hart te vinden en te zien
;

men gaat daartoe op de volgende wijze te werk. Het te onderzoeken

individu wordt met een met speeksel bevochtigde penseel opgenomen

en op een voorwerpglaasje gebracht, vervolgens snel bedekt door

een dekglaasje, dat men in de andere hand reeds met een pincet

vast- en gereedhoudt. Met een glazen staafje brengt men een druppel

water op het voorwerpglas en laat het water onder het dekglas loopen.

Men brengt nu het voorwerp onder den mikroskoop en vergroot nu

langzaam de opening van de «Irisblendung.» Op i van de lichaams-

lengte van den achterrand ziet men dan het hart duidelijk kloppen.

Uit hetgeen door hem waargenomen werd , meent spreker te

moeten besluiten, dat het hart bij larven 150, bij protonympha's

180, bij deutonympha's 200, bij tnlonympha's 300 slagen in de

minuut klopt. Het is hem niet gelukt pas-vervelde volwassen

exemplaren te onderzoeken.

Om na te gaan of een dergelijke snelle hartslag bij Arthropoden

normaal of abnormaal is , onderzocht spreker een kleine pissebed
,

waarschijnlijk PJiiloscia muscorum, hij vond hierbij een hartslag

van 300 slagen in de minuut, bij een nympha vaneen (Jhernetide

van 120, bij een andere nympha van een Cherneüde van 150

slagen in de minuut. De hartslag is dus normaal. Het hart van

de Chernetiden strekte zich over 5 achterlijfssegmenten uit.

Niet alle Gamasiden hebben een hart. Een Gamaside, door

spreker reeds, hoewel zonder naam, vermeld in zijn List of Dutch

Acari, Second Part, (zie dit Tijdschrift, deel XXXIX, p. 136,

n°. 81), merkwaardig om zijn lichaamsvorm, en geheel doorschij-

nend, bezit geen hart.

Spreker onderzocht ook nog talrijke exemplaren van een nieuwe
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soort van Tetrauì/chus en van lìypochthon'ms ritfiilns. Zij hebben

geen hart.

De heer 4. A. van Pelt Lechner deelt mede, dat hem de

wijze van eierleggen bekend is geworden van Nonagria geminï-

puncta Hatch., en van Nonagria spargami Esp. en laat deelen der

voedselplanten, met eitjes dier soorten bezet, ter bezichtiging rondgaan.

De heer Kempers laat ter bezichtiging rondgaan een groot

aantal door hem vervaardigde afbeeldingen van ondervleugels van

Coleoptera. Hij wijst er hierbij op , dat aan deze riog niet veel

aandacht geschonken is , en dat dit onderzoek wel waard is
,

verder uitgebreid te worden. Misschien toch , dat het aderbeloop

van de kevervleugels gebruikt kan worden voor het rangschikken

en herkennen der soorten en geslachten, evenals bij de andere

orden der insecten het geval is. Thans is de hoofdverdeeling in

hoofdzaak voor de kevers gebaseerd op de tarsen , de monddeelen
,

de plaatsing der heupen enz., maar aan den ondervleugel heeft

men schijnbaar nooit gedacht. Als reden daarvan zal men waar-

schijnlijk moeten aannemen , dat de vleugel bijna nooit in de

keververzameling gezien wordt, zoodat het ook nooit een opval-

lend kenmerk zijn zal.. Voor systematic! behoort het echter, naar

liet voorkomt
,
wel degelijk een onderwerp van beschouwing te zijn.

De weinige werken, die over den coleopteravleugel in het

bijzonder, schijnen te bestaan, zijn: «Das Fl ügelgeäder der Käfer»

van Dr. Otto Pioger, «Untersuchungen über die Flügeltypen der

Coleoptera» van Prof. Dr. Bürmeister, «Vergleichende studiën

über das Flügelgeäder der Insecten» van Joseph Redtenbacher
,

benevens het voor spreker onbekende werk van Dr. O. Heer

«Insectenfauna der Tertiärgebilde von Oeningen und Radoboj ».

Wanneer men pas begint de ondervleugels der kevers te onder-

zoeken en af te beelden , en van elke onder-orde een vleugel

neemt , onverschillig welke , zou men al terstond meenen , een

kenmerk gevonden te hebben , waardoor de onder-orden gemak-

kelijk te onderscheiden zijn, want het is tien tegen een, dat men

ook even zooveel verschillende aderbeloopen verkrijgt, als men
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vleugels onderzoekt. Neemt men dan de vleugels van kevers van

één dier onder-orden, b. v. van de Carnivora, dan ziel men, dat

allen zooveel gemeen hebben , dat het duidelijk is , dat allen tot eene

groep moeten behooren.

Hierin wordt men dan voor deze groep in hel bijzonder versterkt,

doordat er kenmerken zijn , die bij geen der andere nederlandsche

sub-orden voorkomen, o. a. hel zoogenaamde Oblongum.

Dat men in het aderbeloop werkelijk een kenmerk heeft, leert

Burmeister, die b. v. de rangschikking van de destijds zeer on-

samenhangende Clavicornia-groep van Lali-eiUe, bijna geheel baseerde

op het aderbeloop, met de overige kenmerken aantoonende, dat

die rangschikking juist moet zijn.

Wie zich echter niet beperkt tot één onder-orde, maar het

materieel der verschillende onder-orden vergelijkt, zal bemerken,

dat het kenmerk niet zoo goed aan het doel beantwoordt, als hij

eerst meende.

De verscheidenheid is zelfs zoo groot, dat Redtenbacher schreef :

« Wer z. B. eine beschränkte Anzahl von Käfei'flügeln untersucht,

kann leicht der Meinung sein , dass eine algemeine Charakteristik

derselbe keine Schwierigkeit bietet. Sobald man aber eine grössere

Anzahl von Formen vergleicht, erkennt man bald, dass eigentlich

kein einziges Kenmerk als algemein charakteristisch gelten kann. »

Zelfs komt het soms voor, dat het aderbeloop in de beide vleugels

van een' kever verschillen , zooals bij eenige Agrlotes Uneatus bleek.

Hier was ader VII met één, twee, zelfs met drie dwarsaders met

ader V verbonden. De ader zelf had in een der vleugels een tak

meer dan in den anderen vleugel. Weder bij een ander was de

terugloopande ader III door twee dwarsaders met III verbonden
,

hetgeen spreker op de afbeeldingen aanwees.

Wanneer men echter een zelfde aderbeloop krijgt voor kevers
,

die thans reeds door andere kenmerken tot één groep gebracht

zijn, dan kan men veilig zeggen, dat men met een natuurlijke

groep te doen heeft. Dit nu is het geval met de sub-orden Car-

nivora, Necrophagi, Lamellicornia , Brachymera, Rhynchophora en

Phytophaga. Wel komen, voor zooveel spreker reeds gebleken is,
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hier en daar afwijkingen voor in het aderbeloop, maar zij zijn zoo

gering, dat men toch terstond een schematische voorsteUing voor

de vleugels der geheele groep maken kan, waaruit men met geringe

moeite de bedoelde vleugel afleiden kan. (opgehelderd door de af-

beeldingen).

Om een voorbeeld te noemen. Roger neemt als bijzonder ken-

merk der Carnivora het reeds genoemde oblongum aan , een cel

gevormd aan het einde van ader V. Het ontbreekt bij Cicindela
,

het is weinig ontwikkeld bij Clivina en Trechus ; bij andere

geslachten zijn de aderen, waardoor hel gevormd wordt, ongelijk

ontwikkeld. Toch is niettegenstaande dit, het toch duidelijk, dat

deze vleugels allen bij de overigen dier groep behooren.

In andere dan de bovengenoemde sub-orden vindt men zoo groote

overeenstemming volstrekt niet. Daar treft men telkens vleugels

aan, waarvan het aderbeloop schijnbare verwantschap aantoont,

soms zelfs geheel overeenstemt met vleugels van kevers tot andere

onder-orden behoorende. De meest opvallende overeenstemming vond

spreker bij Philhydrus en Tenebrie ; Sphaeridium en Aphodius (zie

hierbij Ischnomera); Heterocerus en Platycerus (zie hierbij Pyrochroa);

Lathrobium en Saprinus (zie hierbij Tomicus) ; Cyrtotriplax, Te-

nebrie en Athous ; Byturus en Rhinosimus ; Orthocerus en Opatrum
,

Cucujus en Saperda; Nosodendron en Denticollis
; Cantharis en

Pyrochroa; Cis en Melanophthalma. Verder de nader verwante

Attelabus, Rhinomacer, Bruchus en Sagra; Clythra en Cassida,

die tot één groep der Chrysomeliden zouden kunnen behooren,

zooals door spreker op de teekeningen werd aangetoond.

Het is echter een schijnbare verwantschap, want al moge er

voor sommigen daarvan geen bezwaren zijn , deze bij elkander in

een groep te plaatsen , voor anderen bestaat er zoo weinig over-

eenkomst in de overige kenmerken, dat het onmogelijk is aan ver-

wantschap te denken.

Moge al Sphaeridium en Aphodius misschien te vereenigen zijn,

Lathrobium en Tomicus toch stellig niet.

En hiermede meent spreker voor het oogenblik aangetoond te heb-

ben, dat de ondervleugel op zich zelf de verwantschap niet bewijst.

l^jdschr. V. Enlom, LXI. 3
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Hoe kan dan het feit van overeenstemming van aderbeloop bij

zulke veruiteenloopende geslachten te veiklaren zijn '? Zou het te

gewaagd zijn ook hier een oertype ie mogen aannemen, een vleugel

waarvan allen afstammen
,
gewijzigd door de omstandigheden ?

Blijkens het verslag der wintervergadering van 23 December

1871 hield Mr. Snellen van VoUenhoven zich reeds met deze vraag

bezig. Roger beantwoordde haar in 1875 bevestigend : « Der Flügel

war von ähnlicher Gestalt ungefähr wie der Adephagenflügel war,

und besass ein Anzahl bogenförmiger dem Aussenrand parallel ver-

laufenden , durchaus gleichwerthigen Adern , welche durch zwei

Reihen zickzackförmiger Queranastomssen in der Weise verbunden

waren, dass sie ein Netz länglicher 6-eckiger Zellen bildeten. Dieser

Urflügel konnte noch nicht querläufig, sondern nur fächerförmig

der Länge nach eingefaltet werden. »

Geheel hiermede eens zijn kan spreker niet. Nog zijn er kevers

bekend, welker vleugels waaiervormig gevouwen worden, maar

welke ongeveer niets van bovenbedoelde en door Roger afgebeelden

vleugel hebben. Snellen van VoUenhoven noemt de vleugels van

Atractocerus en Ichthyurus, Redtenbacher alleen die van Atracto-

tocerus. Liever dan de Carnivora-vleugels voor het schema te

raadplegen, zou spreker zich tot de vleugels der Malacodermata of

Heteromera gewend hebben , vleugels van kevers , waarvan Roger

op bladz. 68 zelf zegt , dat zij aan de uitgestorven stamvorm het

naast verwant zijn. tüer vindt men dan ook de zeshoekige cellen

nog het talrijkst, hier wordt de vleugel nog maar weinig meer

dan waaiervormig gevouwen , hier zijn de dekvleugels week en de

ondervleugels weinig grooter dan de dekschilden. En dan zou de

vleugel van Lygistopterus sanguineus L. het meest daarvoor in

aanmerking komen, daar het aderstelsel , zooals het spreker tot nu toe

gebleken is, het meest van allen ontwikkeld is. Met eenige andere

vleugels uit de sub-orden Malacodermata en Heteromera werd een

schema ontworpen, dat wat de zeshoekige cellen betreft , aan dat van

Roger denken doet , en ziet , met niet te groote moeite waren daaruit

de andere vleugels af te leiden, ook die van Atractocerus en Den-

ticoUis de door Redtenbacher als de twee uiterste typen aangemerkt.
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Ten slotte werd opgemerkt , dat sommige bijzonderheden in het

aderbeloop bij verschillende vleugels van kevers uit verschillende

sub-orden voorkomen, b. v. de donkere vlek bij Lathiidiidae, bij

Cissidae , bij enkele Nitiduliden en bij Chrysomeliden. Zulke en

andere bijzonderheden laten zich slellig het gemakkelijkst verklaren

door het aannemen van een oorspronkelijken vorm van alle vleugels.

De heer J. Th. Oudeilians deelt mede, dat hij , naar aanleiding

van eene daarop betrekking hebbende aanwijzing in een Duitsch

tijdschrift, getracht heeft, eene rups van Trypanus cossus L. met

droog tarwebrood groot te brengen. De halfwassen rups
,
gevonden

in den zomer van 1896, werd, met het genoemde voedsel, in

eene blikken bus opgesloten. In Juni 1897 werd, bij opening,

een uit broodknaagsel en spinsel gevormden cocon gevonden en

daarin eene levende pop, die op den 1"®° Juli daaraanvolgende

een normalen vrouwelij ken vlinder opleverde. Wellicht zou het-

zelfde voedsel tot het groot brengen van andere in hout levende

insecten eveneens diensten kunnen bewijzen. Een der voordeelen

is, dat droog brood bij opsluiting niet beschimmelt.

Hierna worden verschillende afwijkende vlinderexemplaren ver-

toond. Vooreerst een voorwerp van Mamestra dentina Esp., dat zoo

donker is , dat het op den eersten aanblik sterk herinnert aan

sommige exemplaren van AporopJiyla lutulenta Bkh. var, hmehur-

gensls Frr. , waarvan inlandsche voorwerpen ter vergelijking rond-

gaan. Gevangen te Apeldoorn, 29 Juni 1897. — Verder eenige

exemplaren van Caradr'ma {Gram.mesia) trigrammica Hfn. var. inl'mea

Hb., welke door spreker in Juni 1897 te Laag-Soeren werden

aangetroffen. Omtrent het voorkomen dezer sterk afwijkende varië-

teit in ons land bestaan geene andere gegevens, dan dat zij in

de Bouwstoffen voor eene Fauna van Nederland, Dl. I, 1853,

p. 261 , met een (?) er achter vermeld wordt. — Dan een afwij-

kend exemplaar van eene Hesperla , op 24 Juli 1897 door den

heer Crommelin te Houthem gevangen en door hem welwillend

aan spreker afgestaan. Het voorwerp heeft de grootte van II. Actaeon

Esp., tegelijk met welke het ook werd aangetroffen, doch bleek
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bij nader onderzoek , door den heer Snellen met groote bereidwil-

ligheid ingesteld , toch tol //. Thaumas Hfn. gerekend te moeten

worden. Het zal later worden beschreven en afgebeeld, — Vervol-

gens eenige exemplaren van Py^a<?m c;«-?;?^/« L., uit het ei gekweekt,

waarvan enkele voorwerpen zoo grijs zijn, dat zij wel in teekening
,

doch niet of niet noemenswaard in kleur verschillen van P. anacJioreta

F. De moedervlinder was door den heer Ritsema te Heemstede

gevonden. — Dan een gynandromorph voorwerp van Pleris rapaeL.,

dat rechts het vrouwelijke, links het manlijk kleed draagt. Het werd

omstreeks 1870 door Mr. A. Brants bij Arnhem gevangen, die

de vriendelijkheid had, het aan spreker te schenken. — Tenslotte

een zeer sterk afwijkend voorwerp van Vanessa iirücae h . Spreker

ontving het ten geschenke van den heer Dr. E. C. Julius Mohr te

Haarlem ; het was het eenige afwijkend geteekende exemplaar onder

70 stuks, die verkregen werden bij het opkweeken van een inde

duinen bij Haarlem gevonden rupsenbroedsel. De vlinder, die een

donker voorwerp der var. ichnusoides Selys is , kwam uit in Oc-

tober 1895
; hij zal later worden beschreven en afgebeeld.

Hierna vermeldt spreker de vangst van eenige voorwerpen eener

groote Lycaena-^oovi in de omstreken van Roermond door den heer

H. J. H. Latiers, die zoo vriendelijk was, twee exemplaren aan

spreker af te staan. Deze beide komen meer overeen met de

afbeeldingen en beschrijvingen van L. Bupliemus Hb. dan met

die van L. Arion L. Wellicht zou dit ook wel het geval kunnen

zijn met andere (alle?) in ons land gevondene voorwerpen als tot

de laatstgenoemde soort behoorende vermeld. De vraag blijft evenwel,

of beide LT/caena-soorien inderdaad specifiek verschillen ; eene voor-

loopige controle der opgegevene onderscheidingskenmerken aan

voorwerpen van verschillende herkomst (in de coll. van den heer

Snellen)
,
gaf te dien opzichte reden tot twijfel. Een nader onderzoek

van alle, in elk geval slechts zeer weinig talrijke voorwerpen , welke

in ons land gevangen werden en tot nog toe tot Z. Arion L. ge-

rekend werden , is zeer gewenscht.

De onlangs als nieuw voor onze fauna bekend geworden Zan-

cloffußt/ia tarsicrmalis Kn., door hem in Juni 1895 in Zuid-Limburg
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ontdekt, werd in Juni 1897 door spreker in één exemplaar aan-

getroffen te Laag-Soeren. — Acidalia corrivalarialireischm., reeds

vroeger door den heer Snellen aldaar gevonden, werd in 1897

opnieuw in het veen aan den voet van den St Jansberg nabij den

Plasmolen buitgemaakt.

Thans wordt ter bezichtiging gesteld een preparaat van het

aderstelsel van Tri/panus cossus L. en van Macroglossa hombylifor-

mis O. De methode, om de aderen volledig zichtbaar te maken,

zonder tot ontschubbing te moeten overgaan , ontleende spreker

aan J. H. Comstock (The Venation of the A¥ings of Insects, Ithaca

N. Y. 1895). Daar deze methode, die op ontkleuring der schubben

berust, door spreker in zijn Handboek over de Nederlandsche In-

secten
, p. 368, uitvoerig wordt beschreven , acht hij het overbodig

haar hier te vermelden. De voorvleugel der eerstgenoemde soort doet

zeer duidelijk de oorspronkelijkheid van zijn aderstelsel waarnemen,

terwijl bij de beschouwing van dien der laatstgenoemde dadelijk

blijkt, dat de z. g. ader, die de middencel in de lengte zou deelen

(en dan een kenmerk van groote oorspronkelijkheid zoude vormen

bij ééne enkele soort der overigens zeer gespecialiseerde SpTiìngìdae)^

geene ader is, doch slechts door schubben gevormd wordt.

Hierna herinnert spreker de leden aan het exemplaar van

Acherontïa Atropos L. , op de vorige zomervergadering door den heer

D. 1er Haar medegebracht en door hem welwillend aan spreker

afgestaan. Dat voorwerp heeft tot eene belangrijke uitkomst aan-

leiding gegeven. Bij de ontleding toch bleek, dat het dier, een

wijfje, slechts rudimentaire eieren bevatte. Dit was wel bekend

van voorwerpen , die nog in het najaar de pop verlaten , doch niet

mede van dezulke, die als pop overwinterd hebben. Spreker, die

binnenkort een opstel aan de genoemde soort hoopt te wijden,

beschouwt de uitkomst van dit onderzoek als een bewijs voor zijne

meening, dat A. Atropos L. bij ons steeds weder opnieuw door

een toevliegen van voorwerpen uit zuidelijkei' streken gerecruleerd

wordt.

Vervolgens deelt spreker mede , dat het hem gebleken is , dat bij

de vrouwelijke lepidoptera ^^ ^oov zooverre door hem voorwerpen



36 VEESLAG.

uit verschillende groepen onderzocht werden, cene vergroeiing heeft

plaats gehad van twee achterlijfsringen. Dat het achterlijf der

vrouwelijke vlinders één ring minder telt dan dat der mannelijke,

wordt wel in enkele nieuwere werken vermeld en was van de

Sesiidae , waar het door de lichte banden op donkeren grond zeer

opvallend is, reeds lang bekend, doch hoe de zaak gesteldis, schijnt

nog niet nader onderzocht te zijn. Als eenige verklaring wordt

gevonden, dat bij de vrouwelijke dieren één ring meer in de voor

intrekking vatbare, dikwijls slechts bij het eierleggen duidelijk

zichtbare, laatste achterlijfsringen zou zijn opgegaan, terwijl bij de

mannelijke dieren slechts de twee laatste ringen medewerken tot

de vorming der copulatieorganen. Deze verklaring nu is onjuist.

De juiste is, dat bij de wijfjes de lingen 7 en 8 vergroeien , wat

o. a. daaruit te boM'ijzen is, dat de opening der bursa copulatrix,

die bij de pop (in aanleg) ontwaard wordt tusschen ring 8 en O,

bij den vlinder tusschen ring 7 en den daarop volgenden ligt. Uit

dit feit, dat er dus vóór de gemelde opening bij de pop 8 en bij den

vlinder slechts 7 ringen geteld worden, blijkt reeds, dat er versmel-

ting bij den laatsten heeft plaats gehad. Nader onderzoek bewees,

dat het de ringen 7 en 8 zijn, waarbij dit geschiedt. In enkele

gevallen kon spreker nog eene dwarslijn op den dubbelring waarnemen,

die hij als overblijfsel der vroegere grens meent te mogen opvatten.

Ten slotte toont spreker eenige exuviën van Arcua villica L.,

waaraan de bij de vervelling afgeworpen chitinehuid bijzonder duidelijk

zichtbaar is; dan een voorwerp van den nog weinig waargenomen

boschkrekel, Nemohius sylvestris F., in Juli 1897 bij den Piasmolen

gevonden en eindelijk een pasgeboren lai've eener sprinkhaansoort,

Meconema varium F., uit de bekende rietgal eener vlieg, Lipara

Ineens Meig., voor den dag gekomen , waarin dus het ei gelegd ge-

worden was; uit galwespgallen werd deze sprinkhaan ook reeds geteeld.

De heer de Meijere maakt in de eerste plaats melding van

eenige merkwaardige Diptera, afkomstig van Venlo , die hij aantrof

in een partij , hem door den heer van den Brandt ter determinatie

toegezonden, Daaronder bevonden zich drie soorten, die nog niet
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als inlandsch bekend staan, ni. Tabanus curdiger Meig., Empls

borealis L. en Litcilia rerjiaa Meig. Van laatstgenoemde soort bezat

spreker evenwel reeds sedert eenige jaren voorwerpen, in en nabij

Amsterdam, zoo b. v. jaarlijks tegen de glasruiten van het

zoologisch laboratorium , aangetroffen. Behalve de genoemde nieuwe

soorten bevatte de zending van den heer van den Brandt nog

menige zeldzaamheid , waaronder vooral T'qmla marginata Meig.
,

Asïlus punctvpevmls Meig., AsiluspaUipes Meig. , Xylota pigra Fabr.,

Ceria conopsoides L., Pyropliaena rosarum Fabr., Sarcophila laü-

frons Fall., Dexia vacua Fall., Äphria longìrostris Meig., Orellia ìViede-

manni Meig. en Diastata fumipennis Meig. genoemd mogen worden.

Terwijl ter gelegenheid onzer zomervergadering van dit jaar van

de andere insectenorden geen Faunae novae species werden ver-

zameld, kan spreker nu nog twee nieuwe Diptera noemen, toen

door hem aan de oevers van de Schelde te Bergen op Zoom gevon-

den. Het zijn Thinophilus flavipalpis Zett. en Canace ranula Low.

De eerste bleek bovendien aan het strand der Zuiderzee bij Diemen

voor te komen.

Verder zijn spreker nog als inlandsch bekend geworden '

Empis aestiva Low, nog van de zomervergadering in d896 te

Lochern afkomstig.

Pari/dra litorali^ Meig. de Steeg, Juni.

Gastrophilus pecorum Fabr., gekweekt dooi' den heer P. Koore-

vaar, keurmeester aan het Abattoir te Amsterdam, alwaar larven

dezer soort in het darmkanaal van een ontwijfelbaar Hollaiàdsch

paard werden aangetroffen.

Daarna vestigt spreker de aandacht op het feit , dat verschillende

Dipt era-larven zich ontwikkelen in de sterk zoute vloeistof, die op

inmaakvaten pleegt aanwezig te zijn. Het vorige jaar ontving spreker

van Dr. Loman een aantal in die vloeistof gevonden larven en

poppen, waaruit een Limosina voor den dag kwam, en nu onlangs

zond de heer ter Haar te Warga in hetzelfde medium gevonden

larven van Homalomyia canicularis L en Drosophila funebris Fabr.

Spreker wijst er op, dat dit verschijnsel niet zoo vreemd is, als

het oppervlakkig wel schijnt ; verscheidene Diptera-larven toch
,
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vooral van Ephedrinen, worden regelaiatig uaiigetroflen in de

bekkens of vijvers der zoutziederijen.

Ten slotte gaan nog rond een hier te lande zeldzame Loaistidê

{\ipJiidiu7n dorsale Latr.) , te Diemen gevonden en een ook zeer

weinig voorkomende Tijndide (Plialacrocera replicata L.), w^aarvan

spreker een aantal exemplaren ving aan een vijvertje in een weide

te Zwammerdarn.

De heer de Yries vermeldt de vangst op eene excursie , in het

begin van Juni 1897 te Laag-Soeren met Dr, Oudemans gemaakt,

van twee exemplaren H^ppa, rectilinea Esp. Voor zooverre hij kan

nagaan , is deze soort bij Breda door den heer Heylaerts ontdekt

en de vangst in het Tijdsc/ir. v. Ent. 1870 vermeld. Ook door

anderen is zij alleen in de omstreken van Breda waargenomen^

Nu is zij niet alleen te Laag-Soeren, maar ook in eenige exemplaren

bij Apeldoorn gevangen. Het staat dus vast, dat dit dier ook in

'Gelderland voorkomt. Ook trof hem aldaar het groot aantal exem-

plaren van Caradrina trigrammica Hfn. var. Ulinea H. Nergens

toch zag hij die variëteit zoo op den voorgrond treden. Te Bussum

b. V. waar deze soort veel voorkomt , zag hij nooit een enkel exem-

plaar der variëteit. Bij hem rijst thans de vraag, of de variëteit

in dit jaar bijzonder veel ook in andere streken is voorgekomen

of dat zij speciaal aan die streek eigen is , zooals b. v. de variëteit

van Agrotis vestigialis Hfn. aan de duinstieken.

Neg wenscht spreker te vermelden de vangst van verscheidene

exemplaren van Anisopteryx aceraria W. Y. in de bosschen tusschen

's Graveland en Hilversum (Spanderswoud) , terwijl hij in November

1896 aldaar slechts één exemplaar had gevangen. Het blijkt dus,

dat deze soort ook in het westen van ons land voorkomt , terwijl

vroeger slechts vindplaatsen in hel zuiden en oosten waren aan-

gegeven.

De wetenschappelijke mededeelingen thans geëindigd zijnde, sluit

de Voorzitter de vergadering« met een woord van dank aan de

sprekers.
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DRIE-EN- VIJFTldSTE ZOMERVERGADERING

DER

KEDERIAPSCHE ESTOMOLOfilSCHE VEREESIfilSG,

GEHOUDEN TE VENLO

op Zaterdag 11 .Juni 1898,

des morgens ten 11 ure.

Eere-Voorzitter de heer A. van den Brandt.

Met hem zijn tegenwoordig de heeren : Mr. A. Brants, Jhr. Dr.

Ed. J. G. Everts, H. W. Groll, D. van der Hoop, Dr. F. A.

Jentink, Dr. F. W. O. Kallenbach , Mr. A. F. A. Leesberg, Dr.

A. C. Oudemans Jsz. , Dr. J. Th. Oudemans, Mr. M. C. Piepers,

Dr. C. L. Reuvens, G Ritsema Czn. , Dr. A. J. van Rossum, P.

J. M. Schuyt, P. C. T. Snellen, Mr. D. L. Uyttenbogaart , J. Ver-

sluys jr., Dr. H. J. Veth , Erich Wasrnann, F. M. van der Wulp

en W. A. F. Zack.

Van de heeren K. Bisschop van Tuinen Hzn. , Mr. A. J. F.

Fokker, D. ter Haar, Dr. A. W. M. van Hasselt, Dr. R. Horst

^

J. Jaspers .Tz. , J. Kinker, A. A. van Pelt Lechner, Dr. Th. W.

van Lidth de Jeude, Dr. J. G. H. de Meijere en H. G. Redeke is

bericht ontvangen, dat zij verhinderd zijn de vergadering bij te

wonen.

Tijdichr. v. Eniom. XLI. 4
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De Eere-Voorzitter, de heer A. van den Brandt , opent de ver-

gadering met de volgende toespraak :

Mijne Heeren!

Toen ten vorige jare in de Zomervergadering mij de eer te beurt

viel om voeder tot Eere-Voorzitter voor deze vergadering te worden

gekozen , aanvaardde ik deze taak niet zonder aarzeling.

Maar vertrouwende op de mij bekende toegevendheid van het

bestuur en de overige leden . welke toegevendheid ik thans ook

weder inroep , zal ik trachten mijne taak naar eisch te volbrengen.

Met voldoening zie ik in de talrijke opkomst het bewijs van de

voortdurende belangstelling, welke de leden voor onze vergade-

ringen toonen.

Moge deze bijeenkomst strekken tot vermeerdering van onze

kennis op entomologisch gebied en de bestaande vriendschapsband

tusschen U allen nog hechter worden. Moge de gezamenlijke tocht

op morgen, begunstigd door mooi weder, talrijke bijdragen leveren

voor de Nederlandsche en ook voor de Limburgsche fauna. Moge

het verblijf te Venlo voor U allen nuttig en aangenaam zijn.

Met dezen wensch open ik de 53ste Zomervergadering.

Op verzoek van den Eere-Voorzitter brengt de Voorzitter thans

het volgende Jaarverslag uit:

Mijne Heeren I

Op nieuw mag ik de eer hebben , u het Verslag over het weder-

varen onzer Vereeniging gedurende het bijna afgeloopen jaar, aan

te bieden, in het gastvrije Venlo, waar wij reeds in 1894 bijeen-

kwamen en dat , niettegenstaande de toenmaals «. verregende »

excursie, toch zulke aangename herinneringen heeft achtergelaten,

dank zij der uitstekende voorbereiding en leiding onzer vergadering

door ons medelid , de heer A. van den Brandt , die zich , tot ons

aller genoegen , op nieuw met die taak heeft willen belasten.

Mijne mededeelingen moet ik, tot mijn leedwezen, aanvangen

met eene kennisgeving die ik niet anders dan treurig kan noemen.
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Aan ons genootschap ontviel eene begunstigster , met wier naam

sedert vele jaren de ledenlijst werd geopend. Mevrouw de Wed.

Hartogh Heijs van de Lier
,

geb. Snoeck overleed , na eene korte

ongesteldheid, op 11 Januari 1898. Zeker was het ook de ge-

dachtenis aan haren uitstekenden echtgenoot , die zoo met hart en

ziel aan onze Vereeniging was verknocht, welke Mevrouw Hartogh

Heijs aan ons verbond, maar niet minder gevoelde zijzelf belang-

stelling voor de Vereeniging. Zij legde die steeds aan den dag door

voortdurend naar ons wedervaren te vernemen en genoot blijkbaar
,

wanneer uw bestuur haar het een of ander goeds kon mededeelen.

Wat zij voor de Ned. Entom. Vereeniging is geweest , daarvan

moge de schenking der rijke bibliotheek van haar overleden echt-

genoot getuigen — haar werk — wij kunnen er nu wel rond

voor uitkomen , onze vermelding van dit feit zal de bescheidenheid

der uitstekende vrouw die wij betreuren , thans niet meer kwetsen

en het is goed dat ieder onzer het wete. Evenzoo de ruime onder-

steuning die zij ons sedert zoovele jaren verleende en die zoo

krachtig heeft bijgedragen om onze boekerijen in stand te houden

en uit te breiden. Eindelijk heeft het haar ook nog behaagd , aan

de Nederl. Ent. Vereeniging een blijvend bewijs van belangstelling

te schenken door het vermaken eener som van f 10,000.— in te

schrijven op het grootboek der Nationale Schuld, ten name onzer

Vereeniging, met de bepaling dat de renten moeten worden aan-

gewend, eerstens tot instandhouding en uitbreiding der Bibliotheek

Hartogh Heijs van de Lier en, in de tweede plaats , zoo de eischen

der boekerij het konden toelaten , tot instandhouding van het

Tijdschrift voor Entomologie. Door beschikkingen als deze wordt

langzamerhand het bestaan der Vereeniging op hechte, inderdaad

«onderheid» te noemen grondslagen gevestigd. Dit heeft wijlen

onze betreurde begunstigster zeker ook ingezien. Wij mogen haar

dus dubbel dankbaar zijn, namelijk eerstens voor de gift zelve en

ten tweede voor de verstandige beschikkingen die zij bij de schen-

king maakte.

Uit het verslag van onzen Penningmeester zal u blijken, dat

het bedrag van het legaat reeds aan het Bestuur is uitbetaald en
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aan de bepalingen van den uitersten wil onzer overleden begun-

sligster is voldaan.

Eene tweede begunstigster , Mevrouw de Wed. A. A. Lechner
,

geb. van Pelt, werd ons insgelijks, tot ons leedwezen, door den

dood ontroofd. Twee anderen , de beeren Mastboom en van Olden-

borgh, bedankten als zoodanig.

Het getal onzer Eere-, Correspondeerende- en Buitenlandsche

leden onderging geene verandering.

Van de gewone leden verloren wij door overlijden de beeren

W. O. Kerkhoven te Lochern en G. M. de Graaf te Leiden. Beiden

waren sedert vele jaren aan onze Vereeniging verbonden , de eerste

van kort na hare vestiging af (1845—46), de laatste sedert 1847—48.

De heer de Graaf was eigenlijk meer Ornitholoog dan Entomoloog

maar stelde toch een levendig belang in onze wetenschap en ver-

gezelde zijne beide broeders, de beeren Mr. H. W. de Graaf en

wijlen N. H. de Graaf, steeds op hunne excursiën, vlijtig mede

verzamelende en waarnemende.

Een nieuw Ud trad toe, de heer G. J J. van Hall te Amsterdam.

Onze Vereeniging telt dus op heden :

1 7 Begunstigers .

9 Eereleden
,

10 Correspondeerende leden,

4 Buitenlandsche leden en

98 Gewone leden.

138

Van ons Tijdschrift is sedert mijn laatste Verslag het 40ste deel

geheel verschenen en van deel 41 is aflevering I op het punt van het

licht te zien. De Redactie blijft zich voor bijdragen aanbevelen , ten

einde de uitgave te kunnen bespoedigen en de zamenstelling der

afleveringen bijtijds voldoende te regelen.

Van het werk van Dr. J. Th. Oudemans over de Nederlandsche

insecten, is aflievering 8 juist uitgegeven. De bewerking wordt op

dezelfde vvijze voortgezet en de platen zijn goed, zoodat het zich

laat aanzien dat deze belangrijke onderneming tot een glansrijk
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einde zal worden gevoerd en voor een aantal jaren , voor onze

Nederlandsche Entomologen in de behoefte aan eene grondige in-

leiding tot hunne wetenschap zal voorzien.

Het strekt mij ook tot een groot genoegen , te kunnen vermelden

dat van het werk, waarvan ik in mijn vorig Jaarverslag de aan-

staande uitgave aankondigde, hat eerste gedeelte inderdaad het

licht heeft gezien. Van de « Goleoptera Neerlandica, de Schildvleu-

gelige insecten van Nederland, door Jhr. Dr. Ed. Everts», verscheen

de eerste helft van deel I in April van dit jaar bij de firma

Martinus Nijhoff te 's-Gravenhage. Een oordeel over het intrinsieke

van dit belangrijke werk aan bevoegde personen overlatende, wil

ik toch een woord van lof over het uitwendige (druk en papier)

niet terughouden en den leden onzer Vereeniging tevens dringend

aanbevelen , de uitgave door hunne inteekening te steunen. Mede

uit ik de hoop , dat het aan Dr. Everts moge gegeven zijn , de

voltooiing van zijnen arbeid ten gestelden tijde te zien geschieden.

Van Sepp's Nederlandsche Insecten zagen twee afleveringen het

licht, n°. 47 en 48 van het twaalfde deel (2e serie deel 4).

Nog eene aanstaande uitgave op ons gebied wil ik vermelden
;

hoewel van meer bescheiden aard , is zij toch ook zeer nuttig. Op

de pers is namelijk eene handleiding lot het verzamelen , behandelen

en bewaren van Lepidoptera door ons medelid D. ter Haar. Hoewel

ik zeker ben dat dit werkje, hetwelk in eene bepaalde behoefte

voorziet , zijn weg wel vinden zal , beveel ik de onderneming toch

ook ten zeerste voor den steun onzer medeleden aan.

Kan ik , wat onze geldmiddelen betreft met vertrouwen naar het

verslag van onzen Penningmeester verwijzen , zoo moet ik , wat

een verslag over de Bibliotheek betreft , die taak op mij nemen.

De leden zijn in het bezit der jongste circulaire van het Bestuur

en kennen dus den staat van zaken. Ik behoef daarop dus niet

terug te komen. Zeer wenschelijk zoude het zijn, indien op deze

vergadering een afdoend besluit, de toekomst onzer boekerijen

regelende , kon worden genomen.

Niettegenstaande de beslaande vacature heeft het Bestuur toch

de voldoening , dank zij der welwillendheid van Dr. Reuvens , die
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het zoo bereidvaardig 1er zijde stond, ditmaal eene lijst van de

nieuw bijgekomen boeken te kunnen overleggen.

Zie daar, Mijne beeren! in korte woorden de vermelding van

den toestand onzer Vereeniging en van de werkzaamheid harer

leden. Beide zaken zijn niet ongunstig en doen ons de toekomst

met vertrouwen te gemoet gaan.

Nadat de Eere-Yoorzitter den Voorzitter bedankt heelt voor

de juiste wijze, waarop deze de lotgevallen der Vereeniging in het

afgeloopen vereenigingsjaar heeft geschetst, verzoekt hij den Penning-

meester rekening en verantwoording te doen van het door hem

gehouden beheer.

De Penningmeester brengt de boeken en bescheiden ter tafel en

maakt melding van de volgende cijfers:

Algemeene Kas,

Ontvang.

Saldo van vorige rekening ƒ 812.37^

Gontributiën van leden » 600,

—

)) » begunstigers » 155. -

Extra bijdragen » 43.50

Ontvangen renten » 95.96

Verkoop van 1 ex. Snellen, Vlinders van Nederland » 2.50

Legaat Mevrouw Hartogh Heys van de Lier . . » 10,000.

—

/• 11,679 33

Uitgaaf.

Onkosten van vergaderingen. . . ƒ" 10.50

Lokaalhuur voor de bibliotheek en

vergoeding aan den concierge

Vergoeding aan den Bibliothekaris .

Nieuwe boekenkasten enz.

D
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Trans])ort f
Onkosten voor de bibliotheek . . »

Aankoop en inl)inden van boeken . »

Drukken van verslagen en circulaires »

Bijdrage aan de Phylopathologische

Vereeniging »

Premie van assurantie ....
Voorschotten aan den Voorzitter .

» » )) Vice-Voorzitter

» » » Peningmeesler

» )) » Secretaris .

Saldo der uitgave, van der Wulp

Gat. Diptera from South-Asia .

Aankoop van ƒ10,200.— . Inschrij-

ving Grootboek 3 pCt. N. W. S.

607.10

91.25 =

155.48

116 23

5.—

1090

15.96

13.50

21.28^

34.06»

ƒ11,679.335

» 215.20''

» 9970.50 » 11,255.48

Batig saldo f 423.85 ^

Fonds voor de uitgave van het Tijdschrift.

Ontvang.

Saldo van vorige rekening f

Subsidie van het Bijk »

Geleverde exemplaren aan de leden »

Verkochte exemplaren aan den boekhandel

Verkochte vroegere jaargangen

Bijdragen van begunstigers

602.10

375.—

246.—

179.30

21.—

110.—

/ 1,533.40

Uitgaaf.

Drukloon f 652.65 ^

Vervaardigen van platen » 569.72^

Kosten van verzending en voorschotten

aan de Gommissie van Bedactie . » 62.27

Transporteere f 1,284.65 ƒ 1,533.40
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Transport f 1,284.65 / 1,533.40

Premie van assurantie (voor de op-

lagen van vroegere jaargangen) . » 3.40

Zegel en leges op de Rijkssubsidie

geheven » 1.44 » 1,289.49

Batig saldo f 243.91

Fonds der bibliotheek Hartogh Heys van de Lier.

Ontvang.

Saldo van vorige rekening /" 27.56

Toelage van Mevrouw Hartogh Heys van de Lier . » 200.

—

Uitgaaf.

Aankoopen en inbinden van boeken . ƒ 248.61

Premie van assurantie » 9.

—

ƒ 257.61

Nadeelig saldo op nieuwe rekening » 30.05

ƒ 257.61

Bij vermelding van bovenstaande cijfers merkt de Penning-

meester op , dat hij thans de kosten der uitgave van den catalogus

der Diptera van Zuid-Azië, door den heer van der Wulp, ver-

minderd met het voor de vei^kochte exemplaren ontvangen bedrag
,

heeft gebracht in de uitgaven der Algemeene Kas, daar anders

hiervoor eene afzonderlijke rekening zou moeten gemaakt worden,

wat hem niet wenschelijk vooikomt. Het bedrag, dat door verkoop

van exemplaren van dit werk in het vervolg wordt ontvangen,

zal dan in de Algemeene Kas vloeien.

Het drukloon van het Tijdschrift is belangrijk hooger dan vorige

jaren, doordien de omvang grooter is geweest, waaraan ook de

verhooging van de kosten van verzending is toe te schrijven.

Wat het fonds der Bibliotheek Hartogh Heijs van de Lier

betreft, wenscht hij op te merken, dat slechts over het eerste
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halfjaar de toelage van wijlen onze begunstiger werd ontvangen.

Het aandeel in de lokaalhuur, dat altijd onder de uitgaven van

het fonds werd gebracht, heeft hij thans daaruit niet betaald,

daar anders liet nadeelig saldo dezer rekening grooter zou zijn

geworden en dan toch door de Algemeene Kas had aangezuiverd

moeten worden, wat nu wegens het kleine bedrag niet noodig is.

Nog doet de Penningmeester voorlezing van eene door hem

opgestelde begrooting van de verschillende Kassen voor het volgende

jaar, welke begrooting echter vermoedelijk door de door de vergade-

ring te nemen besluiten in zake de bibliotheek belangrijk zal

gewijzigd moeten worden.

De Eere-Voorzitter verzoekt onder dankbetuiging aan den

Penningmeester, de beeren Leesberg en J. Th. Oudemans de

rekening na te zien en deze stellen na gedaan onderzoek voor, den

Penningmeester voor het gehouden beheer te dechargeeren ,
waartoe

de vergadering bij acclamatie besluit.

De President deelt f hans mede, dat tot het ontvangen der

rente van de inschrijving groot ƒ10,200.— op het 3^/q Grootboek

het passeeren van eene rente-procuratie noodig is, waarop de ver-

gadering besluit , dat de President , de Secretaris en de Penning-

meester gerechtigd zijn tot het passeeren der vereischte rente-

procuratie, en worden die beeren mitsdien voor zooveel noodig tot

ontvangst dier renten gemachtigd met de macht van substitutie.

De heer Reuvens brengt het volgend verslag over de bibliotheken

uit:

Mijne Heeren !

Na de zomervergadering van 17 Juli 1807 door uw Bestuur

aangezocht , om het bij te staan in het beheer der Bibliotheken
,

daar mijn geachte collega Ritsema, na 25 iaar, meende zijn post

als bibliothekaris te moeten verlaten, heb ik thans de eer u een

verslag aan te bieden , omtrent datgene , wat sinds dien datum in

de boekerij plaats gevonden heeft.
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Na een overzicht van alles genomen te hebben , en na ampele

besprekingen met onzen geachtcn Voorzitter , verzocht ik het Bestuur

mij te machtigen twee nieuwe, dubbele, uit elkaar neembare kasten

te mogen laten maken. Zulks was hoog nootlig, en zou zeker door

uwen oud-bibliothekaris reeds lang voorgesteld zijn, als hij er niet

tegen opgezien had wegens de hooge kosten. Beide kasten zijn nu

in gebruik, elk 4.50 M. lang, met een plankbreedte van 35 cM.,

3 M. hoog en aan beide zijden voorzien van 14 verzetbare planken.

Voorts mocht uit een drietal lage , eveneens dubbele kasten , door

het verplaatsen der middelschotlen en het daarna op elkander zetten
,

een hooge, diepe muurkast gemaakt worden, die uitstekend dienst

zal doen , om een deel van 't tijdschrift-fonds in op te bergen , en

daarom in 't kleine kamertje geplaatst is, in welk vertrek vermeld

fonds, deels in kisten gepakt, deels in stapels gesorteerd op een

betere schikking ligt te wachten , tot de catalogi gereed zullen zijn.

Om plaats te maken voor de nieuwe kasten, werd de dubbele

kast van H. Heys verplaatst naar de zijde der Langebrug, een

groote tafel, met losse loketkast erop, tegen den muur onder

't portret van H. Heys geplaatst , en in de zoo verkregen ruimte

beide nieuwe meubels gezet.

Daarna kwamen de boeken aan de beurt. Dat er oogenblikken

waren , dat men zich haast niet roeren kon ,
behoef ik u wel niet

te zeggen. Immers de kast van H. Heys moest om te verzetten

geheel leeg gemaakt worden , en zij was tot 't uiterste gevuld.

Daarna moesten de, tijdelijk in de andere kasten op en achter

elkaar geplaatste boeken er uit en gesorteerd worden , ten einde

later geen dubbel werk te hebben. Gelukkig vond ik allen steun

in collega Ritsema, en stond 't Bestuur mij toe om een tijdelijke

hulp te nemen , waarin ik uitstekend slaagde.

Zooals de leden later in de Catalogi zien zullen, heb ik geen

nieuwe verdeeling der hoofdgroepen gemaakt ; alleen bij de tijd-

schriften zal de volgende verandering opgemerkt worden. Eerstens

rangschikte ik hen naar de werelddeelen , toen naar de landen,

met dien verstande dat b.v. Duitschland geldt voor Saksen , Beijeren,

Baden enz. , Engeland ook voor Ierland en Schotland , dat ondei
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N. Amerika , ook M. Ameinka begrepen is
;
daarna ging ik de

namen der Genootschappen, wier publicaliën wij hebben, en de

titels der afzonderlijk versciiijnende periodieken alphabetisch plaatsen
,

terwijl in 't geval dat een genootschap meer dan één orgaan heef

t

,

deze onderling weder alphabetisch volgen.

Een volgorde naar de stad van uitgave, iets wat tegenwoordig

ook voor catalogi aangenomen wordt , schijnt mij onpractisch , daar

vaak een tijdschrift door een genootschap uitgegeven wordt in eene

andere stad, dan die waar het zijn zetel heeft, zooals dat b.v. bij onze

Vereeniging, de Ned. Dierk. Vereeniging en anderen het geval is
,

en ik geloof niet dat men bij 't zoeken naar een titel, haast

ooit denkt « waar wordt het uitgegeven » of begint met daarnaar

te zoeken. Men vindt den naam van 't genootschap of van 't

tijdschrift geciteerd, en dien gaal men zoeken in den catalogus;

ook zonder index, moet dat zoo makkelijk mogelijk zijn.

Met een en ander kwam ik einde Januari klaar; aan de leden

werd eene circulaire gezonden , dat men weder op nieuw leenen

kon, en nu maakte ik een begin met 't maken der nieuwe cata-

logi, in de eerste plaats dien van H. Heys.

De leden zullen later bemerken in welk een mate de boekerij

sints 1872 toegenomen is; het aantal boekdeelen zal de 7000 eer

overtreffen dan er onder blijven. Afgezien van de kasten in 't

fondskamertje, zijn op 't oogenblik 320 M. plank in gebruik.

Ten einde later beter verantwoordelijk voor den inhoud der

catalogi te kunnen zijn, neem ik van elk boek op nieuw den titel

over , en gebruik de oude boekenlijst alleen om na te zien , of ik

wel alles heb, wat in 1872 aanwezig was. Er gaat wel veel tijd

mede heen , maar naar ik meen , is zulks de eenige manier om

zuiver werk te verkrijgen.

"Wat 't bezoek der leden aan de bibliotheek aangaat, 't volgende.

Gedurende de Kerstdagen kwam de heer v. Rhijn , in Leiden ge-

logeerd, eenige informatiën nemen; van de beeren Horst en van

Lidth de Jeude kreeg ik een belangstellend bezoek , de heer de Graaf

kwam boeken over insecten-anatomie nazien, uw Voorzitter is

meermalen de vorderingen en veranderingen komen inspecteeren
,
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de heer Ritsema bezocht mij om een of ander na te zien of om
mij met zijn geheugen terecht te lielpen. Een en ander over 't

tijdvak van een jaar. Niet diuk dus, maar 't is dan ook veel ge-

makkelijker en goedkooper zich de boeken te laten toezenden , dan

ze zelve te komen halen.

Dat er weder gebruik der boeken gemaakt wordt , ondervindt

ik met groot genoegen. Naar Apeldoorn, Nij kerk , Bergen op Zoom,

Amsterdam, Rotterdam, lerseke, Utrecht, den Haag, Zevenhui-

zen, Exaeten bij Roermond moesten pakketten of kisten verzonden

worden.

Wat de vermeerdering der boekerij sints 17 Juli 1897 aangaat,

daaromtrent zal men een lijst in 't gedrukt verslag over deze ver-

gadering vinden ('t voorlezen zou nu te veel tijd innemen), alleen

wensch ik er bij op te merken, dat ik daarin niet op nam wat

voor 1 Jan, 1898 inkwam, evenmin die tijdschriften, wier loopend

deel op dat tijdstip nog niet afgesloten was. Deze laatste zult u

in den nieuwen catalogus vinden; de lijst dus, die ik nu inlever,

is tevens 't eerste supplement. Indien mij de gelegenheid daartoe

gegeven zal worden , wensch ik volgende jaren de goede , en door

vele leden zeer op prijs gestelde gewoonte van onzen oud-bibliothe-

karis na te volgen, om n.l. telken jare een overzicht te geven van

den entomologischen inhoud der tijdschriften.

Na 1 Jan. 1898 kwamen geschenken in van 't Ministerie van

Waterstaat, Handel en Nijverheid, van de beeren Ritzema Bos,

de Man, Everts, Oudemans (Amsterdam), Piepers, Leesberg,

Wasmann, Reuvens, Scudder, Mac Lachlan en van de Smithsonian

Institution, terwijl ik niet nalaten kan uw aandacht te vestigen

op een belangrijk geschenk, in 't laatst van 1897 door onzen

penningmeester gezonden, n.l. de 29 eerste jaargangen van «Science

Gossip j) met de belofte er bij , ook 't vervolg te zullen geven.

Een nieuwe ruil is aangegaan met de uitgevers van het «lUu-

slrirle Wochenschrift für Entomologie.»

Eindelijk nog een voornaam iets, vooral voor de naaste toekomst

en voor de kas der Vereeniging: 't onderhoud der boekerij, 't

binden. Ik heb dezer d;)2;en met den boekbinder Labree 't aller-
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noodzakelijkste nagegaan, en getaxeerd tegen de meest billijke

bibliotheeks-prijzen. Daarbij blijkt 't volgende:

in de bibliotheek A, zijn ongeveer 100 deelen van 20 tijd-

schriften in te binden of in te naaien, waarmede ± _/ 135.50

gemoeid is, en dit zijn nog maar de allernoodzakelijkste; verder

2 separaat-werken in afleveringen , samen 7 deelen , voor /" 1
;

In de bibliotheek B, waarvan 't onderhoud verplichtend is ge-

steld door wijlen den schenker, eveneens ongeveer 100 deelen,

over 14 tijdschriften, kostende ± f 125.50, en 6 separaat-werken

in afleveringen, samen 13 deelen, voor ƒ 40.

Hierbij is nog niet gerekend 't binden der deelen van de «Biologia

Centrali-Americana j;, dat wegens de vele platen per deel ± ƒ 6

kosten zal.

Samcngerekend wacht u dus de noodzakelijke uitgaaf van onge-

veer / 311 , welke kosten echter zoowel 't gebruik als 't behoud

der boeken ten goede zullen komen.

Hiermede is mijn verslag ten einde.

Mag ik nu, aan 't slot, vooruitloopen op een besluit, straks

door de vergadering te nemen , dan kan ik niet nalaten den innigen

wensch uit te drukken, dat ik nog meermalen in staat moge zijn

in uw midden verslag over de bibliotheek , maar dan als biblio-

thekaris, af te leggen.

De Eere-Voorzitter verzoekt thans den President bij de be-

handeling van punt 4 der agenda de leiding der vergadering op

zich te nemen, waaraan deze gaarne voldoet.

De President deelt mede, dat de leden door het bestuur bij

circulaire op de hoogte zijn gesteld van de moeilijkheden, waarin

de vereeniging is gekomen door het bedanken van den heer

Ritsema als bibliothekaris , doch wenscht hij , voordat hij het debat

over dit punt opent, een dezer dagen ontvangen schrijven voor

te lezen, waarin Dr. Kerbert als directeur van het genootschap

« Natura Artis Magistra » eene zaal boven het kantoor aan onze

vereeniging tot huisvesting der bibliotheek kosteloos aanbiedt,

onder nader met het bestuur vast te stellen voorwaarden.
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De heer van der Wulp vindt, dat het aanhod van Arfis

moeilijk thans behandeld kan worden, daar het bedoelde schrijven

in zeer vage termen is gesteld; hij vermoedt dat het vaststellen

der voorwaarden tot onoverkomelijke moeilijkheden zal leiden. Het

voorstel van den heer Reuvens is echter geheel gereed in de cir-

culaire vermeld en de aanneming hiervan lacht hem zeer toe,

hoewel hij niet kan verzwijgen, dat verscheidene bezwaren zich

bij hem hebben voorgedaan.

Het verplaatsen der bibliotheken naar Oosterbeek maakt de

Vereeniging bepaald afhankelijk van den heer Reuvens, die,

mocht hij veel andere bezigheden aldaar krijgen , weleens niet in

staat konde zijn de belangen onzer Vereeniging in het oog te

houden, en in welk geval de bibliotheek weder verplaatst zou

moeten worden. Ook wenscht hij den heer Reuvens er opmerk-

zaam op te maken, dat het ambt van bibliothekaris het in- en

uitpakken en het verzenden van pakken boeken medebrengt en

dit niet altijd een van de aangenaamste bezigheden is.

De President merkt op, dal verscheidene der bezwaren van den

heer van der Wulp steeds zullen voorkomen en dat de heer

Reuvens reeds gedurende bijna een jaar de zorg voor de bibliotheek

geheel op zich heeft genomen en dus nu reeds weet wat er aan

het naar wensch vervullen van zijn taak vast is.

Het staken van de uitleening van boeken was eene noodzakelijkheid,

omdat alles nieuw geordend moest worden en het bestuur heeft kort

geleden zich kuimen overtuigen, dat de tijd, waarin het uitleenen

gestaakt was, door den heer Reuvens gebruikt is tot het geheel in

volgorde zetten der bibliotheken, een werk, dat men niet te gering

moet schatten.

De heer Reuvens kan de bezwaren van den heer van der

Wulp grootendeels opheffen door te verklaren , dat hem te Ooster-

beek geen bepaalden werkkring wacht en hij dus veel meer lijd

aan de bibliotheken kan geven, dan eenig ander bibliothekaris

daarvoor ooit zou beschikbaar hebben. Daar de bibliotheek bij

zijne woning zal geplaatst worden, zal het ook gemakkelijker zijn
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eenig werk aldaar onder zijn toezicht te laten doen en zullen de

leden bij eventueele bezoeken aan de bibliotheek het gemak hier-

van ondervinden.

De heer Piepers betuigt zijne groote ingenomenheid met het

aanbod van den heer Reuvens en zou het voor onze Vereeniging

onverantwoordelijk vinden, a's dit niet dadelijk werd aangenomen.

De bezwaren, die zich thans voordoen, zullen zich bij ieder ander

voorslel ook doen gelden, terwijl dit aanbod het gunstig resultaat

voor de kas onzer vereeniging voor heeft, dat het eene besparing

van ± f 400.— 'sjaars veroorzaakt, welk geld op zeer nuttige

wijze tot aankoopen van boeken kan worden gebruikt. Reeds door

de manier, waarop de heer Reuvens zijn taak heeft opgevat, heeft

hij bewezen, dat hij juist de man is noodig om als bibliothekaris

onzer vereeniging op te treden en raadt hij dus de aanneming van

dit voorstel ten zeerste aan.

De heer Uyttenbogaart acht het wenschelijk , dat het bestuur
,

voordat het aanbod van den heer Reuvens wordt aangenomen
,

eerst nog aanvrage de voorwaarden , waarop Artis de lokaliteit wil

afstaan aan onze vereeniging, daar het na kennisneming dezer voor-

waarden eerst mogelijk zal zijn te beoordeelen welk besluit in het

belang onzer Vereeniging zal moeten worden aangenomen.

De heer A. C. Oudeiiians Jsz. acht uitstellen zeer nadeelig voor

onze vereeniging, daar onze bibliotheek, zoodra zij goed gecatalo-

giseerd is, een van de aantrekkelijkheden voor nieuwe leden uit-

maakt en al het mogelijke in het werk dient gesteld te worden om

dit doel spoedig te bereiken.

De heer Yeth acht het ook bijna niet mogelijk dat Artis nog

gunstigere voorwaarden zal stellen en wenscht dus het voorstel van

den heer Reuvens te steunen.

De heer Groll acht eene eventueele vei'plaatsing naar Artis
^
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wat betreft de bibliotheek Hartogh Heys bepaald onmogelijk , daar

in de akte, waarbij deze bibliotheek aan onze vereeniging wordt

overgedragen, vermeld wordt, dat deze steeds onder haar beheer

en geheel afzonderlijk moet gehouden worden.

De heer Jentiük acht verplaatsen van de bibliotheek niet wen-

schelijk en , hoewel hij over den heer Reuvens als bibliophiel

gunstig denkt, acht hij het vinden van een geschikt persoon te

Leiden om als bibliothekaris op te treden , volstrekt niet onmogelijk.

Hij stelt dus voor de beslissing over de verplaatsing der biblio-

theken tot de a. s. wintervergadering aan te houden , in welken

tusschentijd de zorg voor de bibliotheken wel door hem en Dr. Horst

zullen worden waargenomen.

Zij zullen dan kunnen beoordeelen , welke de werkzaamheden

hieraan verbonden , zijn en naar een geschikt persoon omzien. Ook

kan men dan trachten nog voordeeliger aanbiedingen te krijgen
,

daar de tijd daartoe te kort is geweest.

De heer ReuveilS wijst er op, dat wanneer mocht worden

aangenomen wat de heer Jentink voorstelt, de verdere catalogi-

seering der bibliotheeken weder langen tijd zal uitgesteld worden

en de leden het ongerief van het missen van volledige catalogi

nog langer zullen ondervinden. Ook kan hij thans niet beslissen
,

of zijn aanbod nog van kracht zal zijn , wanneer de winterver-

gadering het besluit daarover eerst zal nemen.

De heer Uytteillbogaart acht Oosterbeek ongeschikt voor de

plaatsing der bibliotheken en zou deze, wanneer verplaatsing

bepaald noodzakelijk is, liever overgebracht zien naar een der

groote steden , daar het bezoeken der bibliotheken dan voor de

leden gemakkelijker zou zijn, waarop de heer Siiellen hem ant-

woordt, dat bijna geen leden persoonlijk boeken komen raadplegen

in de bibliotheek, maar steeds de verlangde werken aan huis ter

leen vragen. De verplaatsing kan in dit opzicht dus geen bezwaar

opleveren.



VERSLAG. 57

De heer Yeth heeft met belangstelling het voorstel van den

heer Reuvens vernomen en vindt dit zeer aannemelijk. Vooral

heeft de overbrenging naar Oosterbeek voor, dat de bibliotheken

daar in de onmiddelijke nabijheid van de woning van den heer

Reuvens v^^orden geplaatst , zoodat aan elk lid door dezen zonder veel

moeite den toegang tot het lokaal kan verschaft worden. Bij het

bezoeken der bibliotheek te Leiden had men altijd de gedachte,

dat men den bibliothekaris noodzaakte zijn werk te laten liggen

en gaf men dan de voorkeur aan het ter leen vragen der ver-

langde werken.

De heer Brailts vindt Oostei'beek zeer geschikt. Het dorp is

zeer gemakkelijk uit alle plaatsen van ons land te bereiken en

de aanwezigheid der bibliotheken aldaar zal door de leden uit het

oosten van ons land zeer op prijs worden gesteld, Ie meer daar

de universiteits-bibliotheken zich alle meer in het westen bevinden.

De heer Uyttenbogaart stelt thans voor de verdere behandeling

van dit punt van de agenda tot de wintervergadering aan te

houden, hetgeen echter geen instemming vindt; zoodat de heer

Leesberg hierop de stemming over het aanbod van den heer

Reuvens vei'zoekt.

Het aanbod van den heer Reuvens wordt met 20 stemmen

voor en 2 stemmen blanco aangenomen en aan het bestuur op-

gedragen de voorwaarden met den heer Reuvens nader vast te

stellen.

De heer Snellen wordt tot lid van het bestuur herkozen, terwijl

voor den heer Ritsema, die verzocht heeft , wegens drukke bezigheden
,

niet meer in aanmerking te komen, de heer Reuvens als Bestuurs-

lid wordt benoemd.

Aan de orde is de keuze van de plaats, waar de volgende

omervergadering zal gehouden worden. Daartoe worden Doetinchem

met eene excursie naar het Montferland , Arnhem, Amersfoort en

Apeldoorn aanbevolen; doch blijkt uit de gehouden stemming,

dat Doetinchem gekozen wordt.

Tijdschr. v. Entom. XLI. 5
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Bij de daarop gehouden stemming voor een Eere-Voorzitter
,

die de leiding van deze vergadering zal hebben , behalen de beeren

Brants en Veth een gelijk aantal stemmen; doch verklaart deze

eerste eene benoeming als zoodanig niet te kunnen aannemen
,

daar hij in den tijd, waarin de zomervergadering gewoonlijk wordt

gehouden, niet altijd zeker is, zijn woonplaats te kunnen verlaten

wegens zijne bezigheden. Alsnu wordt de heer Veth bij eene

nieuwe stemming tot Eere-Voorzitter gekozen , welke benoeming

deze zich gaarne laat welgevallen.

De heer J, Th. Oudemans wenscht thans naar aanleiding der

voorrede van het kort geleden uitgekomen werk van Dr. G. G. J.

Vosmaer, getiteld: «Welke Periodica Zoologica kunnen in de Neder-

jandsche openbare bibliotheken geraadpleegd worden », de vraag

tot het Bestuur te stellen , welke reden het gehad heeft om Dr.

Vosmaer niet in de gelegenheid te stellen zijn arbeid, wat de

entomologie betreft, vollediger te kunnen maken. In die voorrede

toch zegt de schrijver: «zoo zijn de uiterst gebrekkige opgaven,

wat betreft entomologische tijdschriften , voornamelijk hieraan te

wijten , dat mij
,

geen lid van de Ned, Ent. Vereeniging , den

toegang tot haar bibliotheek volstrekt geweigerd is », waaruit men

zou kunnen besluiten , dat het Bestuur geweigerd heeft Dr. Vosmaer

de noodige opgaven voor zijn werk te verschaffen.

De heer van der Hoop heeft ook met leedwezen bedoelde

woorden in de voorrede van het werk van Dr. Vosmaer gelezen

en zich direct hierna tot den schrijver om inlichtingen gewend
,

daar hem niets van een dusdanig verzoek bekend was. Hij mocht

daarop het volgend antwoord van Dr. Vosmaer ontvangen : « In

antwoord op uwen brief van April 3, heb ik de eer U te melden
,

dat ik mij eenige jaren geleden , toen ik in Leiden verschillende

bibliotheken bezocht , heb gewend tot den heer Bitsema , zoo ik

vernam, bibliothecaris van de Ned, Entom. Vereeniging. Toen ik

Z.Ed. mijn plan had uitgelegd en derhalve verzocht ook in de

bibliotheek der Ned. Entom. Vereeniging te worden toegelaten , heb
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ik ten antwoord ontvangen , dat dit « onder geen voorwaarde » kon

geschieden, U zult mij ten goede houden , dat ik daarna geen

verdere pogingen in het werk stelde tot de bibliotheek door te

dringen.))

De heer Ritsema kan mededeelen, dat Dr. Vosmaer indertijd

hem mondeling verzocht heeft verschillende titels in de bibliotheek

op te nemen , wat hem , als zijnde geen lid der Vereeniging met het

oog op de wet, natuurlijk niet kon worden toegestaan.

Het bevreemdt hem dus ten zeerste, dat Dr. Vosmaer daarna

geen pogingen heeft gedaan om de verlangde opgaven langs een

anderen weg te verkrijgen, daar toch in versclieidene bibliotheken

de catalogi der onze aanwezig zijn en de supplementen daarop in

het Tijdschrift voor Entomologie te vinden zijn. Had hij hieruit

zijne bouwstoffen geput en het manuscript aan het Bestuur der

Ned. Entom. Vereeniging ter correctie en aanvulling gezonden, dan

ware de aangehaalde zinsnede in zijne voorrede overbodig geweest

en had zijn werk zeker voor entomologen ook waarde gekregen.

Vermoedelijk heeft Dr. Vosmaer toch ook wel niet in al de opge-

geven bibliotheken de tijdschriften deel voor deel nagezien, maar

zich daartoe bediend van de bestaande catalogi.

De heer Snellen wenscht in de eerste plaats te consta teeren,

dat de Bibliotheek der Nederlandsche Entoniologische Vereeniging

geenszins eene «openbare» is en ten tweede dat de heca* Ritsema

door zijne weigering volkomen volgens de wet heeft gehandeld;

geroepen om die wet te handhaven, kan het Bestuur dit zeker

niet afkeuren. Toch betreurt Spreker het , dat Dr. Vosmaer daarna

niet op de gedachte is gekomen zich met zijnen wensch, waarvan

het Bestuur q. t. door hem volkomen onkundig is gelaten , schrif-

telijk tot hetzelve te wenden , verzoekende om hem te helpen.

Zulks ware de geregelde weg geweest en in dat geval had het

Bestuur zeker gaarne op de eene of andere wijze zijne medewerking

aan Dr. Vosmaer verleend. Door het nalaten van alle verdere

pogingen is dus helaas de samensteller van den bedoelden catalogus
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zelf, niet het Bestuur der Entomologische Vereeniging, er schuld

aan dat het werk zoo onvolledig is gebleven.

De heer Brailts stelt thans voor het Bestuur op te dragen het

Nederlandsch Natuur- en Geneeskundig Congres, in opdracht

waarvan Dr. Vosmaer zijn werk geschreven heeft, mede te deelen
,

dat de bedoelde zinsnede in de voorrede niet duidelijk is, daar

men uit deze zou kunnen besluiten , dat het Bestuur alle mede-

werking aan Dr. Vosmaer had geweigerd , hetgeen geheel onjuist is.

Dit voorstel wordt met algemeene stemmen aangenomen.

Pater Wasiliann (Exaeten) macht zuerst einige Bemerkungen

über das neu erschienene Werk von Jhr. Dr. Ed. Everts

«Coleoptera Neerlandica». Dasselbe besitzt nicht bloss für die

Kennlniss der niederländischen Coleopteren- fauna eine epochmachende

Bedeutung, sondern wird auch, namentlich wegen den sorgfältigen

vergleichend morphologischen Uebersichten , die in jenem Werke

gegeben sind , ausserhalb Hollands die verdiente Anerkennung finden

und dem Niederländischen Entomologischen Verein sehr zur Ehre

gereichen. Auch bezüglich der biologischen Angaben , insbesondere

bei den Myrmekophilen, ist jener erste Band der Coleoptera Neer-

landica als mustergiltig zu bezeichnen.

Sodann t heilt H. Wasmann Einiges mit über Myrmehophilen.

Anfang Juni dieses Jahres ist es ihm endlich (nach 14-jährigem ver-

geblichen Suchen) gelungen ,Chennium bituberculatum Llr.

l)ei Tetrameri um caespitum (Exaeten) zu entdecken, nach-

dem er die Larven jenes Käfers bei'eits 1895 bei Valkenburg und

bei Exaeten in Tetrameri u m-Nestern gefunden hatte.

Obwohl Tetramorium caespitum ein weites Verbreitungs-

gebiet hat, das von Nordafrika bis Scandinavien reicht , so ist diese

Ameise doch in Süd-und Mitteleuropa weit häufiger als im eigent-

lichen Nordeuropa. Bei uns in Hell. Limburg bevorzugt sie die

trockensten und heissesten Nestplätze auf der Haide , an Waldrändern

etc., wo sie sehr gemein ist und oft sehr volkreiche Kolonien hat.
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Nach Forel's Beobachtiinsfen sind ihre Nestei' in Norwegen nur

sehr spärlich und individuenarm. Ganz besonders beweisen jedoch

die Gäste von Tetramoriu m , dass diese Ameise eine vorzugs-

weise südliche Form ist, welche ihr Verbreitungsgebiet erst nach

den Eiszeiten des Diluviums allmählich wieder weiter gegen Norden

ausgedehnt hat. Die charakteristichen echten Gäste von Tetramorium

aus den Pselaphidengattungen C h e n n i u m und Cent roto ma

zählen in Südeuropa nnd im südlichen Mitteleuropa eine beträcht-

liche Menge von Arten (9 Ghennium und 4 Gentrotoma)

während Nordeuropa und das nördliche Mitteleuropa nur eine Art

von Ghennium und eine von Gentrotoma aufweisen. Der nörd-

lichste bisher festgestellte Fundort van Ghennium b i t u b e r c u-

latum ist Exaeten bei Roermond, ungefähr unter dem 50,5 Grad

nördlicher Breite. Gentrotoma lucifuga ist bisher nur bis zum

50° n.Br. gefunden worden (Frankfurt a. M. und Prag). Tetra-

morium caespitum kommt dagegen noch über den 60° n.Br.

hinauf vor, aber, so weit bisher bekannt, ohne jene Gäste.

Eine Eigenthümlichkeit der echten Gäste von Tetramorium

aus den Gattungen Ghennium, G entro toma und Na poch us

besteht darin , dasz diese Käfer in der Halsgegend mit einem gold-

gelben Haartomente ausgestattet sind. Dieselbe Eigenthümlichkeit

findet sich merkwürdiger Weise bei der gleichfalls tetramoriophilen

Proctotrupidengattung Tetra m opri a Wasm. wieder, indem bei

ihr die wollige, weisse Behaarung des Gollare, die auch bei man-

chen theils myrmekophilen , theils nicht myrmekophilen Verwandten

vorhanden ist, in ein goldgelbes Haai'toment umgewandelt ersclieint
,

welches jenem der obenerwähnten Goleopleren auffallend gleiclit.

Der biologische Grund, wesshalb gerade an~ dieser Körper.stelle bei

den Tetrameri u m-Gästen jene den Symphilen (echten Ameisen-

gästen) eigenthümliche Trichombildung auftritt , ist darin zu suchen
,

dass Tetramorium gerade der Halsgegend ihrer Gäste besondere

Aufmerksamkeit schenkt ; sie hebt dieselben , wie ich beobachtet

habe, meist am Halse auf, um sie fortzutragen und beleckt sie

überdies besonders häufig in der Halsgegend. Wir haben somit hier

einen interessanten Fall von analogen morphologischen Anpassungs-
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Charakteren vor uns, die durch analoge biologische Verhältnisse

bedingt werden.

Ich gebe hier eine Ueberslcht der charahtevisüsclien Gäste von

Tetramorium caespitum in Mittel- und Nordeuropa. Die aus-

schliesslich südeuropäischen Formen werden hier nicht aufgeführt.

Die in Holland voi'kommenden Arten sind mit einem Sternchen

bezeichnet.

Goleoptera.

Pselaphidae: 'Chennium bitu ber cu latum Ltr. Südliches

Mitteleuropa , nördlich bis Holland.

Chennium Steigerwaldi Rttr. Istrien
,

Kroatien, Bosnien.

Cent rotoma lucifuga Heyd. Süd- und Mittel-

europa bis Prag und Frankfurt a. M.

Centrotoma rubra Saulc. Südfrankreich,

Spanien, Südtirol, Böhmen bis Prag (Collect.

Wasm.)

Centrotoma Ludyi Rttr. Südtirol i).

Am au r onyx Maerkeli Aub. ^) Mittel- und

Nordeuropa.

Scydmaenidae: Napochus chrysocomus Saulc. Südeuropa

und südliches Mitteleuropa bis Böhmen (Prag).

Staphylinidae: Lamprinus ery t hrop t e r u s Panz. Mittel-

europa.

Hymenoptera.

Formicidae. : *Strongylognathus testaceus Schenk.

Mittel- und Nordeuropa. In Holland bei Exaeten.

Strongylognathus Hube ri For. Süd-

schweiz , Südfrankreich , Nordafrika.

1) Als Wirth gab Eeitter „Lasius flavus" an. Vielleicht handelt es

sich jedoch um eine der hellen, gelben, südlichen Varietäten von T e t r.

caespitum, da sonst kein einziges C e n t r o t o m a oder Chennium bei

Lasius lebt.

2) Diese Art kommt auch bei anderen Ameisen vor u. ist nicht auf Tetra-

morium beschränkt. Vgl. Wasmann, Kritisch. Verz. d. myrmek. u. lermitoph.

Arthropoden, S 93,
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* Anergates at rat ui us Schenk. Mittel- und

Nordeuropa. In Holland bei Exaelen.

Proctotrupidae: *Tetramopria aurocincta Wasm , Böh-

men , Rheinland , Holland (Exaeten).

* Tetramopria cincticollis Wasm. Böhmen,

Holland (Exaeten).

r t h p t e r a.

G r y 1 1 i d a e :' M y r m e e o p h i 1 a a e e r v o r u m Panz. Süd- und

Mitteleuropa. Nur die kleine Form (Larve) kommt

bei Tetramorium vor.

Rhynchota.

Aphidae: *Pa raclet us cimiciformis Heyd. Ganz

Mittel- bis Nordeuropa. In Holland bei Exaeten.

A c a r i n a.

Gamasidae: *Loelaps Ganestrinii Beri. Süd- und Mittel-

europa bis Holland (Valkenburg).

A r a n e i n a.

Theridiidae: *Acartauchenius scurrilis Chr. Böhmen
,

Rheinland, Holland (Valkenburg, Exaeten).

Von panmp'mekopJiilen Arten sind die folgenden auch Gäste von

Tetramorium c a e s p i t u m :

Lepismidae: Le pis m ina pol y po da Grassi (Böhmen).

Poduriidae: *GyphodeirLis (Beck ia) albinos Nicol. Ganz

Europa.

1 s op o da: * Playart hrus Hoffmannseggi Brdt. Ganz Europa.

Ueber die myrmekophilen Proctotrupiden und die myrmehophilen

Acarlnen von HoU. Limburg wii'd später in eigenen Arbeiten in

der Tijdschr. v. Ent. berichtet werden. Hier sei nur die interes-

santeste unserer nnyrmekophilen Proctotrupiden , Solenopsia imitatrix

Wasm. erwähnt, welche bei der winzig kleinen, gelben Diebs-

ameise Solenopsis fugax Ltr. lebt. Schon 1884 entdeckte

ich sie bei Exaeten. Das î ist flügellos , das $ hat verkürzte

Flügel. Das 2 besitzt einen hohen Grad echter Mhnicri/ , welche

wie bei den Gästen des Mimicrytypus , die bei den brasilianischen

Wanderameisen Eciton und den afrikanischen Dor y lus leben,

auf die Täuschung des Tastsinnes der selu* schwachsichtigen Wirthe
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berechnet ist. Eine Aehnlichkeit der Färbung besteht zwischen der

schwarzen Solenopsia und den gelben oder gelbbraunen

Arbeiterinnen von Solenopsis nicht , da letztere fast blind sind

und ganz unterirdisch leben. Dagegen sind viele Einzelheiten der

Körperform, besonders aber die Fühlerbildung der kleinen Wespe

in hohem Grade den entsprechenden Eigenthümlichkeiten der

Wirthsameise ähnlich. Am auffallendsten ist dies bei der lansen ,

dicken zweigliedrigen Fühlerkeule, die unter den einheimischen

Ameisen nur bei Solenopsis und unter den einheimischen

Proctotrupiden nur bei den Weibchen von Solenopsia vorkommt.

Seit den letzten vier Jahren bin ich mit einer Statistik der

sanguine a-Kolonien bei Exaeten auf einem Gebiete von 4 Quadrat-

Km. beschäftigt; dieselbe soll im nächsten Jahre vollendet werden.

Der Zweck derselben ist der statistische Nachweis des ursächlichen

Zusammenhanges der pseudogynen Arbeiterform von F. sanguinea

mit Lomechusa strumosa, bezw. mit der Erziehung der

Larven dieses Käfers durch die Ameisen. Bisher (Ende Juni '98)

umfasst jene Statistik 370 Kolonien mit über 1000 Nestern,

indem nämlich eine Kolonie meist mehrere Nester besitzt. Die

Kolonien sind auf einer Karte nach ihrer Oertlichkeit eingetragen

und mit Nummein bezeichnet
; dieselbe Nummer befindet sich aut

einer kleinen Schiefertafel , die bei jeder Kolonie in die Erde gesteckt

ist. Die Nester sind mit abgestochenen Haidekrautschollen belegt,

unter denen die Ameisen bauen. Da die Schollen allmählich zerfallen,

und häufig auch , ebenso wie die Nummern , durch unberufene Hände

fortgeworfen werden , erfordert jene Statistik eine beträchtliche Arbeit.

zumal die einzelnen Kolonien regelmässig besucht, die Befunde notirt

und dann in eigene Notizbücher eingetragen werden müssen. Die

Ergebnisse sind übrigens nicht bloss für die Lomechusa-

Pseudogi/nen-Theorie , sondern auch für die Kenntniss vieler anderer

Punkte in der Lebensweise von F. sanguinea belangreich.

Bezüglich des Zusammenhanges der Pseudogynen mit Lomechusa

seien hier nur folgende Punkte erwähnt. (Die Pseudogynen-haltigen

Kolonien erhalten auf der Karte einen blauen, die Lomechusa-

haltigen einen rothen Strich.)
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1. Die Lomechiisa-Bezirke und die Pseudogynen-Bezirke fallen

stets zusammen.

2. Die Pseudogynen-haltigen Kolonien sind die Centren der

Loraechusa-Bezirke.

3. Ausserhalb der Lomechusa-Bezirke finden sich keine Pseudo-

gynen-haltigen Kolonien.

4. Eine Reihe von früher nicht Pseudogynen-haltigen Kolonien

hat in den letzten drei Jahren bereits dui-ch Aufzucht der Lome-

chusa-Larven Pseudogynen bekommen.

Auf das ^cHe jenes Zusammenhanges kann hier noch nicht näher

eingegangen werden.

De heer van der Wulp laat in de eerste plaats eenige Oost-

Indische Asiliden ter bezichtiging rondgaan , ook in verband met

een opstel , dat eerlang van hem in het Tijdschrift zal worden

geplaatst.

1". Microstyluiii Vlca Walk., uit Engelsch Indie, de type

van eene groep van geheel zwarte soorten, met zwarte, paars-

weerschijnende vleugels, waartoe ook de onlangs door hem in de

«Notes from the Leyden Museum » beschreven , nog grootere M.

Oberthürii behoort.

2". Een fiaai vrouwelijk exemplaar van Laphria gïgas Macq.
,

door Fruhstorfer van Java medegebracht en in het Brusselsche

Museum terecht gekomen (de heer Severin zond het aan spreker

ter determinatie). Tot dusver was de soort nog niet van Java

bekend; de exemplaren in het Leidsch Museum zijn van Borneo.

S*^. Eene Laphria, die in grootte met de vorige overeenkomt,

doch overigens zeer gelijkt op L Belmoardiü Wied. en eene nieuwe

soort scliijnt te zijn.

4", Laphria leucoprocta Wied. van Java. Wiedemann beschreef

indertijd deze soort uit het Leidsch Museum , maar de exemplaren

schijnen daar verloren te zijn geraakt; thans is zij op Java weer-

gevonden.

5". Michotamia analis Macq. , ook eene Javaansche Laphrine
,

maar die zich onderscheidt door het aan de basis sterk verdunde
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achterlijf en daarom door Macquart lot een afzonderlijk geslacht

is gebracht.

6". Promacims leonimis Löw , zeer kenbaar aan het geel en

zwart gebandeerde acliterlijt en aan de sneeuwwitte haarvlok op

de mannelijke genitaliën. De soort is door Löw beschreven naar

exemplaren van de Grieksche eilanden en van Klein-Azië; maar

het blijkt nu, dat zij veel verder oostelijk is verbreid en o. ,a.

in de Himalaja-streek veelvuldig moet voorkomen. De hier ver-

toonde exemplaren zijn van Darjeeling.

7*^. Eene tot dusver onbeschreven üooTi\an Ällocofasia,o^ ]di\a.

door Fruhstorfer gevangen; zij is vooral kenbaar aan het bijzonder

lange en dunne, naaldvormige derde sprietlid, en de betrekkelijke korte

eindborstel, die aan het uiteinde met eenige fijne haren bezet is.

In de tweede plaats laat de heer van der Wulp nog eenige

vliegen zien , die door hare ongemeen fraaie kleuren uitmunten.

Vooreerst vier exemplaren van eene tot het geslacht Calliphora te

rekenen, waarschijnlijk nieuwe soort van Nieuw-Guinea, die door

hare gele en zwarte teekening zeer afwijkt van onze zoo gewone

inlandsche soorten van dat geslacht; zij zal, met nog verscheidene

andere Nieuw- Guineesche Diptera, door Dr. Kertész te Budapest

worden beschreven. Voorts drie exemplaren van Rutilia mirabilis

Guér. , mede van Nieuw-Guinea afkomstig en zeer in 't oog vallend

door hunne grootte en de prachtige metallieke kleuren, waarmede

zij versierd zijn. Eindelijk eene fraaie vlieg van Braziliaanschen

oorsprong, lihapJdocera armata Wied., waarbij eene zeer regel-

matige zwarte teekening op de lichtgroene grondkleur gepaard gaat

met een sierlijken lichaamsvorm. Al deze voorwerpen zijn ongemeen

frisch en gaaf.

De heer Piepers deelt het volgende mede:

In het bekende Engelsche weekblad Nature van 19 Mei 1898,

trof ik een kort verslag aan van een in het Journal of the Asiatic

Society of Bengal geplaatst opstel van F. Finn betreffende het eten

van dagvlinders door vogels. Ik zal mij , totdat ik dat opstel zelf

heb kunnen machtig worden , van een oordeel daarover onthouden
;
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voor één hoogst belangrijk punt is echter dit verslag al voldoende

en dit wensch ik hier dan even mede te deelen. Volgens den ge-

noemden onderzoeker zouden dan de volgende vlinders ,
welke alle

,

naar hij zegt, zoogenaamde waarschuwende kleuren dragen , namelijk

Danaïden, Acraea violae F., Tliyca {Delias) EucJiaris Drury en

Papilio AristolooJdae F. , en bovenal de laatstgenoemde niet dan

met tegenzin door de vogels worden gegeten.

Welnu deze Papilio AristolocJdae over welke ik reeds in mijne

bijdrage op het vorige (3\) internationale Zoölogische Congres heb

gesproken , bezit volstrekt geene andere kleuren dan die welke aan

de gansche groep PapiÜonideti waartoe zij behoort , en die uit de

Polydorns- en de Pammon-^XQ&^Qn van Wallace bestaat, eigen is,

in welke alle soorten en polymorphe vormen verschillende stadiën

vertoonen eener verandering der oorspronkelijke roode kleur in

zwart, waarbij later ook het wit begint op te treden. De uiterste

kleurvormen, die daarvan thans aanwezig zijn, vindt men in

Papilio Rector L. , zwart met nog veel rood en geen wit , en P,

Poli/les L, <?, zwart met vrij veel wit terwijl van het rood nog

maar een zeer gering overblijfsel aanwezig is; P. Aristolochiae F.

ligt tusschen beiden in.

Al moge het dus zijn dat deze laatste vlinder voor vogels geen

smakelijk voedsel oplevert, zeker is het dat zijne kleur daarmede

in geen verband hoegenaamd staat, maar eenvoudig de normale is

van zijne gansche groep, welke bovendien blijkens hunne Phylo-

genese, die van alle Papilionideu moet zijn geweest. Hoe opvallend

rood en zwart nu ook , ten minste voor het menschelijk oog
,

mogen wezen, eene waarschuwende kleuring, in den zin waarin

dit de mimicrytheorie in betrekking tot selectie, door bescherming, in

den strijd om het bestaan , opvat , kan zij dus niet wezen ;
hare

oorzaak berust louter op de afstamming van den vlinder en op

het proces van kleurverandering waaraan hij even als alle andere

Papilioniden onderworpen is. Dat dan ook de andere soorten van

dat genus, welke in dezelfde landstreken levende en veel op haar

gelijken , dit almede alleen doen door hare onderlinge verwant-

schap, maar zonder dat daarbij van eenige mimicry de rede is,
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heb ik mede in de vermelde congresbijdrage al uitvoerig uiteen-

gezet. Ook de kleurteekening der overige genoemde vlinders, van

de Danaïden, van Acraea violae F. en van Thi/ca {^Delias) Encharis

Drury verschilt in het algemeen niet van die der talrijke

daaraan verwante vlinders en is evenals deze eenvoudig van geheel

normalen aard, een stadium vertegenwoordigende van het proces van

kleurevolutie waaraan zij onderworpen zijn. Ook die kan dus on-

mogelijk tot een bepaald doel verkregen zijn, gelijk dit nopens de

zoogenaamde waar.schuwende kleuren wordt beweerd.

Al moge dan ook de bedoelde vlinder voor vogels weinig

smakelijk wezen, zoo laat zich uit dit feit hoegenaamd niets ten

voordeele der mimicrytheorie afleiden.

Verder liet de heer Piepers ter bezichtiging rondgaan , eene

Vanessa Urücae L. van de in Nederland voorkomende type, met

hare var. Turcica St(lgr.,var. Ichnnsa Bon., jjenevens een Nederlandsch

exemplaar, hetwelk zoo uiterst kleine discoidale vlekken bezit dat

het zeer dicht aan dezen laatsten zuidelijken vorm nadert. Alsmede

het reeds door den heer Oudemans op de vorige vergadering ver-

toonde in Nederland gekweekte exemplaar der var. ichnusioides

Selys en een door hem verkregen exemplaar der var. testudo Esp.

van Vanessa polychloros L. Hij vestigt daarbij de aandacht op de

opmerkelijke overeenstemming in het systeem van varieeren dier

beide vormen vin de genoemde Vancssa-s,ooy\e\'i , welke overigens

beide zoowel in de natuur voorkomen als door de poppen aan eene

abnormale temperatuur bloot te stellen zijn gekweekt; daar toch

de alzoo kunstmatig door Dr. Fischer verkregen var. nigrita hem

gebleken is niet te verschillen van de var. tchnns'ioïdes Selys, welke

zoowel in België als in Frankrijk en Nederland en vermoedelijk

ook in Duitschland nu en dan in de vrije natuur voorkomt. Voor

het overige verwijst hij omli'ent die vormen naar zijn eerstdaags in

het tijdschrift der Ned. Dieikundige Vereeniging te verschijnen opstel

over: Die Farbenevolution (Phylogenie der Farben) bei den Pieriden.

De heer Leesberg laat ter bezichtiging rondgaan eenige teeke-

ningen van insecten vervaardigd door den zoon van wijlen ons
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lid Roelofs. Hoewel deze nog niet geheel beantwoorden aan de

eischen, die de commissie van redactie van het Tijdschrift voor

Entomologie moet stellen , wordt de wenscii uitgesproken , dat

de heer Roelofs zich verder hierop zal toeleggen , daar goede teeke-

naars van insecten steeds zeer moeilijk te vinden zijn in ons land.

Naar aanleiding hiervan vestigt de heer Reuvens nog de aandacht

op mej. Ritsema, dochter van ons lid, die zich ook reeds eenigen

tijd op het afbeelden van insecten toelegt en hierin eene groote

vaardigheid heeft gekregen.

De heer J. Th. Oudemans laat vooreerst circuleeren aflevering

I van een nieuw werk over «Die Geradflügler Mitteleuropas» , door

Dr. R. Tümpel. Zonder zich in critische beschouwingen te be-

geven, waartoe hem trouwens de tijd ontbroken had, aangezien

hij deze proefaflevering eerst voor enkele dagen leerde kennen
,

meent hij toch de aandacht op deze uitgave te moeten vestigen
,

daar zij ook voor den beginner berekend blijkt te zijn, gekleurde

platen bevat (in de -4 eerste afleveringen komen telkens 3 gekleurde

platen met Odonata) en het geheele werk bij inteekening niet meer

dan 15 Mk. zal kosten. De uitgever is M. Wilckens, Eisenach.

Hierna vermeldt Spreker de vondst van eene Tachiniden-larve

in eene pop van Beilephlla euphorbiae L. Hoewel het getal para-

sieten der Sphingiden niet zoo gering is, als soms wel eens ge-

meend wordt, schijnt inzonderheid het genus Deilepkila slechts

zelden door sluipwespen of sluipvliegen lastig gevallen te worden.

Daar de larve reeds dood was, toen zij ontdekt werd, bleet de

soort onbekend.

Vervolgens deelt Spreker mede , dat hij de rupsen van Aporia crataegi

L. in groot aantal gezonden kreeg van Nijmegen en ze zelf aantrof

te Laag-Soeren. Ook dit jaar is deze soort hier dus, ten minste

als rups, verre van zeldzaam. De rupsen van Nijmegen verkreeg hij

in het vroege voorjaar, toen de diertjes de winternestjes nog niet

verlaten hadden. Toch bleken later eenige rupsen met Microgaster-

(Ajianteles^-hrven bezet te zijn; de infectie moet in dit geval vóór

den winter hebben plaats gehad. De wespjes ontwikkelden zich
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zéér spoedig, zelfs vóór dat de Aporia-imsLgxnes verschenen waretì.

Of zij tot dezelfde soort gerekend moeten worden als die, welke

het gewone koolwitje aantast {Apardeles glomeratas L.) werd nog

niet door Spreker vastgesteld. Wel werd waargenomen , dat de Aporia-

rupsen , nadat zij leeggegeten en door de 3Iicroffasler-\a.r\en verlaten

waren
, nog ruim 8 dagen lang sporen van leven vertoonden.

Ten slotte deelt Spreker hel een en ander mede over Trlchiosonia

lucorum L. Daar hij het voornemen heeft, een klein opstel aan

deze soort te wijden , heperkt hij zich tot enkele opmerkingen.

Een berkenlaan te Sleen
,

prov. Drenthe, werd in 1897 door de

larven dezer groote bladwespsoort kaalgevreten ; dit werd opgemerkt

door den heer R. A. Polak , die aan Spreker in het voorjaar van

'1898 eenige takjes, waaraan de cocons bevestigd waren, toonde.

Op zijn verzoek ontving Spreker toen weldra meer cocons, dieter

plaatse bij honderden te vinden waren en hier en daar zelfs in kluwens

van 7 à 8 stuks opeengehoopt waren. De gelegenheid om aan een zoo

uitgebreid materiaal, ongeveer 100 cocons, eenige opmerkingen,

ten deele van statistischen aard , te kunnen doen , mocht niet on-

gebruikt voorbijgaan. Spreker maakte dan ook aanteekeningen omtrent

de verhouding van het aantal manlijke tot dat der vrouwelijke

dieren, omtrent de uitersten in de afmetingen van beide, omtrent

parasieten , het al of niet overwinteren van larven voor de 2de

maal enz. — al hetgeen later nader zal behandeld worden. Ook trachtte

hij nakomelingschap langs parthenogenetischen weg te verkrijgen , het-

geen gelukte; vrij ingebonden wijfjes legden nl. meerdere eieren op

berk, welke eieren reeds de larfjes leverden. Als zij zich tot imagines

ontwikkelen, is dit, naar Spreker meent, het eerste geval , waarin

parthenogenesis bij dit genus werd waargenomen met eene ont-

wikkeling tot volkomen insect. Gelijk Dr. A. J. van Rossum opmerkt,

zijn nl. vroeger door von Siebold eieren eener Tric/iiosoma-soori

verkregen , doch stierven de larven , die daaruit te voorschijn kwa-

men. Tot welke sekse de parthenogenetische generatie behoorde,

bleef dus onbeslist. Op meidoorn en wolwilg, waarop verwante

Trickiosoma-soorien leven , wilden de Tr. /«co^vm-wijfjes niet leggen.
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De heer van Rossum doet de volgende mededeelingen :

1°. Reeds den 26sten April verscheen bij hem eene vrouwelijke

wesp van Cinibex femorata L. syn : C. hetiUae Zdd. uit de larve

die door Mr. Leesberg in Juli 4897 bij Putte gevonden werd. (Zie

Tijdsch. V. Enlom. XLI p. 10). Het achterlijf is aan basis en uit-

einde zwart, overigens is het bruinrood. De vleugels hebben een

zeer donkeren en duidelijk begrensden zoom aan spits en achter-

rand. Door Zaddach worden de uit berkenlarven gekweekte wespen,

waarvan bet abdomen grootendeels roodbruin of kastanjebruin is,

voor de type dezer soort gehouden omdat deze vorm het meest in

Duitschland voorkomt. Konow beschouwt haar echter als eene

variëteit , de zoogen. Cimh. silvarurn F. en de zwarte wesp {$ en

?) als den stamvorm der C. femorata. Door Snellen van Vollen-

hoven is in het achttiende deel van het Tijdsch. v. Entom. op pi. 3

een manlijke bruinroode berkenwesp afgebeeld , welke Spieker ter

vergelijking met zijne vrouwelijke laat rondgaan. Bij deze waren

de tarsen licht bruinachtig geel; ze zijn thans iets donkerder ver-

kleurd, maar toch niet zoo roodachtig bruin als bij het afgebeelde

exemplaar.

Hoewel de wesp buitengewoon vroeg verschenen was , en het wegens

het late voorjaar dus lastig viel reeds berkentakjes met tamelijk

ontwikkelde blaadjes te vinden , werd in het Arnhemsche plantsoen

toch eene berk aangetroffen, waarvan de blaadjes Spreker groot

genoeg schenen om de wesp gelegenheid te geven er eieren op te

leggen. Intusschen was de wesp zoolang op afgesneden wilgentakjes

geplaatst; zij wilde hier gedurende twee dagen niet ^) op leggen.

Daar Spreker slechts ééne wesp bezat heeft hij deze proef niet

langer voortgezet maar haar op berkentakjes geplaatst. Zij heeft

hierop van 28—30 April ongeveer dertig onbevruchte eitjes gelegd.

Hoewel haar suikerwater toegediend werd , heeft zij later slechts

zeer weinig meer gelegd, en bezweek reeds den Oden Mei, na dus

tien dagen geleefd te hebben. Wilgenwespen werden in het vorige

jaar langer dan drie weken in het leven gehouden.

1) Zie Tijdschr. v. Eutom. XLI, p. 6 en p. 11.
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Van 12 tot 1-4 Mei verschenen uit fie parthenogenetische eitjes der

berlcenwesp elf larven. De berkenblaarijes , die zich lang frisch ge-

houden hadden , begonnen toen geel te worden. Den 15den Mei

was in een paar eitjes nog beweging der larven waar te nemen.

Waren zij nog niet volgroeid of niet krachtig genoeg om zich

naar buiten te werken .... en ontslaan er in het vergeelde blad-

weefsel stoffen die een nadeeligen invloed op de larven uitoefenen?

Den 16den Mei was geen beweging meer te bespeuren, en bleek

het weldra, dat uit de overige eitjes niets meer te verwachten was.

De pas verschenen larven der berkenwe?p gelijken veel op de

wilgenlarven. Zij zijn echter iets kleiner en de kop is slechts ge-

deeltelijk zwart ; ook zijn de monddeelen eenigszins helderder bruin-

rood getint. Weldra wordt het lichtgekleurde lichaam na gebruik

van voedsel dofgroen en na een paar dagen grijswit bepoederd
;

bij den groei valt het nog duidelijker in het oog dat de kop slechts

aan het achterhoofd zwart en overigens van een zwart randje

voorzien is. Na acht dagen waren eenige larven verveld ; zij zijn

dan over het geheel zeer lichtgroen en de donkere kleur \an den

kop is verdwenen. De larven groeiden verder zeer ongelijk; ook

hadden de vervellingen bijzonder onregelmatig plaats, o, a. bij eene

die lang klein gebleven was, eerst den SOsten Mei, dus eerst na circa

17 dagen. Het grootste exemplaar was den 7den Juni , na eene tweede

vervelling, van de donkerblauwe ruggestreep voorzien. Een drietal

is bij de eerste vervelling bezweken. Twee larven van verschillende

grootte gaan ter bezichtiging rond.

2^^. Den 28sten April verscheen eene vrouwelijke wesp van Clavel-

laria Amerinae L. Aangezien ook bij deze wesp nog geen waar-

nemingen omtrent parthenogenesis gedaan zijn , (voor zoover Spreker

bekend) wei'd zij van afgesneden wilgentakjes voorzien ; hoewel de

blaadjes nog klein waren, ging zij terstond zagen en leggen. Gelijk

reeds door Brischke beschreven is , legt deze wesp meer eitjes bij

elkaar in eene opening van het blad; hij vond ei' moestal drie

«welche aufrecht wie Orgelpfoiffen standen » {Beobachtungen über

die Arten der Blatt- und Holzivespen S. 65). De blauwgroene

eitjes zijn eenigszins niervormig. Spreker merkt op dat de blaasjes
,
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waarin zich deze eitjes bevinden, er weldra na eenige opzwelling,

hard en glimmend uit zien ; slechts aan de kanten waren sommige

dezer donkergroene bultjes iets doorzichtig. De wesp bleef tot den

SOsten April leggen; reeds 7 Mei was in een der blaasjes met de

loupe eene larve waar te nemen; ook vertoonden zich hierin even

als bij de Gimbices, kleine zwarte puntjes, welker aantal lang-

zamerhand toeneemt en door Spreker voor uitwerpselen gehouden

worden. Van 11—14 Mei verschenen 30 larven; nagenoeg alle

eieren zijn uitgekomen. De ontwikkelingsperiode duurde dus onge-

veer veertien dagen. Door Rosei werd waargenomen dat bevruchte

eitjes ongeveer na acht dagen uitkwamen ; het koude weder zal zeker

van invloed geweest zijn op de ontwikkeling der parthenogenetische

eieren, want de in vochtige aarde geplaatste wilgentakjes stonden

om ze langer frisch te houden , voor een open raam. De uitgekomen

kleurlooze larfjes met grooten kop, die iets groenachtig is, gingen

dadelijk vreten. Het doorzichtige lijf krijgt dan eene groene tint.

Zij rustten tegen den achterkant van het blad in lang uitgestrekte

houding of eenigszins opgerold maar niet zoo ineengerold als de

Cimbex-larven. De eerste vervelling had na acht dagen plaats,

waarbij er velen te gronde gingen. Spreker heeft er thans nog

aclittien in leven, die bijna alle volwassen zijn en veel vreten;

hij laat er twee ter bezichtiging rondgaan De eene is blauwachtig

groen ; de andere bezit reeds de bruingroene tint , welke zij aan-

nemen , wanneer zij haar cocon gaan vervaardigen '
).

Spreker bemerkte dat de schijnbaar netachtige cocon waaruit zijne

wesp verscheen , niet van openingen voorzien , maar van binnen met

een doorzichtig laagje bekleed was. Intusschen vond hij in het

laatste hoofdstuk van Judeich und Nitsche's Forsünsektenkunde onder

«Nachträge» aangegeven, dat dezelfde waarneming reeds in 1892

gedaan werd door W. Schmid , en door hem medegedeeld is in de

Schweizerische Zeitschrift für das Forstwesen pag. 141—146. Schmid

zegt hierover in zijn opstel: Die Weiden hlattwespe: «Die Innenseite

des Cocons — und dies wurde bis jetzt von sämmtlichen Beob-

1) Zij begon zich des namiddags in Venlo reeds, bij gebrek aan wilgenschors

tusscheu berken- en wilgenblad in te spinnen.

Tijdschr. v. Entom. XLI. 6
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achtern übersehen — ist mit einer gelatineartigen? vollständig

durchsichtigen, in Wasser unlöslichen, glänzenden Substanz über-

zogen, so dass kein Tropfen Wasser in das Gewebe eindringen

kann, die Puppe also stets trocken liegt. Bis jetzt ist kein anderes

Insekt bekannt, das einen ähnlichen Cocon spinnt» *).

3°. Den 30sten April was een manlijke wesp van Clav. Amerlnae L.

versehenen. Naar aanleiding van mededeelingen in de vorige winter-

vergadering over hybridisatie bij Hymenoptera {Tijdschr v. Entom.

XLI Verslag p. 8) werd deze wesp den eersten Mei gebracht bij de

vrouwelijke Cmib. femorata, die toen geen eieren meer legde.

Weldra scheen de man te bespeuren, dat er een vrouwelijk wezen

in de buurt was. Hij trachtte nader kennis te maken en deed tot

tweemaal toe pogingen om te paren. Telkens werd hij echter vinnig

afgebeten door het groote en krachtige wijfje. Den volgenden dag

opnieuw in haar gezelschap gebracht , deed liij geen moeite meer

tot voortzetting der kennismaking. Toen eenige dagen later het wijfje

van Clav. Amerinae , dat ook geen eieren meer legde, in zijne

nabijheid gebracht werd, schonk hij aan zijne soortgelijke veel

minder aandacht dan aan de groote Cimbex-dame, zoodat ook hier

geene paring plaats had.

-4°. Verder deelt Spreker mede, dat hij nog eenige cocons bezit

afkomstig uit den kM'eek der Cimò, lutea-lavven van 1895 (^Tijdschr.

V. Eidom. XXXIX p. XLV en p. LXXIII) In een dezer cocons

vond hij bij opening den 18den Februari van dit jaar eene levende

larve welke er nog frisch uitzag; haar onlangs (6 Juni) weer be-

schouwende, werd zij nog ongeveer in denzelfden toestand aan-

getroffen; zij was slechts iets rimpeliger en bleeker geworden. Zal

zij na drie overwinteringen nog tot verpopping overgaan en eene

wesp leveren? Spreker hoopt hierover later te berichten.

In een cocon der parthenogenetische wilgenlarven van 1896

1) Spreker merkt ter loops op, dat in dezelfde aflevering van hetZwitsersche

tijdschrift door Harz en v. Miller een middel wordt aangegeven ter verdelging

der rupsen van Ocneria monacha L. Het bestaat uit Ortho-Dinitrokresolkaliuni

en komt onder den naam „Äntinonnin'^ in den handel. Terwijl deze &io{ doodelijk

voor de nonnen is, ondervinden zij bijna geen nadeellgeu invloed van de Para-

Dinitrokresol - verbindingen !
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werd eergisteren (9 Juni) eene groenachtig grijze pop gevonden.

Vermoedelijk zullen er dus ook nog na tweejarige overwintering

wespen uit deze cocons te voorschijn komen; bij de meeste (17)

geschiedde dit reeds na éénjarige overwintering.

Over de in het vorige jaar verschenen wespen uit larven ont-

staan dooi' kruising van Clnib. fagi $ met Cïnih. lutea ? (Zie

Tijdschr. v. Ent. XL p. 45) ontving Spreker een nader schrijven

van den heer Konow, waarin deze hem mededeelt, dat hij , na her-

haald onderzoek der hem toegezonden wespen , ze thans voor

bastaarden van Cimò, fagi Zadd $ en Cimb. capreae Kon. $ meent

te moeten houden. Spreker berichtte hierop dat, voor zoover hem

bekend is, de Capreae-\d^\-\e\\ nog nooit in Nederland aangetroffen

zijn en dat de beide wespen waarmede de kruising met Cimò, fagi $

plaats had , afkomstig waren van larven op struikwilgen [Salix

viììiinalis , enz.) aan den oever van den Rijn alhier gevonden.

Gedurende de geheele gure Meimaand is geen enkele Cimbex-

wesp te voorschijn gekomen. Den eersten Juni verscheen er een

uit de larven van Eernewoude, die Spreker in Augustus '97 van

den heer ter Haar ontving. Het is een groot mannetje, en onder-

scheidt zich van alle manlijke exemplaren van C. lutea, die

spreker tot nog toe gekweekt of gevonden had, door de rood-

bruine tint. die de middensegmenten van het achterlijf bezitten.

De wesp gaat in levenden lijve ter bezichtiging rond; later ver-

schenen Friesche mannetjes bezitten de gewone zwarte kleur van

het abdomen. Onder de Arnhemsche exemplaren die ook dezer

dagen verschenen, is een vrouwelijke wier thorax viltiger behaard

is dan gewoonlijk. Spreker liet verscheidene Friesche en Geldersche

wespen met elkaar paren. Gewoonlijk geschiedt dit terstond wanneer

zij bij elkander gebracht worden
; de vereeniging heeft plaats op

de wijze der nachtvlinders wanneer de ruimte zulks toelaat
,

tusschen takjes geschiedt zij omhelzender wijze, duurt van 10 tot

30 minuten , en wordt later herhaald. Tot nog toe gelukte het

niet eenige dezer gepaarde wilgenwespen op elzen- of berkentakjes

te doen leggen. Drie paren v\'erden in een ruim gazen omhulsel

buiten op een wilg geplaatst. Ook hiei^in werd herhaaldelijk copu-



76 VERSLAG.

latie waargenomen, maar er zijn nog betrekkelijk weinig eieren gelegd.

Uit München werd bericht ontvangen , dat uit de in Maart over-

gezonden cocons tot nog toe slechts een mannetje verschenen was.

Spreker heeft thans plan wanneer er weder eene vrouwelijke

C. lutea verschijnt, deze terstond naar München te zenden, ten

einde aldaar de onderzoekingen omtrent de «Jungfernzeugung» te

kunnen herhalen. ^)

5". Uit eenige cocons van Cimbex-larven verschenen ook thans

weder sluipwespen o. a. Patiiscus glancopterus L. $. Spreker heeft

een dezer wespen in zijn tuintje laten vliegen om waar te nemen

of deze vijand der Gimbices wellicht bespeuren zou dat hare prooi

in de buurt was. Werkelijk bevond een Panisciis zich den volgenden

dag in de onmiddellijke nabijheid van het met gaas gedekte glas

waarin de larven van C. femorata vertoefden. De wesp zat aan

de binnenzijde van het raam boven het verblijf der larven en was

door het openstaande raam naar binnen gevlogen. Zij werd achter

in den tuin teruggebracht; den volgenden dag zat er weder een

Paniscus op de vensterbank. Toen zij daarop weder gevangen ge-

nomen werd, vertoonden zich geene andere Paniscus-wespen meer.

Vermoedelijk is het dus hetzelfde exemplaar geweest dat de beide

bezoeken bracht. In allen geval blijkt hier uit weder dat de sluip-

wespen uitstekend ingerichte zintuigen hebben, waarmede zij hare

slachtoffers weten op te sporen.

60. Ten slotte deelt Spreker mede dat hij , 20 Maart , op heide

bij Arnhem eene dofgroene rups vond met iets donkerder on-

duidelijke ruggelijn. Hier en daar was zij tusschen de geledingen

groengeel; kop lichtbruin. Den 19den Mei verscheen er een vlinder

uit , welke door Mr. Brants als Mamestra adusta Esper herkend werd.

Uit Duitschland ontving de heer Van Rossum eeqige mede-

deelingen over de schade welke de rupsen van Cochi/lus amhïguella

Hb. daar in 1897 in de wijnbergen veroorzaakt hebben

1) Dit is 27 Juni geschied. De wesp vertrok des middags per sneltrein

uit Arnhem, en den volgenden middag werd de frisch aangekomen Friesche

maagd op het College van Prof. Pauly vertoond. Onderweg had zij op wilgen-

bladeren parthenogenetisch eieren gelegd.
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((Am meisten haben (iie Mosel und Saar durch den Schädling ge-

litten wo sich der amtlich festgestellte Ausfall auf 40 bis 50

Millionen Mark beläuft ! » .... Plakkaten met afbeeldingen «des

Traubenwicklers» woorden thans in de Rijnstreken verspreid om

op het groote gevaar voor den wijnbouw te wijzen en maatregelen

daartegen te nemen. Eene aflevering van de Mitteilungen über

Weinbau îind Keller Wirtschaft W. 8 gaat ter inzage rond. Hierin

is door H. Fuchs de levenswijze van het insect beschreven. De

eerste generatie van de rups, die van de druivenbloesems leeft en

in den hooitijd optreedt, wordt «Heuwurm» genoemd. De tweede

generatie die de druiven aantast en ze zuur maakt, draagt den

naam van «Sauerwurm ».

De heer Bitseina leest een schrijven van ons medelid Pasteur

voor over het verzenden van insecten in spiritus in de tropen.

«Per postpakket zend ik u de pop toe van de bronskleurige

javaansche Lucanide Allotoims Rosenbergii Voll. Deze pop trof ik

aan in het vermolmd hout van een sedert jaren door wind ont-

wortelden woudboom, in West-Java «Kajoe Pasang» geheelen. Volgens

den heer Wigman, Hortulanus van 's Lands plantentuin is «Kajoe

Pasang» de algemeene naam voor de verschillende soorten van

Javaansche eiken {Quercus sp.).

U zult wel zeggen wat een groote flesch voor het verzenden van

zulk een klein voorwerp ; dat komt omdat ik deze gelegenheid wil

aangrijpen om u mijne geperfectionneerde methode te toonen voor de

verzending van spiritus-exemplaren. U zult aan het Museum heel wat

ondervinding hebben van stopflesschen met blaas , lak , hars en gips

zoo goed mogelijk dicht gemaakt maar niettemin lek als een mandje,

met het gevolg dat de inhoud op de plaats van bestemming aange-

komen zijn waarde dikwijls zoo goed als geheel verloren had. De

verzamelaars in de binnenlanden kunnen in den regel niet over

stopflesschen met goed geslepen stoppen beschikken en al dat getob

om ze toch hermetiesch te doen sluiten en ze verder behoorlijk

te emballeeren heeft menig amateur- verzamelaar er tegen op doen

zien om zijne vrienden of Musea met spiritus-exemplaren gelukkig
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te maken. En toch biedt, boven de verzending in gedroogden toe-

stand , de spiritus-methode den verzamelaar groote gemakken en

voordeelen aan , al ware het slechts omdat daardoor breekage zoo

goed als geheel voorkomen wordt, wat bij drooging en verzending

in watten of op andere wijze nog al vaak voorkomt. Toen ik dan

ook een paar jaren geleden in het werk van den Amerikaan Ch. V,

Riley getiteld: «Directions for collecting and preserving insects» ,

—

het beste op dit gebied mij bekend, — iets vond omtrent het

gebruik van india-rnhher stoppen
,
ging ik dadelijk aan het werk

om met deze methode van flesch-sluiting proeven te nemen. Voor

mijn doel , het verzenden van groote en kleine Lucaniden , moest

ik in de eei'ste plaats een geschikt model van flesch hebben , en

na allerlei proeven vestigde ik mijn keus ten slotte op de flesschen

waarin de welbekende firma Tieleman en Dros te Leiden hare

heerlijke morellen en andere vrucliten op brandewijn over de ge-

heele wereld verzendt. Deze flesch is van helder glas , sterk en

toch niet zwaar, de hals bijna even wijd als de flesch zelf en groot

genoeg om de grootste Lucaniden door te laten. De india-rubber

stoppen ontbood ik van de firma Reballio en Zoon te Rotterdam

en toen ik een en ander ontvangen had en een proef kon nemen

bleek deze sluitingsmethode, speciaal voor verzending , zoo afdoende

en tevens zoo eenvoudig en zindelijk te zijn dat ik ze tot groot

genoegen van mijne correspondenten dadelijk in toepassing bracht.

Bij deze sluiting is slechts één klein bezwaar te overwinnen en

Riley vestigt in zijn evengenoemd werk er de aandacht op, nl.

dat bij het inbrengen van de stop deze de lucht in de flesch

zamendrukt en de aldus zamengedrukte lucht de s(op weer naar

buiten tracht te doen glijden. Dit vooi'komt men door een stop-

of breinaald tegen de stop aan te leggen en de stop met de speld

er tegen aan, gelijktijdig in den hals der flesch te duwen. Na

een oogenblik is al de lucht die de stop in de flesch verplaatst

heeft langs de naald ontsnapt en men kan deze er uit trekken.

De flesch kan men nu jaren in liggenden toestand bewaren zonder

dat een droppel spiritus verloren gaat. Om het mijne correspon-

denten, die in het binnenland dikwijls ook geene kistjes en ver-



VBKSLAG. 79

pakkingsmateriaal bij de hand hebben, zoo gemakkelijk mogelijk te

maken, zend ik hun de llesch niet gemethyleerde spiritus gevuld,

in houtwol verpakt in een stevig kistje dat Wier voor de terug-

zending moet dienen , om welke reden het deksel met houtschroeven

gesloten is. De correspondent is allicht in het bezit van een schroeven-

draaier en heeft dus niets anders te doen dan het kistje te openen
,

de verzamelde kevers in de flesch te doen en het kistje weer te

sluiten. Hij behoeft er niet eens een adres op te zetten , want

wanneer hij het papieren adres met zijn naam er op van het

deksel afneemt, vindt hij daarop mijn adres staan. Ik heb mij bij

deze methode uitstekend bevonden en goede verzamelaars gemaakt

van personen die in den beginne erg tegen de moeite opzagen.

Het kistje zal u misschien wat zwaar voorkomen ; het is van

plankjes van petroleum kisten gemaakt en mag met het oog op

eventueele beschadiging, voor de verzending als postpakket hier

in den Archipel niet van mindere afmetingen zijn. Voor corres-

pondenten die ver af wonen, zoodat bij de heen- en weerzending

het kistje soms één à twee maanden onderweg blijft , of voor cor-

respondenten die bijzonder ijverig .verzamelen , heb ik iets grootere

kistjes die twee van de hierboven bedoelde flesschen bevatten.

Voor eiken correspondent dus één kistje dat ik verzend de flesch

met schoone spiritus gevuld en terug ontvang met de verzamelde

kevers er in. Wanneer ik de mdla rubber stoppen vroeger gekend

bad , zou ik mij zelf en anderen heel wat ellende bij de verzending

van spiritus voorwerpen bespaard hebben ; ik heb daarom gemeend

dat de mededeehng van mijne ondervinding op dit punt voor het

Museum en andere verzamelaars wellicht van eenig nut kon zijn.»

De pop van Allotopus Rosenbergii Voll. , die in de Notes from

the Leyden Museum, Vol. 20, bij fig. 3 en 4? van plaat 1 is af-

gebeeld, gaat met de flesch en het kistje waarin zij de reis van

Batavia naar Leiden maakte ter bezichtiging rond.

De heer Groll kan thans iets naders mededeelen over het effect

van Röntgensstralen op de chitine van insecten. Te Haarlem is

thans eene inrichting waar proeven met bedoelde stralen kunnen
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genomen worden en heeft liij bij eene proefneming aldaar opge-

merkt , dat de chitine der insecten zeer gevoelig is. Bij blootstelling

van een doosje met kevers aan bedoelde stralen , bleek hem , dat

slechts de spelden en de spijkers van het kistje zichtbaar waren.

Later zag hij echter een paar negatieven van photografische op-

namen, waarop de vorm der insecten en zelfs het inwendige

duidelijk zichtbaar was, doch bleken deze genomen te zijn van

een oud uitgedroogd insect.

Naar aanleiding hiervan deelt de heer van Kossuili mede, dat

hij in het vorige jaar ook dergelijke waarnemingen heeft gedaan.

Het lichaam der vlinders laat het licht der Röntgens-stralen volkomen

door, zoodat er op het scherm slechts een schaduwbeeld van de

speld te zien was , waaraan de opgezette voorwerpen bevestigd

waren. Gimbex- cocons laten deze stralen eveneens door, wanneer

zij goed van aanhangende aarde bevrijd zijn. Bij een spinsel van

Bombyx potatoria, dat aan een takje bevestigd was, ontstond er

van het hout nagenoeg geen schaduwbeeld , daarentegen een vrij

donker van het spinsel, dat met aardachtige deeltjes vermengd

bleek te zijn. Wellicht zijn er in de ingewanden der kevers , waar-

over de heer Groll in zijne mededeeling sprak, ook dergelijke

anorganische bestanddeelen aanwezig geweest, welke er met het

voedsel ingekomen kunnen zijn. Hierdoor zou een flauw schaduw-

beeld der ingewanden te verklaren zijn.

De heer Snellen vertoont een exemplaai- der zeldzame dagvlinder-

soort Barhicornis Melaleuca Staud. , behoorende tot een Ery-

ciniden-genus , bij hetwelk de sprietschaft niet glad, maar duidelijk

sterk getand, bijna gebaard is. Het genus werd 1823 voor de,

door Godart in de Encyclopédie Méthodique deel IX p. 709 (1823)

beschreven Basilis , door Latreille gevormd. Sedert zijn nog vier

soorten ontdekt , allen , evenals Basilis in Zuid-A.merika voor

komende. De familie der Eryciniden , tot de Rhopalocera behoorende
,

wordt in de Palaearctische Fauna slechts door 2 soorten vertegen-

woordigd, in de Afrikaansche door ongeveer 10 en in de Indo-

Maleische door ongeveer 40. De hoofdzetel is het warmere gedeelte
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van Amerika (Mexico— Argentinia) waar ruim 1000 soorten zijn

ontdekt. De vermelde afwijking in den sprietvorm staal voor zoover

spreker zich kan herinneren , bij de Rhopalocera geheel op zich zelf.

Hoogstens zijn bij enkele genera b.v. bij het Nymphaliden-genus

Thaumantis, de sprietleden eenigszins driekant, zoodat de schaft

wel een weinigje gekarteld kan heeten , maar toch in verre na niet

gelijkt op dien van het genus Barbicornis.

Verder deelt den heer Snellen , namens den heer ter Haar het

volgende mede: Toen deze verleden jaar (1897) op aanwijzing van

spreker (^zie verslag winlervergadering 1896) in Februari Typha-

kolven verzameld had , mocht het hem gelukken daaruit een tiental

vlinders van Limnaecia phragmitella Stt. te kweeken. Hij vond echter

in den loop van den zomer telkens rupsjes tegen het glas van de

doos kruipen en leidde daaruit af, dat de rups eerst in den zomer vol-

wassen is en dat dus het zoeken er naar in Februari te vroeg is geweest,

Den 6den Juni deed de heer ter Haar weder een tocht om de

bewuste rupsen te verzamelen , en hoewel de Typha-kolven geheel

verregend en verwaaid waren, bleken zij toch nog met wol bezet

te zijn. De uitkomst was verrassend. In bijna eiken kolf trof hij

rupsjes aan, zoodat hij thans de levende exemplaren met hunne

woningen aan de vergadering kan vertoonen. De rups bewoont de

beide inheemsche Typha-soorten.

Hij meent, dat deze bijdrage voor de natuurlijke historie van

eene onlangs in ons land ontdekte soort, voor de verzamelaars niet

zonder belang is , vooral omdat de tijd van het voorkomen der

rupsen verschilt met den door Stainton vermelden (zie T. v. E,

Dl 40 pag. 160),

De heer Eyerts wenscht de aandacht er op te vestigen , dat

hem nog geen inlandsche mannetjes van Necydalis major L. bekend

zijn. Deze schijnen veel zeldzamer voor te komen dan de wijfjes,

daar hem gebleken is, dat hij zelfs geen üitlandsch mannetje in zijne

verzameling heeft. De mannetjes zijn gemakkelijk te herkennen aan

hunnen slankeren vorm en ook aan de sprieten , die naar het uiteinde

gebruind zijn; daarentegen zijn deze bij de wijfjes geheel roodgeel.



182 VERSLAG.

De heer van den Brandt laat ter inzage i'ondgaan , eene door

liem in de volgorde van den Catalogus van Staudinger en Wocke

(Dresden 1861) opgestelde lijst der Lepidoptera in Limburg

waargenomen tot het einde van 1897.

De bouwstoffen hiervoor heeft Spreker geput uit :
1''. Macrolépi-

doptères observés dans le duché de Limbourg pai- A. H. Maurissen,

(zie Tijdschr. voor Ent. 9de jaargang pag. 169) en het supplement

op deze lijst, opgenomen in het Tijdschr. voor Ent. , 13de jaargang,

pag. 122; 20. uit «de Vlinders van Nederland» van den heer

Snellen en de 'verschillende supplementen daarop, en 3*. uit ver-

schillende gegevens, sedert de uitgaven van deze lijsten bekend

geworden. Deze eerste lijst met haar supplement vermeldde 561

soorten en 26 variëteiten van Macrolepidoptera , terwijl het aantal

soorten en variëteiten , dat de thans opgemaakte lijst vermeldt
,

respectievelijk 638 en 27 bedraagt, zoodat deze getallen op een

aanwinst van 77 soorten en 1 variëteit in de laatste 28 jaren wijzen.

Van Microlepidoptera zijn -497 soorten en 10 variëteiten vermeld-

Bij elke soort is zooveel mogelijk vermeld de gemeente, waar

zij werd waargenomen en den naam van den waarnemer.

De soorten, in Limburg thans waargenomen zijn als volgt

verdeeld :

FJiopalocera
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het gelai Lepidoplera in Nederland waargenomen bedragen 1685

soorten en 76 variëteiten, als volgt verdeeld:

2

4

23

14

Uhópalocera



84 V E B, s L A G.

Den volgenden dag werd besteed aan eene excursie in de om-

streken van Venlo; deze werd door prachtig weder begunstigd.

De merkwaardigste vangsten worden hieronder vermeld :

EXCURSIE B IJ VENLO.

Lijst van minder algemeene soorten.

Coleoptera:

Bembidion nilidulum Mrsh.

Harpalus rufitarsis Dft.

(ignavus Dft.)

Hydrochus brevis Herbst.

Galodera aethiops Grav.

Gonurus bipunctatus Grav«

Sten us providus Er.

)) picipes Steph.

» bifoveolatus Gyll.

Rledius erraticus Er.

Anthophagus abbreviatus F.

Brachypterus cinereus Heer

Litargus bifasciatus F.

Silvanus similis Er.

Anthaxia quadripunctata L.

Elater sanguineus L.

» sanguinolentus Schrk.

Gorymbites quercus Gyll. et var. ochropterus Sleph.

Gampyius linearis L.

Gyphon Paykulli Guér.

Rhagonycha elongata Fall.

Malthinus seriepunctatus Kiesw.

Garapheles terminatus Ménétr. c?,

Gharopus tlavipes Payk.

Ptinus rufipes F. $ (?.

Anobium fulvicorne St.

Xestobium plumbeum lil.
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Ernobius nigrinus St.

Aspidiphorus orbiculatus Gyll.

Ennearthron affine Gyll.

Cistela murina L. ab.c. inaura F.

Brachysoinus echinatus Bonsd.

Polydrusus (Metallites) atomarius Oliv.

» marginatus Steph.

Âlactogenus exaratus Mrsh.

Sitona cambricus Steph.

Larinus carlinae Oliv.

Erirrhinus rut'ulus Bedel (pectoralis Panz.)

Mecinus janthinus Germ.

Mononychus punctum-album Hrbst.

Phytobius comari Herbst.

A-pion genistae Kirby.

» ebeninum Kirby.

Grypturgus pusillus Gyll.

Strangalia revestita L. var. ferruginea Muls.

Plateumaris consiniilis Schrk.

)) affinis Kunze.

Lema puncticoUis Gurt

Labidostomis tridentata L.

Gryptocephalus marginatus F.

Phytodecta viminalis L.

Luperus pinicola Dfts.

Apteropeda orbiculata Mrsh,

EXGURSIE BU MAASTRIGHT EN GRONSVELD,

gemaakt door eenige leden gedurende de twee volgende dagen.

Abax parallelus Dfts.

Ophonus azureus F.

Harpalus atratus Latr.

Medon melanocephalus F.

Euplectus nanus Reichb.

Neuraphes longicollis Mots.
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Neuglenes apterus Guér. Fn. nov. sp.

Paromalus flavicornis Herbst.

Ips quadi'ipunctatus Oliv.

Rhizophagus polilus Hellw.

Silvanus unidentatus Oliv.

Epilachiia Argus Fourc.

Platycerus caraboides L. var. rufipes Herbst.

Valgus hemipterus L.

Cardiophorus gramineus Scop, (thoracicus F.)

Corymbites nigricornis Pz.

Malthinus seriepunctatus Kiesw.

Drilus flavescens Rossi. ^.

Opilo mollis L.

Rhinocyllus conicus Froel.

Dorytomus rufulus Bedel (pectoralis Gyll.)

Xylocleptes bigpinus Dfls.

Toxotus meridianus Panz.

Lema cyanella L. (puncticollis Curt.)

Gynandrophthalma aurita L.

Crepidodera (Ghalcoïdes) nitidula L. Fn. nov. sp.

» splendens Weise (helxines Foudras).

Phyllotreta aerea All. (punctulata Foudras.)

EXCURSIE BIJVENLO.

Diptera.

Exoprosopa capucina Fabr.

Pamponerus germanicus L.

Leptis vitripennis Meig.

Sericomyia borealis Fall.

Lepidoptera.

Wat de Lepidoptera betieft, zoo deelt de heer Snellen daar-

over het volgende mede: Hoewel te Venlo ditmaal geene voor dé

fauna nieuwe soorten werden ontdekt, leverden toch de gemeen-

schappelijke excmsiën, gehouden vóór en na de vergadering, een
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rijken oogst op en ving hij zelf eenige soorten , waarvan hij nog

geene inlandsche voorwerpen bezat. Dagvlinders waren vooral op

12 Juni tali'ijk. Onder de meer belangrijke soorten die waar-

genomen werden , kunnen de volgende worden vermeld :

Melitaea Dictynna Esp.

Deze soort begon juist te vliegen.

Lycaena semiargus v. Rottb.

Psyche unicolor Hfn.

Vele zakken bij Tegelen , tegen paaltjes langs een weiland.

Scoparla dubifalis Hübn.

De heer Schuyt en hij vingen een dozijn gave exemplaren,

waarschijnlijk juist uitgekomen , waarbij moet worden opgemerkt

(zie de Aanteekening Tijdschrift 37 p. 2) dat de voorwerpen dit-

maal wel tegen boomstammen zaten.

Conchylis ambiguella Hübn.

Penthina praelongana Guen.

Grapholitha gallicolana Zeil.

Scardia boleti Fabr.

Door den heer Schuyt gevangen.

Lampros similella Hübn.

In een dennebosch zeer talrijk.



88

LTJST VAN DE LE 1) EN

»EDERLAKDSCHE EJITOMOLOIÎISCHE ÏEREEfllIGI^G.

op 11 Juni 1808,

MKT OPGAVK VAN IIET JAAR HUNNER TOETREDING, ENZ.

(De leden, die het Tijdschrift voor Entomologie ontvangen,

zijn met een * aangeduid.)

-«Ot^O-:^«-^

BEGUNSTIGERS.

Dr. F. J. L. Schmidt, te RoUerdam. 1869.

Het Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Arlis Magistra te

Amsterdam. 1879.

Mr. J. Jochems, Korte Vijverberg 4, te 's Gravenliage. 1883.

De lioUandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 1884.

Mevrouw de Wed. Mr. J. Kneppelhout, geb. van Braam, Hemehchc

Berg, te Ooslerbeek. 1887.

Mevrouw M. Neervoort van de Poll, geb. Zubli, te liijsenburg
,

(prov. Ulrec/U) 1887.

Mr. W. A\ha.rda., Bismarekstrasse 24t, te Canstadl (Württemberg). 1892.

.Mevrouw A. Weber, geb. van Bosse, Sari}/iatikade 3, te Amsterdam.

1892.

Mejuffrouw S. C. M. Schober, Huize Schoven horst te Putten (Veluwe).

1892.

W. P. van Wickevoort Croramelin, Huize Wildlioefte Bloemendaal. 1892.

Mevrouw J. M. C. Oudemans
,

geb. Schober, Ooslerpar/i 52, te

Amsterdam. 1892.

M. J. W. 'sGravesande Guicherit, Uuygensstraat 14, te 's Gravenliage.

1892.

Mevrouw M. Oester, geb. de Perrot, FondelslraatA, te Amsterdam. 1893.

Mr. F. Ooster, Apeldoorn. 1894.

Mr. L. E. van Petersom Ramring
, te Wijk bij Duurstede. 1894.

Mevr. de Vries, geb. de Vries, Trompenberg, te Hilversum 1895.

Jhr. A. F. Meyer, Parkstraat 79, te Arnhem. 1897.
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EERELEDEN.

Jhr. Dr. J. L. C. Pompe van Meerdervoort . te Brussel. 1864.

* Dr. Gustav L. Mayr, Professor aan de Hoogere Burgerschool te

Weenen , III Hauptstrasse 75 , te Weenen. 1867.

* R. Mac-Lachlan , F. R. S. , Westview, Claremion Boad , Lewisfiam,

S. E., te Lnndeii. 1871.

* Dr. T. Thorell, voormalig Iloogleeraar in de Zoologie aan de Hooge-

school te Upsala in Zweden, thans wonende te HelsiiKjhnrg
,

{Zweden). 1872.

* E. Baron de Selys Longchamps , Boulevard de la Sauvcnière 34,

te Luik. 1874.

* Mr. J. Herman Albarda, te Leeuwarden. 1893.

* Frederic Du Cane Godman, F. R. S,, 10 Clmndos- streel, Cavendish-

square, London W. 1893.

* Osbert Salvin, M. A., F. R. S., 10 Chandos-street, Cavendish-square,

London W. 1893.

* F. M. van der Wulp, Huyo de Grootslraal 79, te 's Gravenliage. 1894,

GORRESPONDEERENDE LEDEN.

* Frederic Moore , Claremont House , Avenue Baad, Penge {Surrey). 1864.

* Jhr. J. W. May, Consul-Generaal der Nederlanden , ß/('«/i<'/;M House,

Parson's green Lane, tulliani S. W., te Londen. 1865.

Dr. W. Marshall, Professor aan de Universiteit te Leipzig. 1872.

A. Fauvel, Bue d'Auge 16, te Caen. 1874.

Dr. 0. Taschenberg, te Halle a. S. 1883.

A. W. Putman Cramer, 142 West- 87 street, te Piew-YorL 1883.

Dr. F. Plateau, Professor der Zoologie aan de Hoogeschool te Gend. 1887.

A. Preudhomme de Borre, Villa la Fauvette, Petit Saconnex, te Genève.

1887.

S. H. Scudder, te Cambridge (Mass.) in Noord-Amerika. 1887.

* Dr. L. Zehntner, Proefstation West-Java, te Kagok-Tegal (Java). 1897.

BUITENLANDSCHE LEDEN.

Comte Henri de Bonvouloir , Avenue de l'Alma 10, te Parijs.

(1867—68). — Coleoptera.

* René Oberthür, Faubourg de Paris 44, te Bennes [Ule- et- Vilaine).

Frankrijk. (1882—83). — Coleoptera, vooral Carabiciden.

'' The Right Hon. Lord Th. Walsingham, M. A., F. R. S., Eaton

House ßGa,Eaton-squnre, London^. W. (1892—931 — Lepidoptera.

* Julius Weiss, te Deideslieim {Blieinpfalz). (1896—97).
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GEWONE LEDEN.

Vine. Mar. Aghina, Sacr. Ord. Praed., te Huissen (Geld.) — Alge-

meene Entomologie. (1875—76).

Dr. H. J. van Ankum, Hoogleeraar aan 's Rijks Universiteit te

Groningen. — Algemeene Zoologie. (1871—72)

G. Annes, 3de Helmersstraat G, te Amsterdam. (1893—94).

Dr. J.F. van Beramelen, lìegenlesselaan 96, te 's Gravenliage. (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 lü, te 's Graven-

liage. — Bibliographie. 1894—95).

A. M. J. Bolsius, Praktizeerend Geneesheer op Billiton. (1876—77).

Dr. H. Bos, Leeraar aan 's Rijks Landbouwschool te Wageningen. —
Formiciden. (1881—82).

Dr. J. Bosscha Jz., te Sambas op Borneo. — Coleoptera. (1882—83).

A. van den Brandt, te Venlo. — Inlandsche insecten. (1866—67).

* Mr. A. Brants, Westervoortsc/ie dijk 1, te Arnhem. — Lepidoptera.

(1865—66).
* Dr. J. Büttikofer, Directeur van de Diergaarde te Rotterdam.

(1883-84).

Mr. R. Th. Bijleveld, Voorhout 88, te 's Gravenhage. — Algemeene

Entomologie. (1863 - 64).

* M. Caland, Ingenieur van den Waterstaat, te Alkmaar. — Le-

pidoptera. (1892—93).

* A. Cankrien , Huize Fairhill te Soest nabij Soestdijk.— Lepidoptera.

1868—69).

C. J. Dixon, Tandjong Poetoes Estate , Langkat., Sumatra. {1890—91).

* G. de Vries van Doesburgh, Vnchterstraal te 's Herlogenbosch. —
Cicindelidae. (1888—89).

* Jhr Dr. Ed. J. G. Everts, Leeraar aan de Hoogere Burgerscliool
,

Stationsweg 79, te 's Gravenhage. — Europeesche Coleoptera.

(1870—71),

Jhr. J. B. Humalda van Eysinga, te Ngoepit bij Klallen (Res.

Soerakarta) Java. (1896—97).

* Mr. A. J. F. Fokker, te Zierikzee. — Hemipterao (1876—77).

Tiddo Folmer, .\'eude 21, te Utrecht. (1896—97).

N. H. la Fontijn, te Bergen op Zoom. — Hymenoptera aculeata

(1894—95).
* Dr. Henri W. de Graaf, Vreewijk a. d. Vliet, Leiden. — Anatomie

en Physiologie der Insecten. (1878—79).

Mr. H. W. de Graaf, Daendelsslraat 37, te 's Gravenhage. — Ini.

Lepidoptera, bijzonder Microlepidoptera. (1847— 48).

* H. W. Groll, Spiianir 20, te Haarlem. — Coleoptera. (1864—65).
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W. K. Grothe, te Zeid. (1857—58).
* Dirk ter Haar, te Warga. — Lepidoptera en Orthoptera-

(1879—80).

C. J. J. van Hall, Phil. Stud., Voudelstraat 11, te Amsterdam.

(1897—98.)
* H. F. Hartogh Heys, Huize liandsbroek, te Am.(>rsfoorl. {18S1 --88).

* Dr. A. W. M. van Hasselt, Amsterdamsclie Veerkade 15, te 's Gra-

venhage. — Araneïden. (1856— 57).

L. W. Havelaar, Wilhehniiiasiraal 21, te Haarlem. — Lepidoptera-

(1887--88).

* F. J, M. Heylaerts, Haagdijh , B 377, te Breda. — Lepidoptera enz.

(1866—67).
* Dr. J. van der Hoeven , Mauritsweg 62 , te Rotterdam. — Coleoptera.

(1886- 87).

J. van den Honert, Stadhouderakade 126, te Amsterdam. — Lepi-

doptera. (1874—75).

* D. van der Hoop ,
Scheepstimmermanslaan 7 , te Rotterdam. —

Coleoptera. (1882—83).

Dr. R. Horst, Conservator bij 's Rijks Museum van natuurlijke

historie, Nienwsteeg, te Leiden. (1882—83).

Dr. M. Imans, te Utrecht. (1851—52).

J. Jaspers Jr. , Plantage Lijnbaansgracht 1 1 , te Amsteidam. — Inlandsche

Insecten. (1880—81).

Dr. F. A. Jentink , Directeur van 's Rijks Museum van natuurlijke

historie, Rembrandt-straat , te Leiden. (1878—79).

* J. C. J. de Joncheere, Voorstraat, D 368, te Dordrecht. — Lepi-

doptera. (1858—59).

N. A. de Joncheere, te Dordrecht. — Lepidoptera. (1886—87).

D. J. R. Jordens, Sasseiipoorterwal , F 3471, te Zwolle. — Lepidoptera,

(1863-64).

* Dr. F. W. O. Kallenbach,te/ïo«errfaw. — Lepidoptera. (1868 -69).

J. Z. Kannegieter, Assistent bij den heer Neervoort van de Poll,

te Rijsenburg, (prov. Utrecht). (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, hoek Badlaan 70,

te Amsterdam. (1877—78).

* 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 Plauten-

tuin, te Buitenzorg. (1895—96).

H. J. H. Latiers, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te RoUluc

Kerkradc. — Coleoptera en Lepidoptera. (1893—94).
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* A. A. van Pelt Lechner, Burgemeester van Zcvcnlniizrn, bij Gouda. —
Lepidoptera. (1892—93).

* Mr. A. F. A. Leesberg, Jan [Ii'iidril;stmal 9, te 's Gravoi/iatji'. —
Coleoptera. (1871—72).

Dr. Th W. van Lidth de Jeude, Conservator bij 's Rijks Museum van

natuurlijke historie, BooinmarlU, te Leiden. — Anatomie der Insecten.

(1883—84).

Dr. J. C. C. Loman, Leeraar aan het Gymnasium, Voiidelhade 79,

te AinsU'i-dam. — Opilionidae. (1886— 87).

P. J. Lukwel Jr., te 's Gravenharje. — Coleoptera. (1894—95).

* Dr. T. Lycklama à Nyeholt , Weslersingel 83 , te Rotterdam. —
Lepidoptera (1888—89).

H. J. Lycklama à Nyeholt, Westersbigel 83 , te Botlerdam. (1826- 97).

* Dr. J. G. de Man, te Ycrseke.— 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

Magistra" Oosterpark 5, te Amsterdam. — Diptera. (1888— 89).

Dr. G. A. F. Molengraafif, te Pretoria, Zuid-Afrik. rep. — Lepidoptera.

(1877—78).
* H. F. Nierstrasz , Phil. nat. stud. , Predikheerenstraat 2 , te Utrecht. —

Lepidoptera (1890—91).

Dr. A. C. Oudemans Jsz. , Leeraar aan de Hoogere Burgerschool,

Boulevard, te Arnltem — 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 Bnitenzorg, Java (1894—95 j.

* Dr. E. Piaget^ aux Bayards, Neuchàtel {Zwitserland). — Diptera

en Parasitica (1860—61).

* Mr. M. C. Piepers, Oud-Vicepresident van het Hoog Gerechtshof

van Ned. Indie, Noordeinde lOa, te'sGravenhage. — Lepidoptera

(1870—71).
* J. R. H. Neervoort van de Poll, Huize Beukensteiu, te Rijsenhurg

(prov. Utrecht). — Coleoptera (1883—84).

* Dr. P. H. J. J. Ras, Velpcrweg 56a, te Arnhem (1876—77).

Dr. N. W. P. Rauwenhoff, Oud-hoogleeraar aan 's Rijks Universiteit

te Utrecht. — Algemeene Zoologie (1866—67).

Dr. H. C. Redeke, Assistent van den Weicnschappelijken

Adviseur in Visscherij -zaken. Zoölogisch Station, te Helder. — 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. Ritsema Cz., Conservât oi- bij 's Rijks Museum van natuurlijke

historie, Rapenburg 94, te Leiden. — Algemeene Entomologie

(1867—68).

Dr. J. Ritzema Bos, Buitengewoon hoogleeraar aan de Universiteit,

Roemer Visscherslraat 3, te Amsterdam. — Oeconomische Ento-

mologie (1871—72).
* Mr. E. A. ds Koo van Westmaas Huize Daalhuizen, te Velp. —

Lepidoptera (1855—56).

* G. van Roon, Zwartjanslraal 33, te Rotterdam. — Coleoptera

(1895-96).
* Dr. A. J. van Rossum , Eusebius-pleiu 25 , te Arnhem. — Cimbices enz.

(1872—73).

Dr. R. H. Saltet , Hoogleeraar aan de Universiteit , Nicolaas Wilsen-

kade 48, te Amsterdam (1882—83).

M. M. Schepman, te R/ioon. — Neuroptera (1871—72).

* P. J. M. Schuyt, van VoUeu/wvenstraat 60, te Rotterdam. — Lepi-

doptera (1890—91).

G. A. Six, De Ruiterstraat 65, te 'sGravenhage. — Hymenoptera

(1852—53).
* P. C. T. Snellen Wijnhaven (Noordzijde) 45, te Rotterdam. —

Lepidoptera (1851—52).

J. B. van Stolk, villa Jarpa, Hoogeweg te Schevcningen — Lepidoptera.

(1871—72).
* P. F. Sijthoff Jzn., Administrateur op de kina-plantage Kertamana/i, in

de afdeeling Randoeng, 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 Schothorst, te Hoogland

bij Amersfoort. — Algemeene Entomologie (1845—46).

Dr. J. Versluys jr. , Assistent aan het Zoölogisch Laboratorium ,
Plantage

Middenlaan 80, te Amsterdam. — Coleoptera en Macrolepidoptera.

(1892-93).

* Dr H. J. Veth, Stationsweg 20, te Rotterdam. — Algemeene

Entomologie, vooral Coleoptera. (1864—65).

Johan P. Vink, te Nijmegen. — 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, i& Amsterdam. — Lepidoptera.

(1884—85).

Erich Wasmann, S. J., te Exaeten bij Roermond. — Myrmekophilen

en Termitophilen. (1886—87).
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H. L. Gerth van Wijk, Leeraar aan de Hoogere Bm'gerschool te

Middelburg. — Hymenoptera aculeata. (1874—75).

Dr. Max C. W. Weber, Hoogleeraar aan de Universiteit, Sarphati-

kade 3, te Amslmlam. (1886 -87).

W. A. F. Zaclï , te Apeldoorn. — Macrolepidoptera. (1894—95).
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aan het adres van de Bibliotheek der Nederl. Entomologische Vereeniging.
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Kamer n°. 9.

Steenschuur.

Leiden.



^4> a

TUnSCHIIIFT VOOR ENTOMOLOGIE

TTITÖEGBVEIf DOOK

l)E NEDEßLAIIIDSC'HE EIIIT01IOLO(ÌI,SOHE VEREE9ll(illllfì

ONDER BEDACTIE VAN

P. G. T. SNELLEN

Ihr. Dr. Ed. J. G. EVERTS

EN

Mr. A. f. A. leesberg
^93967

EEIV-Eir-TEERTIO^TK DEEL.

JAARGANG 1898

Eerste Aflevering

met 1 plaat

(30 Juli 1898)

'S G R A V E N H A G E

M AKTIN US NU H OFF
1898





ERSTER NACHTRAG
zu DEN

AMEISENGÄSTEN VON HOLLÄNDISCH LIMBURG

mit biologischen Notizen

VON

E. WASMANN S. J. (Exaeten bei Roermond.)

Im Jahrgang XXXIV der Tijdschr. v. Eniomol. hatte ich ein

(( VerzeicJiuiss der Ameisen n. Ameiseiigäsie von Ilolländisah Lim-

//my y) veröffentlicht (Sep. Haag 1891).

Seitdem sind manche Nachträge zu dem Verzeichniss der Am-

eisengäste nölhig geworden. Dieselben sollen hier gegeben werden,

zugleich mit neuen Beobachtungen über die Lebensweise mehrerer

Arten. Einen zweiten , später folgenden Nachtrag soll ein Ver-

zeichniss der myrmekophìlen Äcarinen von Holl. Limburg bilden
,

wozu ich die Bestimmung einer Anzahl Arten noch erwarte. In

dem vorliegenden ersten Nachtrag sind die Braconiden und andere

Microhymenopteren von Rv. T. A. Marshall bestimmt ; die Procto-

trupiden , die einen beträchtlichen Theil der myrmecophilen Micro-

hymenopteren bilden, können erst später angegeben werden , wenn

Herr Marshall diese Familie für die Species des Hyménoptères

bearbeitet ').

Wie in meinem ersten Verzeichniss so führe ich auch hier die

Gäste in der Reihenfolge der Wirthe auf; die Fundmonate sind

durch arabische Ziffern angegeben. Die in Klammern beigefügten

1) Was die myrraecophagen u. myrmecophilen Spinnen anlangt, wird Herr

Dr. van Hasselt demnächst noch weitere Mittheilungen bringen.

Tijdschr. v. Entom. XLI. 1
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Seitenzahlen beziehen sich, wo weiter nichts bemerkt wird, auf

das obige VerzeicJudss der Am.cisengäste von Holl. Limburg. Das

Citat <i Krit. Verz.y) dagegen bezieht sich auf mein 1894 veröffent-

lichtes Buch « Kriiisckes VerzeicJiniss der myrmel-oplnlen und ter-

tnitop/iileu Arthropoden . »

Bei Formica rufa L. (Zu S. 55-57),

Coleoptera.

Lomech'usa strumosa F. — Bislier nur in einem einzigen rufa-

Neste bei Exaeten (in Mehrzahl) gefunden (seit Mai 97). Die

betreffende Ameisenkolonie liegt nahe bei LomecJmsa-h^Mxgen Nestern

von F. sanguinea, von denen die Lomechusa zu F. m/a übergingen

und auch bei dieser Ameise die Erziehung einer grossen Zahl von

Pseudogynen ^) — einer kiüppelhaften Zwischenform zwischen

$ u. ^ — veranlassten.

Myrm,edonia Jmmeralis Grv — In mehreren Nestern in Mehrzahl
,

jedoch nur im Frühjahr, Exaeten, 3, 4. (Bei Lasius fidiginosus

dagegen das ganze Jahr hindurch). Ist auch bei F. rufa (wie bei

L.fulig.^ ein feindlich verfolgter Einmiether.

Emphjlus glaler Gyll. — In einem Neste, 8. 97, Blijenbeek

bei Afferden. — Aus meinen Beobachtungen , welche ich in den

Jahren 4890 u. 1892 mit Exemplaren dieses Käfers angestellt,

die ich in Feldkirch (Vorarlberg) und Davos (Graubündten) bei

F. rufa gefunden , sei hier kurz Folgendes mitgetheilt. Einplij/lus

glaher wird von den Ameisen, in deren Mitte er oft stundenlang

unbeweglich sitzt, vollkommen geduldet , bei Begegnung mit den

Fühlern berührt , manchmal auch vorübergehend wie zufallig beleckt.

Er scheint einen Uebergang von den indifferent geduldeten zu den

echten Gästen zu bilden. Wenn er läuft , sind seine Bewegungen viel

rascher als man von einem Cryptophagiden erwarten sollte. Befindet

sich eine Lomechusa im Neste , so sitzt er mit besonderer Vorliebe

auf dem Hinterleibe derselben, ebenso wie Hetaerius u. Claviger

1) Vgl. Die ergatogynen Formen bei (leu Ameisen und ilire Erklärung (Biolog.

Centralbl. 1895, n«. 16 u. 17.)
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es tliun. Bezüglich der Nahrung des Empliylus kann ich nur mit-

theilen , das ich ihn wiederholt lange Zeit an todten oder verwun-

deten Ameisen sitzen sah, an deren Safte er zu lecken schien.

Clyihra ^-punctata L. Theils frisch ausgekrochene Exemplare
,

theils solche, die zur Eiablage die Nester besuchten, auf mehreren

n</rt-Haufen bei Exaeten , 4, 5, 6. Larven von dieser CAijthra

in den verschiedensten Grössenstadien in mehreren Nestern. —
Ueber die Nahrung der Cli/thra-h^vven ist noch nichts sicheres

bekannt. Aus F5t>snien erhielt ich Larven von Clythra laeviuscula

Ratzeb. , die von P. Handmann S. J. in Erdnestern von Lasius

niger L. gefunden worden waren. Hier ist- die Möglichkeit ausge-

schlossen , dass sie von dem pflanzlichen Material des Nestes sich

nähren, da keines vorhanden ist. Escherich (Wien. Ent. Ztg. 4897,

236) äussert die Vermuthung, das die Clyihra-Vßsv&a Brutparasiten

der Ameisen seien, was für Chrysomeliden allerdings merkwürdig

wäre. Bezüglich der indifferenten Duldung dieser Larven durch die

Ameisen bestätigt er meine früheren Beobachtungen.

Trachyphloeus scabriusculus L. (= laticoUis Schönh.) scheint nach

dem massenhaften Vorkommen in manchen rufa-Haufen bei Exaeten

(S. 57) zu den hemimyrmekophilen Arten zu gehören (Siehe auch

Krit Verz. S. 158).

Die Angabe S. 57 u. 58 über Corticaria denticulata Gyll. bei

F. rufa und pratetisis bezieht sich auf Melanophthalma fuscida

Humm. (von Herrn Dr. Everts berichtigt.)

Hetaerius ferruginetis Ol. (S. 57) muss unter die gesetzmässigen

Gäste von F. rufa gestellt werden , da ich ihn in mehreren riifa-

Nestern bei Exaeten, in einem sogar in sehr grosser Menge finde.

Obwohl er bei F. fusca u. sanguìnea am häufigsten ist, kommt

er doch auch bei so vielen anderen Ameisenarten vor , dass man

ihn nahezu als panmyrmecophil bezeichnen könnte. (Siehe Krit.

Verz. S. 148 u. 149.) Seiner Lebensweise nach ist er zu den

echten Gästen zu stellen, indem er von den Ameisen nicht selten

beleckt und umhergetragen wird ; beides ist auch durch die Be-

obachtungen von Escherich bestätigt. Seine Nahrung besteht in

todten Ameisen, Insektenleichen, Ameisenlarven u. Puppen.



4 (e. WASMANN s. J.) erster NACHTRAG ZU DEN

Hymenoptera (Braconiiiae).

Elasmosoma berolinense Ruthe. (Siehe auch unter Formica pra-

tensis^ — Ich fing diese Braconide an warmen Spätsommertagen

(8 , 9) besonders oft an einen rw/â-Nest bei Exaeten , vereinzelt

auch an anderen Nestern derselben Ameise. Sie scliwebt über den

auf der Nestoberfläche laufenden Ameisen und stösst plötzlich wie

ein Raubvogel auf eine derselben herab , worauf sie sofort wieder

verschwindet. Dass sie dabei ein Ei zwischen die Hinterleibsringe

der Ameise schiebt, geht aus den Beobachtungen des Abbé Pierre

hervor sowie aus der unten erwähnten Aufzucht von Elasnws.

viennense. Wiederholt sah ich , wie eine Ameise die über ihr

schwebende Elasmosoina bemerkte und heftig erregt mit geöffneten

Kiefern auf sie ansprang, um sie zu verscheuchen.

Elasmosoma viennense Gir. — Ein Exemplar erzog ich aus einem

Kokon , den ich in einem meiner Beobachtungsnester unter dem aus-

gehöhlten Hinterleibe einer todten rz^/a-Arbeiterin angeheftet fand.

Exaeten 5.96. Dies bestätigt, dass die Elasm^osowÄi als Larven

Entoparasiten der erwachsenen Ameisen sind,

Fachylomma [Eurijpterna) Creinierl Rom. — 1 Exemplar, 9.9-4

Exact, in einem n^/ß-Neste. — Giraud und Ainold haben diese

Art bei Lasius fidiginosus beobachtet (Krit. Verz. S. 168.)

Blacus riißcornis Nees. — Exaeten 9. 1 Exemplar auf einem

Hij/tó-Nest, vielleicht nur zufällig.

Es sei hier erwähnt, dass die in meinem Krit. Verz. S. 468

erwähnte Chalcnra n. 8, die von Polak (Piag) aus Cocons von

F. rufa erzogen wurde, nach T. A. Marshall's Bestimmung ^«^cZ/am

ascendens Ltr. S ist.

Araneina.

Theridium {Laseola) triste Hahn (Siehe auch unter F. san-

guinea und rujiharhis^. — Während Walkenaera liovata als harm-

loser, indifferent geduldeter Gast in den Nestern von F. rufa u.

pratensis hier regelmässig zu finden ist , scheint Theridium triste

als Ameisenfeind (miereneter) auf die Nachbarschaft von Ameisen-

nestern der Gattung Formica angewiesen zu sein. Am 2. Juli 86

fand ich nahe an einem r?^/a-Haufen in Eichengebüsch boi Exaeten
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zahlreiche rufa und auch vereinzelte/w^m unbeweglich an der Spitze

von Grashalmen sitzen, jede Ameise einzeln an einem Hahia. Bei

näherer Besichtigung zeigte sich , dass die Ameisen todt waren und

mit feinen Fäden an dem betreffenden Grashalm befestigt. Dabei

sass eine Spinne mit glänzend schwarzem Hinterleib und rother

Basis der Hinterbeine, Tkerldium triste. •) Später habe ich dieselbe

Beobachtung auch an Nestern von F. sanguinea Latr. u. F. rufi-

barbis F. gemacht ; so oft ich an Grashalmen bei oder über dem

Neste Ameisen aufgehängt fand , einzeln oder 2 oder 3 beisammen, traf

ich stets ein Weibchen desselben Theridium dabei sitzend. In einem

Falle war die Ameise {F. sanguinea ^ ) noch ganz frisch. Bei einem

Neste von F. rufibarlns (16.6.97) fand ich auch ein $ der Spinne

umherlaufend. Ausser aufgehängten Ameisen und dabei sitzenden

Î des Theridium traf ich in letzterem Neste auch unterhalb der

das Nest bedeckenden Scholle einzelne ? bei todten rußbartns sitzend
,

jedoch nicht im eigentlichen Neste der Ameisen. Ich möchte The-

ridium triste wegen ihrer Sitte, die Ameisen an Grashalmen auf-

zuhängen, als Galgenspiune bezeichnen. Dass sie lebende Ameisen

auf diese Weise fängt und tödtet, ist bei der Grösse u. Stärke der

betreffenden Formica sowie bei der Kleinheit der Spinne und der

schwachen Entwicklung ihrer Kiefer, auf welche van Hasselt mich

noch besonders aufmerksam macht, sehr merkwürdig ^), aber

thatsächlich nicht zu bezweifeln. Die aufgehängten Ameisen sind

stets äusserlich unversehrt, also keine von den Ameisen aus dem

Neste geschleppten Leichen , die fast immer verstümmelt sind. Auf-

fallend ist die Schlaffheit der Muskeln und die daraus folgende

Brüchigkeit der von diesem Theridium getödteten Ameisen , selbst

bei noch frischen , nicht vertrockneten Exemplaren. Bei dem oben-

erwähnten rufa-^è%\.e (2/7. 86) sah ich eine der Spinnen einen

misglückten Versuch machen, eine gerade unter ihr vorbeilaufende

1) Die Bestimmung verdanke ich der Freundlichkeit von Hernn Dr. A. W.

M. van Hasselt.

2) In seiner interressanten Schrift: „Du Venin des Araignées" macht Van

Hasselt auf dasselbe Räthsel bei mani'hen als giftig angegebenen Lathrodectus-

Arten aufmerksam.
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rufa 'è durch Gespinnstkniiuel zu fangen, die sie nach ihr sclileu-

derte. Es gelang der Ameise durch heilige Anstrengung sicli los-

zumachen, bevor die Spinne sie hinaufziehen konnte.

Bei Formica pratensis Deg, (Zu S. 58).

Hymenoptera (Braconid ae).

Elasinosoma herolinense Rulhe. — Ein Exemplar, 5.87 Exaeten.

Heter optera.

Piezosthetus formicetorum Boh. — Exaeten 6.

Bei Formica sanguinea Ltr. (Zu S. 58 u. 59).

Goleoptera.

LomecJmsa strumosa F. — Um den ursächlichen Zusammenhang

der pseudogynen Arbeiterform von F. sanguinea mit Lomechusa

stmnwsa auf sicherer Grundlage zu prüfen , wurde eine statistisclie

Karte sämmtlicher Kolonien von F. sanguinea in der Umgebung von

Exaeten angelegt. Dieselbe umfasst bereits (Jan. 1898) 342 Kolonien.

Lomechusa farid ich bisher in 80 Kolonien , Pseudogynen in 33. Die

pseudogynenhaltigen Kolonien sind stets die Gentren der Lomechnsa-

Herde, also die bereits am längsten von Lomechusa bewohnten

und durch die Erziehung und den Brutparasitismus der Lomechiisa-

Larven am stärksten beeinflussten Kolonien.

Ausserhalb Aox LomeGhusa~^Q.ï\v\.Q finden sich niemals Pseudogi/nen-

haltige Kolonien. Diese Ergebniss bestätigt offenbar meine Lome-

chusa-Pseudogpien-Theone. Ein ausfi'üirlicher Bericht über die

Statistik kann erst später gegeben werden.

Atemeies em,arginatus Payk. — Seither traf ich ihn noch wiederholt

in solchen sauguinea-Y^Çi\ç)mQ.'i\ ^ welche viele/«òY'(« als Sklaven hatten,

zu denen er als Gast gehört. (Siehe unter F, fusca.)

Anhangsweise seien noch folgende Funde hier mitgetheilt, die

zu den «internationalen Beziehungen» der Ameisengäste gehören:

Thiasophila angulata Er. — 1 Stück, 5.95, (Exaeten) in einer

Kolonie von F. sanguinea^ offenbar von F. rufa oder pratensis

dorthin vei'irrt.

MyrmMes piceus Payk. — 1 Stück, 21/6.97, Exaeten in der

sangainea-Y^oXome rfi. 39, welche seit Sommer 1895 eine grosse
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Zahl /v(/'(^- Arbeiterinnen als Hilfsameisen durch mich erhallen halte

(anormale, künsllich gemischte Raubkolonie sang u'mea-rufo).

H y m e n o p t e r a.

Myrmec'ma LatreïUei Curt. (Zu S. 51.) — Eine Anzahl ^dieser

sonst seltenen Ameise fand ich neuerdings wieder in einem sanguinea-

Neste bei Exaeten (Kolonie 240) unler den von F. sanguinea ganz

oder theilweise verlassenen Schollen.

Diptera (Zu S. 64.)

Die Larven von Microdon devins L., deren Imagines ich aus

Nestern von F. sanguinea u. Lasius fuliginosus erzogen , sind zu

den gesetzmässigen Ameisengästen gehörig (Krit. Verz. S. 173).

Ueber ihr Verhältniss zu den Ameisen habe ich an Larven von

Microdon mutabilis L. (apiformis Meig.), bei F. sanguinea-fusca im
Rheinland (Linz am Rhein, 10, 96) gefunden, mehrmonatliche

Beobachtungen angestellt. Die Larven wurden von den Ameisen

vollkommen ignorirt, nicht «gleich grossen Schildläusen gepflegt»,

wie i^h früher (Krit. Verz. S. 173) nach älteren Berichten ange-

geben. Dagegen wurde die mit feinem goldgelbem Haartoment

bekleidete Fliege von F. sanguinea sehr anhaltend belecJd, starb

jedoch bald. Die von mir aufgezogenen Imagines von Microdon

devins u. mutahilis L. hatten stets verkümmerte Flügel , was darauf

hinweist, dass ihre Fortpflanzung in oder nahe bei den Ameisen-

nestern erfolgt. Auch Adlerz (Myrmecologiska Notiser , Entom. Tidskr.

17, H. 2 , 1896, S. 132) berichtet, dass die Microdon-Larxen

von den Ameisen {F. sanguinea u. Camponotus hercnleaneus) völlig

ignorirt wurden. Die bisherigen Funde von Microdon-\^dxv&n mit

Angabe der Wirthe sowie der betreffenden Litteratur siehe Krit.

Verz. S. 173.

Friese sandte mir kürzlich Microdon-harven u. Puppen (devins L.?)

vom Monte Baldo (Süd-Tirol) , bei F. fusca Var. gefunden. W^ie

schwer diese Thiere als Fliegenlarven zu erkennen sind
,
geht daraus

hervor, dass Friese sie für C^qzoxì^vqw. C]irìjsoìnelabrun7iea%Q\\^i&x\.

Aus Lawrence (Mass. ö. S. A.) erhielt ich eine leere Microdon-

HüUe als « Fäpersia sp. » zugesandt. W^er diese Thiere noch nicht



8 (e. wasmann s. j.) erster nacutrag zu den

kennt, wird sie überhaupt eher für alles andere als für Dipteren-

larven ansehen.

A r a n e i n a.

Therldiuin {Laseola) triste Hahn. — Bei mehreren Kolonien,

5 , 6 , 7 , Exaeten. Lehensweise siehe oben (unter F. rufa).

Bei Formica fusca L. (Zu S. 59.)

Atemeies emarglnatus Payk u. dessen Larven, Exaeten 4 — 85

Valkenburi^ 5
.,

6 ; nicht selten.

Sowohl At. emarginatus bei F. fusca wie paradoxus bei F. ruß-

harhis gehören zu den gesetzniässigen Gästen dieser Anieisenarten

(unter I S. 59, nicht unter II); denn sowohl durch die Funde

der Käfer in den Ameisennestern als durch die Aufzucht ihrer Larven

(siehe unter F. ruJiharVis) als endlich durch die in Beobachtungs-

neslern angestellten Versuche über die internationalen Beziehungen

der Atemeies hat es sich als sicher herausgestellt, dass At. ewarginatus

im Frühling regelmässig von M. rubra zu F. fusca geht und dort

seine Larven erziehen lässt , Atemeies paradoxus dagegen zu F. n-

fibarhis ., At. pubicollis zu F. rnfa (letztere Beobachtung in Linz

am Rhein). Diese 3 Atemeies sind also doppelwirthig , indem sie

als Winterwirth (September—April) Myrmica rubra, als Sommer-

und Larvenwirlh (April—August) je eine bestimmte Forniica-kvi

haben.

Retaeriiis ferriigineus Ol. Auch bei Valkenburg, 5, 6, nicht

selten bei F. fusca.

Bei Formica rufibarbis F. (Zu S. 59.)

Goleoptera.

Atemeies paradoxus Grv. seither wiederum mehrmals bei F. rn-

ßharbis gefunden (4—7, Exaeten), niemals bei F. fusca. Im Juni

u. Juli 1897 ist mir endlich auch die Aufzucht der schon seit 10

Jahren bei rujibarbis gefunden Atemeles-LdiV\en gelungen ; dieselben

lieferten, wie voi'auszusehen war. At. paradoxus, während die bei

F. fusca gefundenen den At. emarginatus geliefert hatten (Deutsch.

Ent. Ztschr. 1894, 283). Es ist also jetzt sicher festgestellt, dass

die von mir in den cc Beiträgen zur Lebensweise der Gattungen
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Atemeles u. Lo)nechusay> S. 74—83 (Tijdschr. v. Ent. XXXI. S.

318—327) erwähnten, bei rujibarbis gefundenen Atemelcs-hdiYxen

dem paradoxus, nicht dem emargiuatus angehörten.

Hetaeriiis ferrmj'meus Ol. — Valkenburg 5 , 6.

H e t e r p t e r a.

All/dus calcaratus L. , Larve u. Nymphe, Exaeten 6, 7, 9, in

der Nachbarschaft von Tnjibarhis-i^es,iev\\. Diese Wanzen sind sehr

ameisenähnlich in Gestalt u. Färbung und gleichen namentlich der

F rujìharhìs.

A r a n e i n a.

Theridium {Laseola) triste Hahn. — Exaeten 6, bei und in

mehreren Nestern. Beobachtungen siehe oben (unter F. rufa).

Bei Formica rufibarbîs Var. fusco-rufibarbis (Zu S. 59).

G o 1 e o p t e r a.

In einem Neste dieser dunklen Rasse von F. rußbarhis bei

Exaeten fand ich folgende Gäste :

Atemeles paradoxus Grv. u. dessen Larven , 4 , 5 , 6.

Lomechusa strumosa F. Nur ein einziges, von F. sanguinea

dorthin verirrtes Exemplar, 14/5, 97.

Hetaerius ferruginous Ol. 5 , 6 , stets nur vereinzelt.

Dinarda dentata Grv. Var. minor Wasm. 3— 7. Schon seit

mehreren Jahren in diesem Neste gefunden , aber stets nur wenige

Exemplare.

Die letztgenannte Dinarda-Form ist von besonderen Interesse,

da sie zwischen D. dentata Grv. u. pygmaea Wasm. (ÄoicaFvl.) in

der Mitte steht. Da sie durch ihre Kleinheit der pygmaea gleicht,

hatte ich sie anfangs dieser Art zugeschrieben, später sah ich mich

jedoch veranlasst, sie wegen der mit dentata übereinstimmenden

Sculptur u der Gestalt des Halsschildes als Var. minor zu dentata

zu stellen. (Vgl. D inarda-krlen oder Rassen ? Wien. Ent. Ztg.

1896, S. 138 ff.) Die Färbung ist etwas dunkler als bei dentata,

auch die Fühler relativ etwas dicker, die Körpergrösse stets nur

3,3—3,5 mm.

Diese kleine Binarda vertritt hier offenbar die D. pygmea, welche
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anderswo die bei F. rujibarùis wohnende Dlnarda-\vi isl {iXhemVdnd,

Böhmen
, Schlesien , Moldau etc.). Als blosse individuelle Variation

der dentata kann auch sie nicht angesehen werden , da hier bei

Exaeten die Bin. dentata bei F. sanguìnea sehr häufig ist , während

man die Var. ìninor nie bei letzterer Ameise findet. Dies bestätigt

meine Ansicht, dass unsere mitteleuropäischen vier Blnarda {dentata,

Maerkeli, Hagensi, pygmaea) als Anpassungsformen an ihre resj)ec-

tiven normalen Wirthsameisen {F. sanguìnea, rufa, exsecta, rußbarbis)

aufzufassen sind.

Bei Lasius fuliginosus Ltr. (Zu S, 60, 61).

Goleoptera.

Den früheren Angaben (S. 61, unter II. u. III.) ist hier nur

beizufügen , dass ich Oxypoda liaemorrlioa Sahlbg. ausnahmsweise

einmal auch bei dieser Ameise fand (4, 94 Exaeten). Ferner ist

Omalium caesuni Grv. ein gerade bei dieser Ameise auffallend häufiger

zufälliger Gast (Exaeten) , was mit den früheren Angaben von

Wilken (B. E. Zeilschr. 1863, S. 233), Everts (Nieuwe Naamlisl

S. 84) u. Fauvel (Faune Gallo-Rhen. Staph, p. 74) übereinstimmt.

Auch Barypitkes brunnipes Ol. findet sich als zufälliger Gast bei

dieser Ameise (Exaeten).

H e t e r p t e r a.

Nabis latìventrìs Boh. 7. 87 Wynandsrade (bei Valkenburg)

zahlreich bei einem grossen Neste von Lasius fuliginosus Ltr. Ich

halte die brachyptere Form dieser Wanze für myrniecophil , da sie

auch anderswo bei Ameisen gefunden wurde (Krit. Verz. S. 181).

Sie wui'de auch von P. Handmann S. .1. in Bosnien (Travnik)

bei Lasius niger L. ziemlich zahlreich gefunden u. mir zugesandt.

Die Nabis sind wahrscheinlich « miereneters ».

Lepidoptera.

OrrJiodia ruhiginea W. V. — Die erwachsene Raupe und die

Puppe dieser Eule fand ich (bei Exaeten) so oft bei Lasius fuli-

ginosus, unter kleinen , vor den Nesteingang hingelegten Holzstücken,

dass ich dieses Vorkommen nicht für zufällig halten kann, zumal

die Futterpflanze der Raupe (Sahlweide nach Berge-Heinemann) gar
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nicht in dir Nähe war. Die Ameisen schienen die Raupe völhg zu

ignorieren. Ob dieselbe die Nester von Las'ms fuliglnosus nur zur

Verpuppung aufsucht, vielleicht zum Schutze gegen Feinde, bleibt

noch festzustellen (Vgl. auch Tijdschr. v. Ent. XXXIII. S. 29).

Diptera (Zu S. 61 u. 64).

Namentlich gewisse Scatopse-kvian (besonders leucopeza Meig.)

sind so häufig u. regelmässig bei Nestern von Laslus fuüg'mosus

anzutreffen, dass sie wohl als myrmecophil betrachtet werden dürfen.

Bei Lasius niger L. (Zu S. 61.)

Goleoptera.

Homoeusa miminata Mark. ^ Valkenburg 5. In zwei Nestern
,

mitten unter den Ameisen auf der Unterseite des Steines , der das

Nest bedeckte, in beiden Fällen nur 2 Exemplare in einem Neste

(dasselbe war, um weitere Exemplare zu finden, durchgesiebt wor-

den). Die Beziehungen dieses Gastes zu den Ameisen u. sein Be-

nehmen sind ähnlich wie jene von Dinarda ; ich hielt einen der

Käfer mehrere Wochen lang in einem Beobachtungsneste mit

L. niger ^ ohne innigere Beziehungen als jene der indifferenten

Duldung zu bemerken ; bei Begegnung mit den Ameisen wurde

der Käfer höchstens mit den Fühlern berührt.

Die normalen Wirthe von Homoeusa acuminata in Europa sind

Las. niger L. u. fidiginosus Ltr. (Krit. Verz. S. 67). Escherich

(Wien. Ent. Ztg. 1897) fand dieselbe Art in Kleinasien (Biledjik , 7/4.

97) bei Lasius alienus. Forst, (einer Rasse von L. niger). Auch er

fand 4 Stück , zu zwei in einem Neste.

Es sei hier noch bemerkt, dass die nordamerikanische Gattung

Myrviohiota Gas. vollkommen identisch ist mit llomoeasa Kr. M.

erassicornis Gas. ist die allernächste Verwandte unserer Homoeiisa

acuminata u. unterscheidet sich von ihr specifisch bloss durch etwas

geringere Grösse, hellere Färbung u. feiner und dichter punktirten

Voiderkörper. Auch die Wirthsameise der nordamerikanischen Art

ist specifisch identisch ; es ist die amerikanische Form von Lasius

niger L. , nämlich L. americanus Em. , die ich höchstens nur für

eine Varität von Lj. alienus Forst, halte. Ich erhielt Käfer sammt
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Ameise zugesandt, durch P. J. Schmitt. 0. S. B. , von Herrn

Fr. Wickham in Jowa-City gefangen. Aus letzterer Quelle stammt

auch das typische Exemplar, nach welchem Myrmobiota crassicoruis

von Casey beschrieben wurde.

Hetaeriiis ferrugineus Ol. — Exaeten 4. 95 ein Stück in einem

Neste von Lus'ms nlger , welches früher von F. sanguinea bewohnt

gewesen war (Kol. 155 meiner statistischen Karte). Vielleicht war

der Hetaeriiis beim Nestwechsel der sanguìnea zurückgeblieben u.

dann von Lasius niger aufgenommen worden. — lletaerius ist,

wenigstens bei uns in Mitteleuropa, nur selten u. ausnahmsweise

bei Lasius-kvien zu finden (Krit. Verz. S. 148 u, 149). Dagegen

hat ihn Eschei'ich in Kleinasien (Brussa u. Biledjik) hiiufig bei

Lasius alienus gefunden. Dass er aucli von Lasius niger als echter

Gast behandelt u. beleckt wird, habe ich 1897 in einem Beob-

achtungsneste gesehen ^) ; dasselbe berichtet auch Escherich über

seine Behandlungsweise durch Lasius alienus (Wien. Ent. Ztg. 1897.

234).

Barypilhes pellucidus Boh. — Valkenburg 5 . in mehreren

Nestern von Lasius niger, von den Ameisen völlig ignorirt. Diese

Bargpii/tes-krl dürfte wenigstens als hemimyrmecophil zu betrachten

sein. Vgl. auch unter Lasius brunue/is , mixtus und Mi/rmica rubra.

Ferner vgl. Seidlitz, Otiorchynchiden S. 68, woselbst tlas Vorkommen

von Barypithes pellucidus bei Lasius niger und Jlavus angegeben

ist Escherich (Entom. Nachr. 1897 S. 21 ff.) hält auch den Ba-

rgpitJies tener Schaum für hemimyrmekophil.

G c c i d a e.

Ripersia europaea Newst. , die in England in Ameisennestern

unter Steinen häufig ist und bei Linz am Rhein in Nestern von

Lasius alienus Forst, von mir ebenfalls häufig gefunden wurde

(Entom. Monlhl. Mag. 1897 S. 197), dürfte auch in Hell. Limburg

nicht fehlen. Ich glaube sie bereits 5.97 bei Valkenburg in Nestern

1) üeber seine gastliche Behamilung durch Formica sanguinea ii. deren Hilfs-

ameisea vgl. „Die Myrmekophileii u. Terniitophilea" (Coinpt. Rind. Illme Congr •

Internat, d. Zool. 1896) S. 437.
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von Las nïger oder alienus gesehen zu haben, achtete jedoch

damals leider nicht weiter dai'auf.

Bei Lasius flavus Deg. (Zu S. 62.)

Goleoptera.

Clainger iestaceus Frepsl. — Valkenburg 5,6. In mehreren

Nestern, aber selten und stets nur in geringer Zahl. Fast alle

Exemplare wurden beim Umwenden des Steins, der das Nest be-

bedeckle, sofort von den Ameisen ergrilTen und lorlgetragen , was

ich in Gegenden , wo Claviger viel häufiger ist (R.heinland und

Böhmen) , nur selten beobachtete. Ferner sah ich in meinen Be-

obachtungsnestern die holländischen C/az;ij7^f nicht auf dem Rücken

von Arbeiterinnen von Lasius ßavus sitzend sich umhertragen lassen,

was bei den Claviger von Linz am Rhein bei Lasius niger eine

sehr häufige Erscheinung war. Auf die Ursachen, durch welche

diese Verschiedenheiten bedingt werden , kann ich hier nicht weiter

eingehen. Nur auf die locale Verschiedenheit der normalen Wirthe

des Claviger testaceus sei liier noch aufmerksam gemacht. In der

Gegend von Valkenburg traf ich ihn stets nur bei Lasius ßavus
,

nie bei L. alienus oder niger. In der Umgebung von Prag (Böhmen)

ist er bei Las. ßavus sehr häufig , bei Ljasius a/^ig«?^* etwas minder

häufig . bei Lasius niger nur ganz ausnahmsweise zu finden (Krit.

Verz. S. 106). A. Hetschko fand ihn in Schlesien fast ausschliesslich

bei Ljasius Jiavus , nur zweimal bei J.asius niger (Beri. Entom. Ztschr.

1896 S. 46). Gh. Janet fand ihn bei Beauvais (Oise) nur bei

Ijasius ßavus ^) , Escherich bei Regensburg dagegen sowohl bei

L ßavus als alienus, und zwar bei letzterer Ameise sogar häufiger

(Entom. Nachr. 1897, S. 23). Bei Linz am Rhein traf ich ihn

bei Lasius ßavus , alienus und niger , und zwar am häufigsten bei

alienus u. bei der Var. nlgro-allenus , minder häufig bei der reinen

Form von L. niger, endlich nur selten bei Jj. ßavus /

Weder A. Hetschko noch Gh. Janet noch mir ist es bisher ge-

lungen , die Larven von Claviger testaceus zu entdecken , obwohl

1) Ch. Janet, Kapports des animaux myrmécophiles avec les fourmis. Limoges

1897. p. 39.
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eigene Beobachtungsnester hiefür angewandt wurden. Janet berichtet

(1. c. p. 45), dass in einem seiner Nester, das er am 9/4. 1893

eingerichtet, am 9/4 1897 noch 2 männHche Glaviger lebten, die

somit 4 Jahre alt geworden sein müssten , wenn keine Larven in

jenem Neste waren. Dass die Clavifjer in den Ameisennestern ihr

ganzes Leben zubringen , ist sicher. Ich fand bei Linz a. Rii. noch

am 6. October 96 3'2 Stück in einer kleinen Kolonie von //. allenus,

in anderen Kolonien in geringerer Zahl noch bis Mitte October.

Helschko u. Janet haben meine Beobachtungen über den Brut-

parasitismus der Claviger bestätigt. Ersterer stellte auch Versuche

mit isoUrten Claviger an ; einen derselben konnte er 82 Tage anj

Leben erhalten , indem er ihm Fliegen als Nahrung gab. Mir gelang

es^ einen isolierten GL iestaceiis in einem Gläschen mit feuchter

Erde und einigen Zückerkrümchen (ohne Insektennahrung) sogar

154 Tage (vom 27 Sept. 96— 28 Febr. 97) am Leben zu erhalten.

Bei Lasius mixtus Nyl. (Zu S. 62).

Bari/pithes pellitcidus Bob. — Valkenburg 5. 97. Mehrere Exem-

plare in einem Neste unter einem tief in der Erde liegenden Stein.

Siehe auch unter Lasius 7iiger , brunneus u. Myrmica rubra.

Bei Lasius brunneus Ltr. (Zu S. 62).

Barypithes pellucidus Boh. — Aalbeek bei Valkenburg 5. 97.

Zahlreich in und bei einem Neste von L. brunneus am Fusse einer

Rothtanne, auf welcher gerade eine riesige Aphidenwanderung

(von vielen Tausenden Ammen und Larven) stattfand. Auch

Mycetea Jdria was daselbst zahlreich , vielleicht durch das süsse

Secret der Aphiden angelockt.

Bei Tapinoma erraticum Ltr. (Zu S. 62).

Myrmoecia plicata Er. — Valkenbui'g, 6, 95. In einem Nesle

2 Exemplare. Dieser Käfer gehört gleich Myrmoecia Fussi Kr. (vgl.

Deutsch. Ent. Ztschr. 1892 S. 348) zu den feindlich verfolgten

Einmiethern (Synechthren). Ich hielt im Juni 95 ein E.Kemplar

von M. plicata längere Zeit in einem kleinen Beobachtungsneste

mit % , "^ und Puppen von Tapinoma. Die Myrmoecia hielt sich bei
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Tage in einem Schlupfwinkel in der Erde verborgen ; bei Begegnung

mit den Ameisen wurde sie angegriffen und wich ihnen aus. Eine

Anzahl ^ und Puppen von Taplnoma wurden von ihr innerhalb

weniger Tage aufgefressen , stets während der Nacht.

Lamprinus haematopteriis Kr. — Valkenburg , 5 , 97. Ein Exemplar

in einem Neste. Ich hielt dasselbe längere Zeit in einem kleinen

Beobachtungsneste mit Tapinoma und fand dabei meine früheren

Beobachtungen , die ich an L. liaematoptenis u. saginaius in Linz

a. Rh. angestellt (Deutsch. Ent. Ztschr. 1894, S. 274), bestätigt.

Der Lamprinus hielt sich abseits von den Ameisen in Nestmaterial

verborgen u. wurde bei Begnung mit ihnen feindlich angegriffen
,

gehört also ebenfalls zu den feindlich verfolgten Einmiethern (Sy-

nechtren). Auch in seinem Schlupfwinkel fand ich Reste von halb

aufgefressenen Larven u. Puppen von Tapinoma. Seine ausseror-

dentlich gewandten , ruckweise gleitenden Bewegungen gleichen

denjenigen von Qued'ms hrevis Er. , der ebenfalls zu den feindlich

verfolgten Einmiethern gehört (vgl. Deutsch. Ent, Ztschr. 1887

S. 114). In dem genannten Beobachtungsneste erhielt ich auch

zwei Larven von Lamprinus haemaiopterus , deren Lebensweise jener

der Imago gleicht.

Als merkwürdige Eigenthümlichkeit von Tapinoma erraticum

möchte ich noch hervorheben , dass ich bei ihr sowohl in Hollän-

disch Limburg (Valkenburg) als im Rheinland (Linz a. Rhein) die

panmyrmekophilen Gäste Platyarthrus Hoffmannseggi Brdt. und Cy-

pJiodeirus {Beckia^ alôinos Nie. nicht antraf, die in den benach-

barten Kolonien anderer Ameisen (Formica, Lasius, Myrmica
,

Tetramorium) gemein waren. Namentlich die winzige weisse Beclcia

fehlt sonst in keinem Ameisennest. Ob der eigenthümliche Geruch

von Tapinoma oder ihr häufiger Nestwechsel die Ursache für die

Abwesenheit von Plati/arihrus u. Beckia bildet, wage ich nicht

zu entscheiden, halte jedoch ersteres für warscheinlichej".

Den Namen « erraticum. » verdient Tapinoma völlig. Keine ein-

heimische Ameise ist so unstet und wechselt so leicht und so oft

ihr Nest wie diese. Auffallend ist es, dass ich bei Valkenburg ihre

Nester besonders häufig in oder über den Röhren kleiner Erdbienen
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fand , auch wiederholt Leichen oder noch lebende Exemplare solcher

Apiden aus den Tajnnofna-i^esiern ausgrub. Diese Wahrnehmung

dürfte vielleicht einiges Licht geben über die Funde von Myrmoecia

Fussi Kr. [confragosa Hochh. , hituherculata Bris.) in Nestern von

Anthophora und Andrena (Siehe Krit. Verz S. 73). Nach Levoiturier

(Pet. Nouv. Ent. IL 1877 n". 174) soll dieser Käfer bei Rouen

(Elboeuf) in den Nestern von Andrena parviila leben, in denen

er ihn in grosser Anzahl fing. Dagegen ist er bei Prag nach den

Beobachtungen von Lokaj , Nickerl und mir ein gesetzmässiger

Gast von Tapmoma.

Bei Myrmica rubra L. (Zu S. 63.)

Coleoptera.

Alemeles paradoxus Grav. Var. picicollis Wasm. (Krit. Verz. S.

205.) Exaeten , 4 , ein Exemplar in einem Neste von Myrrnica

scahr'modis , Nyl.

Ueber die frühesten Herbstfunde von Atemeies bei Myrniica ist

zu S. 33 (277) und 37 (281) der ((Beiträge zur Lebensweise der

Gattungen Atemeies u. LomecJmsa)) (Tijdschr. XXXI, ) folgendes

zu bemerken :

Atemeies emarginatus Payk., Exaeten, 26/8 97 ein Exemplar

in einem Nest von Myrniica scalrinodis , das noch geflügelte

Männchen und Weibciien enthielt.

Atemeies paradoxus Grv. , Exaeten 26/8 97 ein E.xemplar in einem

Nest von Myrniica scabrinodis , das noch geflügelte Männchen enthielt.

Dass Aug. Forel den Atemeies pubicollis Bris. u. dessen Var.

excisus Thoms. in Norwegen am 29/8 90 in Nestern von Myrmica

siilcinodis Nyl. fand , welche noch geflügelte Männchen und Weibchen

enthielten, wurde bereits früher (Deutsch-Ent. Ztschr. 1894 S.

283 u. 284) mitgetheilt. Für Holländisch Limburg wenigstens

gehören derartige frühere Herbstfunde von Atemeies in Nestern von

Myrmica , die noch geflügelte Geschlechter enthalten , zu den Aus-

nahmeerscheinungen.

Barypithes pellucidus Boi. — Valkenburg 5 , in einem Neste

von Myrniica laevinodis Nyl. unter einem Steine, mitten unter den

Ameisen sitzend.
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H y m e n p t e r a.

Aptesis nigrocincta Grv. — Exaeten , 4, bei MyrmÀca laevinoäis;

vielleicht nur zufällig.

Bei Tetramorium caespitum L. (Zu S. 62 u. 63),

Goleoptera.

Die von Xambeu beschriebenen Larven von Chennium bituher-

culatum Ltr. , die ich auch bei Prag in den Chennmm-\\2W\%QXi

Teiramorium-Kolonien angetroffen hatte, fand ich in Nestern von

Tetramormm bei Valkenburg und Exaeten im Juni 95 in einzelnen

Exemplaren. Die Käfer selbst müssten im Anfang des Frühjahrs

daselbst zu tlnden sein.

A p h i d a e.

Paracleius cimlciformis Heyd. — In Nestern von Tetramormm

caespitum Exaeten , Valkenburg 6,7. — In einer gemischten

Kolonie von Strongylognathus testaceus Schenk mit Tetramorium

caespitum als Hilfsameisen, Exaeten 7.

Paracletus cimlciformis ist eine wachsgelbe , einer breiten Wan-

zenlarve ähnliche Aphide , die in ganz Mitteleuropa in den Nestern

von Tetramorium caespitum sehr häufig ist. Ich fand sie daselbst

regelmässig auch im Rheinland und in Böhmen ^) ; auch aus

2'eiramorium-iiestevn von Bosnien wurde sie mir durch P. Hand-

mann S. J. in grosser Anzahl zugesandt. In einer Tetramorium-

Koloaie bei Linz am Rhein fand ich im September 97 eine Heerde

von vielen tausend Stück Ammen und Larven. Bei anderen Am-

eisen habe ich sie noch nicht angetroffen. V. Heyden entdeckte

sie zwar bei F. rufa und Newstead bei Lasius ßavus (^Krit. Verz.

S. 187); ich glaube jedoch, dass ihr normaler Wirth Tetratnorinm

caespitum ist.

Ob auch Ventapliis (« Tycliaea ») trivialis Pass. , die ich bei

1) Die von Nickerl u. mir in Böhmen (bei Prag nnJ Neuhütt) gefundenen

Exemplare sind in dem Krit. Verz. S. 187 n». 5 als „ Tycliaea setartae Pass ? "

(nach Buclitons Bestimmung) angeführt. Ich habe mich jedoch später durch

Vergleich mit der Beschreibung, welche v. Heyden von Faracletus cimiciformis

gibt, mit Sicherheit davon überzeugt, dass es sich um letztere Art handelt.

Tijdschr. v. Entom. XLI. 2
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Exaeten in Nestern von Fomilca sanguinea fand (Krit. Verz. S.

487 n°. 6), als gesetzmässig myrmecophil zu betrachten ist , dürfte

zweifelhaft sein.

A r a n e i n a.

Acartauchenius scurriHs Chr.-— Valkenburg, Exaeten, 5,7,97.

Eine Ameiseiikolonie durch Nematoden zerstört.

Von E. Wasmann S. J. (Exaeten bei Roermond).

Schon Gould erwähnt in seinem «Account of English Ants»

(1747) die Fadenwürmer als Parasiten der Ameisen.' Da Gould

(nach Emery's Mittheilung) hauptsächlich Lasim niger beobachtet

zu haben scheint, dürfte die folgende, auf eine Rasse derselben

Ameisenart , Lasius alienus Forst. , bezügliche Mittheilung von In-

teresse sein.

Im April 1897 hatte ich eine kleine Kolonie von Lasius alienus,

die einige 30 Arbeiterinnen zählte, bei Exaeten ausgegraben u.

mit nach Hause genommen, uni vom Rheinland mitgebrachte

Keulenkäfer {Claviger tesfaceus) zu diesen holländischen Lusins zu

setzen. Die auf die internationalen Beziehungen der Claviger be-

züglichen Beobachtungen werden später bei Bearbeitung des betref-

fenden Theiles der a Internationalen Beziehungen der Ameisev-

gäste s> ') mitgetheilt werden; hier nur über das Schicksal jener

kleinen Kolonie von Lasius alienus.

Dieselbe wurde mit ein wenig , aus ihrem eigenen Neste ent-

nommener Erde in ein Beobachtungsglass gesetzt , in welchem sich

ein halbes Jahr hindurch eine kleine Kolonie von Lasius niger

aus Linz am Rhein mit vielen Claviger befunden halte. Diese

Lasius niger waren fast alle von einer an Zahl weit überlegenen

Kolonie von Holländischen Lasius niger (von Exaeten) getödtet

worden , mit deren Nest ich das Beobachtungsglas einige Tage lang

verbunden hatte. Nur 'i'i von Las. niger, 6 Claviger testaceus , ein

Loelaps mi/rmecop/iilus , einige Larven u. Nymphen dieses Loelaps,

1) Die ersten Theile sind im Biologischen Centralblatt 1891, u". 11 n. 1892

n». 18—21 erschienen.
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ferner mehrere Nicoletta (Beckia) albinos u. 1 Tlaiyarthrus Uof-

mannseggi waren noch in dem Glase ; als ich die Laslus alienus

hineinselzte. Diese richteten sich in dem Neste ein , nahmen die

Claviger u. die ührigen Gäste auf, u. schienen sich anfangs ganz

wohl zu befinden. Bald jedoch verminderte sich die Zahl der

Ameisen von Tag zu Tag in auifallender Weise. Nach 14 Tagen

untersuchte ich das Nest mit der Lupe u. bemerkte zahlreiche

kleine weisse Fadenwürmer (Mermis '?) , die sich aus Ameisen-

leichen hervorwanden oder in Ameisenleichen theilweise eingebohrt

waren oder sich gerade in solche einbohrten. Gewöhnlich bohrten

mehrere zugleich an einem Objecte. In einen todten Claviger

bohrten sie sich zwischen Brust u. Hinterleib ein, trennten beide

Theile von einander u. drangen dann tiefer in dieselben ein. Von

manchen Ameisenleichen, an denen die Nematoden noch zehrten,

waren bereits nur noch einige Stücke des Ghitinskeleltes übrig.

Von den 30 ^ des Lasias alienus lebten nur noch 3 , die jedoch

völlig munter u. gesund schienen. In dem Nestmaterial krochen

zahlreiche Nematoden von 4 —5 mm. Länge umher. Allerdings

sah ich keinen dieser Nematoden in eine lebende Ameise sich von

aussen einbohren oder aus einen lebenden Ameise sich heraus-

bohren ; auch fand ich in den 3 überlebenden ^ bei der Section

keine Nematoden vor. Dieses negative Resultat ist jedoch vielleicht

daraus erklärhch, dass ich zu spät auf die Erscheinung aufmerk-

sam wurde, als die inficierten Lasius schon todt waren, lieber

Nematoden {Pelodera Janeti) in den Speicheldrüsen der Ameisen

hat Gh. Janet interessante Beobachtungen veröffentlicht. ^)

1) Notes sur les Nematodes des gläudes pharyngiennes des fourmis. (Compii

Eend. Hebd. Ac. Sc. Paris, séance d. 20 Nov. 1893.)
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BOEKAANKONDIGIING

p. e. T. flXELiLElV.

De ontvangst van het 9de deel der Mémoires sur les Lépido-

ptères, dat ik op nieuw aan de welwillendheid van den vorstelijken

auteur te danken heb, geeft mij aanleiding, om weder eenige

woorden over deze belangrijke onderneming te zeggen. De Mé-

moires toch , vormen vooral hoe langer hoe meer de hoofdbron

onzer kennis voor dé Lepidoptera van Noord- en Midden-Azië.

Talrijke nieuwe soorten uit dat gedeelte van het gebied der

Palearktische fauna zijn in verschillende deelen beschreven en

afgebeeld ; reeds bekende , aldaar voorkomende , worden met de-

zelfde uit andere deelen onzer Fauna (het eigenlijke Europa, Klein-

Azië en Noord-Afrika) vergeleken , kortom , het werk mag voor

de studie van het bovenvermelde onderwerp volstrekt onmisbaar

heeten. Het komt mij niet onnoodig voor daarop nadrukkelijk de

aandacht te vestigen.

Deel 9, verschenen in het laatst van 1897, levert hiervoor op

nieuw het bewijs. In zes verhandelingen van den heer S. Alphé-

raky en eene van den heer S. Herz, te zamen 347 pagina's in

kwarto groot, worden ons weder hoogst belangrijke bijdragen

geboden. Regt aantrekkelijk is N°. 6, Reise von Jakutsk nach

Kamschal ka, door den heer O. Herz, met de bewerking der op

dat schiereiland verzamelde Lepidoptera door den heer S. Alphéraky

en hoogst nuttig de bespreking van: «Différents lépidoptères, tant

nouveaux que peu connus de la faune paléarctique in N°. 4,» door

den heer S. Alphéraky , welke Lepidoptera ons veelal door tot
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dusverre ontbrekende, maar toch eigenlijk onmisbare, gekleurde

afbeeldingen , beter kenbaar worden gemaakt. Vooral mag hierbij

de uitstekende uitvoering dier afbeeldingen, in het bijzonder der

door den heer Rybakotï vervaardigde, worden geroemd.

In nadere bijzonderheden omtrent den rijken inhoud van dit

nieuwe deel te treden, gedoogt de hier beschikbare ruimte niet,

bovendien vereischt eene slechts eenigermate grondige studie van

den inhoud maanden. Alleen wenschte ik aan te stippen hoezeer

ook weder uit de nu beschreven en afgebeelde nieuwe soorten

blijkt dat de vlinder-fauna van Noord- en van het allergrootste

gedeelte van Midden- Azië één geheel uitmaakt met die van Europa,

Klein-Azië en Noord-Afrika , hetgeen ook Dr. Staudinger reeds

meermalen in zijne geschriften heeft doen uitkomen.

Wat voorafgaande ,
in dit Tijdschrift nog niet besproken deelen

betreft ^), zoo vinden wij in deel 6 (1892), eene hoogst opmer-

kelijke bewerking van de (( Macrolepidopteren des Amurgebietes »

door Dr. O. Staudinger, waarin van pag. 83 tot 658 niet minder

dan 996 soorten van vlinders grondig worden besproken , met

vele afbeeldingen op tien platen en tegelijk de goheele litteratuur

over het onderwerp behandeld is. Deel 4 (1890) p. i—xvii en

1—575, met 21 platen en eene zeer uitvoerige kaart, is geheel

gewijd aan den Pamir et sa faune Lépidoptérologique , door den

heer Gr. Groum-Grshimaïlo. Deel 7 (1893) bevat uitsluitend het

eerste gedeelte der Monographie des Phycitinae et des Galleriinae

door (wijlen) E. L. Ragonot, dat niet minder dan 714 pagina's

inneemt, met 23 platen.

Het ligt voor de hand, dat dergelijke belangrijke verhandelingen

met zulk een groot aantal platen niet door genootschappen of

particulieren van het gewone slag kunnen worden uitgegeven
,

maar, buiten de materiëele opotYeringen die hierbij merkwaardig

zijn, trekt het vooral onze aandacht welk een onvermoeid en welge-

slaagd streven naar het volmaakte in de uitvoering dezer waarlijk

1) Zie over deel 2, Tijdschr. 29 p. xxxvn enz. den heer F. .1. M. Heylaerts

en over deel 5, Tijdschr. 33 p. cxxxi enz., denzelfdei».



22 lìOEKAANKONDIGING.

vorstelijke ondeiueming" in ieder opzigt doorstraalt en onze erken-

telijkheid opwekt.

Tot heden zagen het licht :

Deel 1 — 1884, p. 1—181 en 10 gekleurde platen.

» 2 — 1885, » 1—262 » 16

» 3 _ 1887, » 1—419 y> 17

» 4 — 1890, » I

—

xvii,

1—575 » 21

» 5 — 1889, » 1—248 » 12

» 6 — 1892, » 1—700 » 16

» 7')— 1893, » I—Lvi,

1—658 » 23

» 9 — 1897, » 1—347 » 14

Dus te zamen reeds 3463 pagina's, 129 platen en 3 kaarten.

Rotterdam, Januarij 1898.

))
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MEDEDKELINGEN
OVER

Nycteniera en Ohalcosia
met b e s e li r ij V i n g e n van nieuwe soorten

DOOR

P. C. T. SarELLElV.

(Met PI. 1 fig. 1—7.)

In deel II van the Fauna of British India, Moths, citeert de

heer Harnpson op p. 47 bij zijne Nyciemera Latistriga Walker,

Moore {Jnconüms Snell. v. Voll. , Snellen , Midden-Sumatra Lepid.

p. 34 pi. 3 fig. 11), zoowel Nyctemera Arcuatiim Snell. v. Voll.,

Bijdrage p. 45 (p. 11 Sep.) als mijne Ni/ct. Kegularis ,
Midden-

Sumatra, Lep. p. 34. Beide aanhalingen zijn onjuist, doch, daar

zoo min Arcuatum. als Begularh werden afgebeeld, is de dwaling

nog wel verklaarbaar.

Wat Regularis betreft , zoo heeft deze niets met Inconsians

Snell, v. Voll., te maken. De stomp-puntig toeloopende, aan de

randen naauwelijks gegolfde witte dwarsband dei' voorvleugels ,
de

slechts zeer smalle , naar achteren niet verbreede maar in eene

lange fijne punt eindigende witte langsslreep door hunne cel \h
,

de regelmatige , op ader 2 niet getande zwarte achterrand der

achtervleugels, het lichtgrijze, lijn wit geringde achterlijf— omtrent

al deze zaken vergelijke men de aangehaalde afbeelding van In-

constans — verbieden eene vereeniging met deze. Nader is inder-

daad de verwantschap van liegularis met de Javaansche Nyctemera

(Leptosoma) Anthraclnnm. Snell. v. Voll. , Bijdrage p. 4 (Sep ) en

met Ni/ct. Sitmatrenslfi Heylaerts , Gompt. rend. Séanc. Soc. Ent,
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Belge 34 j). 17 (1890); misschien is zij wel synuiiym met A//-

iAracinum, hetgeen later, wanneer wij eens meer en goed mateiiaal

ontvangen, zal kunnen blijken. Sumatreusis is beter onderscheiden

en houd ik voor eene goede soort.

Arcuatum Snell. v. Voll, staat nog verder en is, wat meer zegt,

niet eens eene Nyctemera. Zij behoort tot de Zygaenina en wel tot de

breedvleugelige soorten welke men, als subfamilie , onder den naam

Chalcosidae begrijpt. Hetzelfde is het geval met eene andere , ook

door Snellen van Vollenhoven als eene Nyctemera beschreven vlin-

dersoort, Nyct. (^Leptosoma) Marginale, Bijdrage p. 9. Deze ont-

dekkingen zijn gemaakt door Di-. Aurivillius, bij gelegenheid van

zijn bezoek aan het Leidsch Museum , maar zouden welligt in ver-

getelheid kunnen geraken , weshalve ik de gelegenheid waarneem

die hier beiiend te maken , daar ik ook , naar een gaaf exemplaar

in mijne collectie, eene afbeelding en nadere beschrijving wensch

te publiceeren van Arcuatum en van eene verwante nieuv\^e Ja-

vaansche soort.

Marginale , waarvan het Leidsch Museum het origineel bezit , is

verwant aan Chalc. (Pitdia) MetacJdoros Moore en Sordidus Swinhoe,

maar schijnt toch specifiek te verschillen. Het vermelde exemplaar

is echter oud en zeer afgevlogen zoodat het mij beter voorkomt

dit thans onbesproken te laten.

Daarentegen wenschte ik nu twee onbeschreven soorten van

Nyctemera bekend te maken, namelijk:

Nyctemera Dentifascia m. . nov. spec. PI. 1 flg. 1.

Een Î van 42 mm. vlugt.

Van deze stellig nieuwe soort ken ik geene verwanten. De geel-

achtige lint van het wit en het beperkte van het donkere doen

iets aan Cenis Gram. en Scalarium- Snell. v. Voll, denken , doch

de aanleg der teekening is die van Inconstans Snell. v. Voll, en

dus geheel afwijkende van die der beide genoemde soorten welke

aan het Geometrinen-genus Abraxas herinnert.

De sprieten hebben een' dunnen schaft ; zij zijn kort gebaard
,

met getand puntzesde en graauwbruin gekleurd. Lid 1 en 2 der

palpen okergeel , met zwarten bovenrand , 3 donker graauwbruin
,
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bijna zoo lang ali< 2. Aangezigt graauwbruin . okergeel gerand
;

schedel zwartbruin , met okergelen , om de sprietwortels tot eene

vlek verbreeden rand. Halskraag en schouderdeksels zwartbruin ,

okei'geel gerand. Thoraxrug mede zwartbruin , met een paar oker-

gele langslijntjes. Achterlijf bleek okergeel , de lingen duidelijk

graauwbruin gerand ; deze donkere randen zijn echter aan de

buikzijde niet gesloten.

Vleugelvorm , zooals uit de afbeelding blijkt, niet van den ge-

wonen afwijkende. De voorvleugels zijn graauwl)ruin , maar de

duidelijk geelachtig getinte witte teekening neemt bijna meer ruimte

in dan de grondkleur. Zij bestaat op de wortelhelft uit twee fijne

langslijnen aan den wortel , onder den voorrand , ongeveer tot een

vierde der vleugellengte komende, uit eene eenigszins onregelmatige,

langwerpig driekante vlek die het grootste gedeelte der middencel

inneemt, uit eene breede langsstreep die tot twee derden van

cel ib komt en bovenaan, langs ader 2, weggesneden is en uit

eene smalle streep op den binnenrand, tot drie vierden van cel la.

Op de tweede vleugelhelft ziet men een zeer breeden geelwitten

dwarsband, die aan de buitenzijde gebogen is, met 7 , meerendeels

zeer sterk uitgedrukte tanden; aan de wortelzijde heeft hij een

onregelmatig bogtigen rand. Franje iets lichter bruingrijs dan de

vleugel.

Achtervleugels geelwit , met graauwbruinen rand , die op twee

derden van den voorrand begint , eerst smal is , dan , verbreedend,

om de vleugelpunt heenloopt tot ader 4, wortelwaarts vier spitse

tanden heeft, op de aderen 4— 7, en zich dan verder oplost in vier

driekante vlekken op de aderen ib, 2 en 3 en in cel ie. Achter-

randsfranje wit.

Op de onderzijde zijn de voorvleugels als boven ; op de achter-

vleugels loopt de donkere rand tot cel Ic door, wortelwaarts met

zeven tanden terwijl men op het uiteinde van ader io een graauw-

bruin stieepje ziet.

Aderbeloop geheel als bij Incomtans.

Borst okergeel. Pooten graauwbruin.

Sumatra; nadere lokahteit niet bekend. In mijne collectie
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Nyctemera Tenuifascia m. , nov. spec. PI. 1 fig. 2.

Een ^ van 47 mm. vlugi.

Sprieten kort gebaard, de schaft bruin, de baarden zwart. Palpen

zwartbruin ; lid 2 onder en boven met eene gele stip. Kop oker-

geel , hel aangezigt en ook de schedel met eene ronde zwarte vlek.

Sprietwortels ook okergeel. Halskraag okergeel , met twee zwarte

vlekken. Thoraxrug okergeel, zwart gevlekt. Achterlijf okergeel,

de zijden met twee langsrijen zwarte vlekken , ook de rug zwart

geteekend , bij den wortel met twee driekante vlekken , verder

met vijf zwarte dwarsbanden ; de buik ongeteekend, het uiteinde

van het achterlijf okergeel.

Vleugels eenigszins langwerpig
; de voorvleugels aan den wortel

een weinig okergeel, met drie vaalzwarte stippen. Verder zijn zij

graauwbruin
, vrij effen gekleurd, met smal witten binnenrand en

eene smalle witte dwarsstreep op twee derden , van ruim een

millimeter onder den voorrand tot drie boven den staarthoek , waar

hij op de helft van cel io eindigt. Hij is scherp begrensd, aanbelde

zijden vrij sterk maar onregelmatig getand en de onderhelft is breeder.

Achtervleugels wit met een donkeren rand
,
graauwer en donkerder

dan den grond der voorvleugels. Hij heeft langs den achterrand

eene gelijkmatige breedte en steekt wortelwaarts in de cellen rond

uit. Langs den binnenrand loopt hij tot de helft op, met eene

witte streep op ader ia. De franje ontbreekt grootendeels; wat

er van over is heeft de kleur van den aangrenzenden vleugel.

De onderzijde der vleugels is als de bovenzijde en de borst is

okergeel, als de zwartgevlekte heupstukken der pooten ;
hunne

dijen , scheenen en tarsen graauwbruin.

De naaste verwante dezer soort is N. {Leptosonia) Noviespunctata

(i.i.m) Snell v. Voll. Deze heeft echter witte langsstrepen aan den

voorvleugelwortel en een' geheel anders gevormden witten dwarsband.

Lombok; 4000 voet; Fruhstorfer. In de collectie van Dr. Pa-

genstecher te Wiesbaden.

Chalcosla Arcuatum Snell. v. Voll. , Bijdrage tot de kennis van

het vlindergeslacht Leptosoma Boisd. (in : Ned. Tijds. voor de

dierkunde 1 (1863) Separ. p. 11 — PI. 1 fig. 3, 4, 5.
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Het was zeker de , met de meeste soorten van Nyctemera (Lep-

tosoma Boisd.) overeenkomende kleur en teekening van dezen

vlinder die aan Snellen vun Vollenhoven aanleiding gaf om hem

voor eene soort van het genoemde Lithosinen-genus aan te zien.

Te zijner verontschuldiging moge dienen, dat in 1863 niet alleen

het gewigt van de studie der vleugeladeren voor de Systematiek

der Lepidoptera nog niet algemeen werd ingezien maar men in

het algemeen bij de classificatie der Lepidoptera vrij oppervlakkig

te werk ging. De twee duidelyke, volledige binnenrandsaderen

der voor- en drie der achi ervleugels, hunne door een dwarsadertje

met den voorrand der middencel verbonden ader 8 derzelfde vleu-

gels, zoo mede de duidelijke bijoogen , verwijzen Arcnatum stellig

tot de Zygaenina en, in die familie, tot de groep der breedvleu-

gelige soorten die men als subfamilie Chalcosidae kan afzonderen.

Om nu echter, binnen de grenzen der Chalcosidae aan ^rc^^atiÏK/A

eene geschikte plaats aan te wijzen, valt niet gemakkelijk. Hampson

is
,

geloof ik , de eerste , die getracht heeft die subfamilie in dui-

delijk omschreven genera te verdeelen , zie Mollis of Indiai p. 229

en p. 246, doch de inrigting zijner analytische tabel op p. 246

voldoet mij niet geheel. Anomoeotes p. 268 bij voorbeeld, behoort

niet tot de Zygaenina en zijne genera GalUzygaena, Tryphanophora

en Phlebohecta reken ik niet tot de Chalcosidae. Ik wil dus alleen

opmerken dat , daar de achtervleugels geheel regelmatig zijn gevormd,

zonder staarten of aanhangsels en zij, wat hunne grootte betreft,

geheel in verhouding staan tot de^ .voorvleugels, de genera EIcysma

Butl. , Hps. p. 285, Ganerkes Moore (Ganerces Hps. p. 281),

Histia Hübn , Hps. 279 en Gynautocera Guér. , Hps. p. 278 niet

in aanmerking komen. Dan echter wordt de keus voor een geschikt

kader moeijelijk. Wat mijne eigene inzigten aangaat, zoo zoude ik

daar de aderen 3 , 4 en 5 der voor- en 4 , 5 der achtervleugels

ongesteeld zijn, ader 11 der voorvleugels vrij in den voorrand

uitloopt, men geene dwarsadertjes tusschen ader 12 en den voorrand

opmerkt, ader 6 der voorvleugels uit de middencel komt en ader

7 uit den steel van 7—8 (9 ontbreekt) , onze Arcuatum in een

genus kunnen plaatsen waaraan ik den naam Ghalcosia Hübn. geef.
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Alvorens ik over kleur en teekening spreek, wil ik eenige andere

kenmerken nader behandelen.

De schaft der bij den c? (het. 5 ken ik niet) dubbel gebaarde

sprieten, die bijna zoo lang zi-jn als de helft van den voorrand der

voorvleugels, is aan het eind iets, doch zeer weinig verdikt. Zuiger

opgerold. Voorhoofd sterk bultig uitpuilende — zooals bij alle mij

bekende Chalcosidae (bij Zygaena, Procris en A glaope slechts matig

en vlak-gewelfd)
,

palpen zeer kort, dun en spits Lijf, in ver-

houding tot de vleugels, tenger gebouwd, het achterlijf iels korter

dan de binnenrand der achtervleugeis en in eene korte, stompe

staartpluim eindigende. Vorm der vleugels uit de afbeelding te zien.

De aderen 2 - 4 der voorvleugels ontspringen , op ongeveer ge-

lijken afstand van elkander, uit het laatste twee vijfden van den

binnenrand der middencel die bijna zoo lang is als twee derden

der vleugels en gedeeld wordt door eene langsader welke even

boven ader 5, halfweg de dwarsader uitloopt. Ader 6 ontspiingt

uit drie vierden der dwarsader , de steel van 7—8 uit den voor-

randshoek der middencel, 7 loopt in de vleugelpunt uit, 8 in

den voorrand, 9 ontbreekt. De voorrand der middencel is gebogen
,

10 en 11 ontspringen uit diens laatste vierde en loopen, ook iels

gebogen , viij in den voorrand uit.

In de achtervleugels, waar de middencel twee derden der vleu-

gellengte heeft, is zij ongeveer gevormd als in de voorvleugels.

De aderen 2—5 zijn als daar, O en 7 ongesteeld, nabij elkander

ontspringende , onder en uit den voorrandshoek der middencel
;

voorrand van deze gebogen, het dwarsaderije tusschen hem en

ader 8 op ongeveer drie vierden.

Vleugelhaakje lang en duidelijk. Pooten dun. glad beschubd.

De achterscheenen alleen met eindsporen (korte).

Sprietschaft zwart groen , iets glanzig — waardoor ook al de

verwantschap met Ghalcosia wordt aangeduid —- ; baarden zwart-

bruin , dun.

Achterlijf — bij het gave en frissche exemplaar dal hier is af-

gebeeld — lichtgrijs met donkere rugvlekken.

Op de voorvleugels , die eene dof graauwbruine grondkleur
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hebben, is het aderbeloop tot aan den buitenwaarls gebogen en

gegolfden witten dwarsband wit.

Evenals het exemplaar waarnaar Snellen van Vollenhoven zijne

beschrijving ontwierp, heeft het mijne eene vlugt van 38 millim.

Synoniemen van Arcuaiurn zijn mij niet bekend.

Ik ontving van deze soort een gaaf en frisch mannetje, door

wijlen den heer Schagen van Leeuwen in Deli, op Sumatra ge-

vangen en meende wel te doen met voor eene goede afbeelding

te zorgen, vooral ter vergelijking met de nu volgende, die ik voor

onbeschreven houd :

Chalcosia Decipiens m. , nov. spec. — PI. 1 lig. 6, 7.

Een c? van 40 mm.

Vleugelvorm, kleur en teekening hebben bij deze soort eene

zeer groote overeenkomst met de voorgaande en men zou bijna

vragen of men het voorwerp niet als eene variëteit van Arcitatum,

zou moeten beschouwen. Een nader onderzoek toont echter meerdere

verschilpunten. De kop met palpen en zuiger zijn als bij ^rc«/«;^««?,

de sprieten echter sterker gebaard. De baarden zijn namelijk door-

gaande ruim een derde langer dan bij de andere soort. Voorrand

der voorvleugels sterker gebogen, zooals uit de afbeelding blijkt.

Hunne middencel is even lang, de aderen \a en '\h zoomede de

plaatsing der aderen 2—4 verschillen niet ; 5 ontspringt iets nader

bij 4; ader 6 een weinig hooger, uit vier vijfden der dwarsader;

maar 7 komt uit hare spits en is dus niet met eene andere ader

gesteeld ; zij loopt in de vleugelpunt uit. Daarentegen zijn de

aderen 8 en 9 gesteeld , ontspringen uit één punt met 7 en

eindigen in den voorrand; 10 en 11 komen ook hier uit het laatste

vierde van den mede bij deze soort gebogen voorrand der middencel.

De voorvleugels bezitten dus eene ader meei' dan bij Arcuatum.

In het aderbeloop der achtervleugels zie ik geen merkbaar ver-

schil met dat van de andere soorten. Ik bepaal mij dus tot eene

afbeelding van een gedeelte der voorvlengeladeren. (PI. 1 fig. 7.)

Wat nu verder kleur en teekening betreft, zoo is de sprietschaft

zwarlbruin, een klein weinig bronskleurig; de baarden zijn

zwarlbruin. Kop en thorax zijn grijswit, hel vonrlinofd bovenaan
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graauwbruin , de halskraag , de thoraxnig en de schouderdeksels

graauwbruin gestreept en gevlekt. Achterlijf grijswit, met onge-

teekenden rug.

Grondkleur der voorvleugels ook hier dof graauwbruin , maar

lichter dan bij Araiatiou. Even voorbij het midden ziet men mede

een' witten dwarsband. Hij is echter buitenwaarts minder gebogen,

de rand boven de helft iets hoekig gebroken , dan regt tot in cel

\b waar hij eindigt, iels onder ader \h. Wortelwaarts is de band,

die over het geheel slecht begrensd is, nog meer vervloeid tegen

het ook niet scherp begrensde witte aderbeloop. Voor den achter-

rand ziet men eene rij witte lijntjes op het laatste gedeelte der

aderen 2— 6. Franje grijs.

Achtervleugels wit , de achterrand boven het midden grijs be-

stoven , ook het aderbeloop een weinig grijsachtig.

Op de onderzijde zijn de achtervleugels als boven , de voorvleugels

tot twee derden wit met iets meer dan de helft grijs bestoven

wortelgedeelle , het laatste derde bruingrijs.

Borst bruingrijs, wit gevlekt. Pooten bruingrijs, glad beschubd.

Van deze soort bevond zich een mannetje , van Java , doch zonder

nadere aanduiding der localiteit , in de collectie van het genootschap

Natura Artis Magistra, dat de goedheid had, het mij te schenken.

De bijgaande afbeelding is er naar vervaardigd.

Verklaring van Plaat 1, bovengedeelte.

Fig. 1. Nyctemera Dentifascia Snell.

» 2. » Tenuifascia Snell.

)) 3, 4, 5. Ghalcosia Arcuatum Sn. v. Voll.

» 6, 7 j) Decipiens Snell.
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Over liet genus Plutodes Gueii.

DOOR

P. C. T. S WELLE IV

PI. 1 fi^. 8—11.

In het algemeen bevinden zich onder de Geometrinen dei' exotische

faunae niet vele schitterend of bontgekleurde soorten, maar een

zeer fraai diertje is toch de, door Guenée in zijne Uranides et

Phalénites deel II p. 118 beschreven en op plaat 20 fig. 3 afi^e-

l)eelde Cijclana^ die hij als eenige soort plaatst in het door hem

gevormde genus Plutodes, op p. 117. Cyclarïa is, naar de af-

beelding een ligt kenbare vlinder van middelbare grootte , ongeveer

als Rtimia LiUeolaria [Crataegaid) , kanariegeel met eene hoekige

grijsachtig lichtroodbruine vlek aan den wortel der voorvleugels en eene

naar onderen verlengde streep langs den binnenrand van het achter-

paar, terwijl men tegen den achterrand van lederen vleugel eene

groote, ovale, eveneens gekleurde en smal blinkend potloodkleurig

gezoomde vlek ziet.

De generieke beschrijving is bij Guenée niet scherp en aarzelend

is hij ten opzigte der plaatsing in het systeem. Inderdaad vertoont

Plutodes weinige in het oogloopende kenmerken, buiten de kleur

en teekening eigenlijk geene ; het genus behoort, zooals Guenée

het opvat , tot de verwantschap van de genera Fidonia en Bupalus,

ader 8 der achtervleugels is vrij , 5 dunner , de vleugels zijn af-

gerond, gladrandig, de zuiger duidelijk, Intusschen zal ik de

plaatsing in het systeem der Geometrinen thans niet bespreken,

dit zou mij te ver leiden. Ik denk , dat ik te dien opzigte voorloopig
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wel kan verwijzen naar liet 3tle deel van Hanipson's Fauna of

British India and Burma, Moths p. 138 en 160, maar wil over

een paar der soorten handelen.

Lang is Cyclarìa Guenée de eenige soort van het genus gebleven,

tot in 1886 en daarna, verschillende engelsche auteurs, te weten

Butler, Swinhoe en Warren eenige ^ allen min of meer na aan

de Guenéesche verwante soorten publiceerden. Zij zijn door den

heer Hampson in acht genomen en ik behoef ze dus niet op te

noemen. Intusschen geloof ik , dat hij ten onregte Plutodes Fla-

vescens Butler, Ann. and Mag. of Natural History, Ser. 5, vol. VI

p. 223 (1880) — id., lllustr. VI p. 80 pi. 119 fig. 3 (1886)

vereenigt met F. Discigera Butl. , Op. cit. p. 223 en 111. p. 80

pi. 119 fig. 2. De beschrijving van Hampson is niet duidelijk

maar de bijgevoegde houtsnede op p. 162 geeft eene redelijk goede

voorstelling van Discigera Buil. en van deze onàeYS,c\\eià{. Flavescens

zich vrij wel. Ik heb van Discigera zes goede, frissche mannetjes

voor mij en van Flavescens twee. De laatste verschilt door iets

mindere grootte ; dit beteekent echter weinig maar duidelijk is het

onder-scheid in de bruinroode wortelvlek der voorvleugels — bij

Discigera met vlakken , niet boven den binnenrand der middencel

komenden voorrand en längeren schuinen achterrand — bij Flavescens

met gebogen, tot in de middencel reikenden voorrand en korteren,

bijna regstandigen achterrand. Evenzoo is bij beiden verschil in

het donkere lijntje dat de ovale achterrandsvlek op voor- en achter-

vleugels deelt. Het bevindt zich bij Discigera op de voorvleugels

iets voor de helft der vlek en is bijna regelmatig getand, met vijf

vrij duidelijke spitsen, daarvan is de middenste bij mijne exemplaren

iets korter dan de andere. Op de achtervleugels loopt het lijntje

nog iets nader bij den wortelrand der vlek en heeft slechts drie,

doch iets langere tanden. Bij Flavescens zijn de ovale vlekken ook

door een donker lijntje gedeeld doch dit staat op de voorvleugels

nader bij den wortelrand der vlek dan bij Discigera en is niet

getand , maar slechts tlaauw geslingerd , met eene grootere bogt

bovenaan. Op de achtervleugels heeft het lijntje drie korte, stompe

tanden en bevindt zich reeds op het eerste vierde der vlek. Eindelijk
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is de ovale bruine vlek der voorvleugels bij Flavescens grooter en

bereikt, met eene korte, doch duidelijke punt bijna aderì terwijl

zij bij Discigera onderaan afgerond is en weinig over ader 2 komt.

Het aderstelsel is bij beiden hetzelfde, de aderen 7—11 der voor-

vleugels zijn gesteeld en zoowel Discigera als Flavescens behooren

dus in Hampson's sectie II van zijn — zooals hij het opvat —
niet zeer homogeen genus. Ik merk hier op, dat die sectie II

eigenlijk het genus Plutodes is zooals Guenée het verstaat en dus

wel sectie I had kunnen heeten.

Het komt mij voor, dat uil de beschrijvingen en afbeeldingen

van Butler beide soorten , hoewel na verwant , toch ook wel kunnen

worden herkend, mits men gave exemplaren bezitte. Ik heb van

Discigera, zooals ik boven zeide, zes goede mannen. Zij bevonden

zich in eene bezending vlinders uit Assam van den heer Hamilton

te Roorkee in Britsch Indie ontvangen en hebben eene vlugt van

30—32 millim. Van Flavescens heb ik éénen man van Assam,

van 28 mm. en een van Sumatra, Deli, van 25 miüim. De laatste

ontving ik van wijlen den heer Schagen van Leeuwen.

Ik meende wel te doen, naar de goede voorwerpen in mijn

bezit, tot toelichting mijner bovenstaande opmerkingen, afbeeldingen

der besproken soorten te geven. Hiervoor heeft Dr. Henri W, de

Graaf te Leiden de zorg op zich genomen. Te eer wilde ik zulks

doen omdat zich in de bovenvermelde bezending, behalve voor-

werpen van PI. Exquisita Butl. en Subcaudata Butl. , nog een

exemplaar eener andere soort bevond , die ik voor nieuw houd en

thans wil beschrijven. Op plaat 1 stelt fig. 8 Plutodes Discigera

Butl. voor en fig. 9 PI. Flavescens. De derde, bij fig. 10 en 11

afgebeeld is de nieuwe, ik noem haar:

Plutodes Maturarla m. nov. spec. PI. 1 fig. 10, 11.

Een man van 32 mm.

Bij deze soort zijn de korte palpen opgerigt en gebogen , leem-

bruin gekleurd, als de kop. Sprieten ongeveer half zoo lang als

de voorrand der voorvleugels
,

geelwit , tot de helft bekleed met

geelbruine baarden waarvan de langste zoo lang zijn als een vierde

van den schaft. Halskraag geel. Thorax leembruin, ook de achter^

Tijdsckr. V. Entom. XLI. 3
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lijfsrug , deze met bleek houtgele staartpluim. Grondkleur der

vleugels op de bovenzijde ongeveer hetzelfde geel van Discigera en

Flavescens , iets minder frisch ; men kan het bij allen onzuiver

kanariegeel noemen. Aan den binnenrandswortel der voorvleugels

ziet men een dergelijk bruin veldje als bij de andere soorten ; het

is als bij Discigera, nog iets kleiner en, in het bijzonder, de

achterrand minder schuin. Ook de ovale vlek voor den achterrand

is kleiner, zij eindigt boven ader "2 en is onderaan afgerond. Zij

wordt ook bij deze soort gedeeld door eene donkerder , roestbruine

lijn, die hier twee bogten maakt, zooals uit de afbeelding blijkt.

Op de achtervleugels is er een klein , driekant veld aan den wortel

dat in eene potloodkleurig glanzige lijn langs den binnenrand uit-

loopt', deze lijn bereikt bijna den staarthoek. Ovale vlek der

achtervleugels slechts half zoo groot als die der voorvleugels, dus

veel kleiner dan bij de andere soorten. Zij is op een derde, door

eene tweemaal kortgeslingerde lijn gedeeld.

De onderzijde is geelwit , iets zijdeachtig glanzig , met vier bleek

paarsbruine, ovale, niet scherp begrensde, ongeteekende vlekken

op de plaats van de vlekken der bovenzijde en eenige bleek

paarsbruine beschubbing langs den binnenrand der achtervleugels.

Discigera en Flavescens zijn op de onderzijde der vleugels op de

zelfde wijze geteekend als Maturarla maar de ovale vlekken zijn

veel donkerder, het paarsbruin langs den binnenrand der achter-

vleugels sterker uitgedrukt. Buik en pooten geelwit.

Behalve door de opgegeven verschillen in de teekening, onder-

scheidt deze nieuwe soort zich dus van de beide bovengemelde

Cvoor vergelijking van de andere uit Hampson's sectie II moet ik

naar zijn werk verwijzen) door aan de wortelhelft langer gebaarde

sprieten. Bij de genoemde zijn de langste baarden der wortelhelft

zoo lang als een vijfde van den schaft. Ik merk hier op dat op

de afbeelding van Discigera door Hampson de sprieten verkeerdelijk

tot de punt gebaard zijn voorgesteld. Zij zijn, zooals in de be-

schrijving van het genus wordt gezegd , in both sexes uniseriate

to two thirds of their length (lees: tot drie vijfden aan ééne zijde

gebaard. Het overige van den schaft is bijna draadvormig. Buitendien
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is adei' 11 der voorvleugels niet met 7—10 gesteeld, als bij de

genoemde soorten maar zij komt uit de middencel. Strikt genomen

zou dit kenmerk de plaatsing van Maturarla in eene andere sectie

van Plutodes vereischen, maar ik denk dat de drie afdeelingen

der sectie I van Plutodes Hampson later welligt generiek zullen

moeten worden afgescheiden.

Assam. Van den heer Hamilton ontvangen.

Verklaring van Plaat 1 benedengedeelte.

Fig. 8. Plutodes Discigera Butl. <?

)) 9. )-) Flavescens Butl, S

» 10,11. » Maturaria Snell. <?
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Welk doel lieeft het uitstolpbare werktuig aan tien

bals van vele rupsen?

DOOR

Dr. P. W. O. KALLENBACH.

Terwijl ik al dadelijk met de bekentenis , het niet te weten
,

voor den dacf kom , zullen velen , betere entomologen dan ik het

ben , bovenstaande vraag voor zeer overbodig houden en met hun

antwoord gereed zijn , zeggende , dat het werktuig in kwestie zonder

twijfel en volgens de zienswijze der meeste deskundigen , een ver-

schrikkingsorgaan is, dus moetende dienen om de rupsen tegen

hare vijanden te beschermen.

In het 37 «te deel nu van het Tijdschrift voor Entomologie heeft

Mr. A. Brants onder toelichting door voortreffelijke teekeningen
,

een grondig en wetenschappelijk opstel over twee halsorganen aan

de rups van Not. Ziczac geschreven , dat ik met de meeste be-

langstelling heb gelezen. Het is dan ook voor mij de aanleiding

geworden, om in mijne ruim 1200 soorten en meer dan 2000

individuen van rupsen bevattende collectie omtrent het voorkomen

van genoemd werktuig onderzoek in te stellen.

Het bij Not. Ziczac , Harp. V'mnJa en andere rupsen meer

achteraangelegen klierzakje, dat, steeds binnen in het lichaam

blijvende, buiten den kring mijner beschouwingen ligt, komt dan

ook bij hetgeen ik wensch te zeggen, in het geheel niet in aan-

merking. Nu zijn wellicht opgezette rupsen een minder geschikt

materiaal om over zulk een subtiel werktuig als dat hier in kwestie,

nadere studies of ook zelfs goede waai-nemingen te maken , omdat,

als de rupsen niet op het meest er voor geschikte tijdperk kort na

eene vei velling geprepareerd zijn, het werktuigje of in het geheel

niet of in onvoldoende grootte en gebrekkigen vorm voor den dag

komt. Intusschen slaat hier tegenover, dat de levende rups, om
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welke ledenen dan ook , den waarnemer zóo zelden in de gelegen-

heid «Icll, het orgaan te zien, dat b. v. ik, bij het kweeken van

vele duizeude rupsen het nog nooit gezien had, trouwens een

negatief resultaat , dat zooals mij gezegd werd , ook andere kweekers,

o. a. de voorzeker zeer uitstekende waarnemer , de heer P. G. T. Snellen

in zijne lange praktijk verkregen heeft. Zonder een anatomisch

onderzoek der rupsen zelf zou men dus denkelijk van dit werktuig

bij haar aanwezig , ook nu nog lang niet zoo veel over het voor-

komen er van weten, als het juist door de opgeblazen preparaten

mogelijk geworden is. En wat de nadere studies er over betreft,

om deze is het mij hier niet te doen ; ik wensch uitsluitend om

andere redenen zekere gevolgtrekkingen over het vermeende doel

van het uitstolpsel te maken. Het <LJurare in verba niagistrl » komt

in de entomologie zoo goed als in iederen anderen tak der natuur-

kunde slechts zoo lang te pas, als er feiten mede gemoeid zijn,

die door goede en erkende waarnemers gestaafd zijn. Zoodra er

echter gevolgtrekkingen uit gemaakt worden of het om verklaring

er van te doen is, ook al niet weder op waarnemingen berustende—
en quoad opvatting van halsuitstolpsel der rupsen als verschrikkings-

werktuig zijn die niet bekend — dan is het ook den dilettant-

beoefenaar der entomologie vergund, zonder zich aan het verwijt

van (( ne siitor ultra crej)idam » bloot Ie stellen , zijne afwijkende

zienswijze uit te spreken, vooral als hij die door goede redenen

steunen kan. En dat hoop ik in het volgende te kunnen doen.

Met betrekking tot den eigenaardigen vorm van het uitstolpbare

halsorgaan, dat ons de heer A. Brants tot in alle bijzonderheden

door woord en teekening geschilderd heeft — een vorm die de

heer Dr. J. Th. Oudemans aardig en treffend met een net gestrikt

dasje vergeleken heeft, wijs ik den belangstellenden lezer op het

bovengenoemde stuk in dit tijdschrift.

Ik vind alleen noodig, hier als uitkomst zijner onderzoekingen

er nog eens op te drukken , dat hel orgaan in geheel gespannen

toestand niet grooter dan een borstpoot der volwassen rups , dus

omtrent 3—4 millimeter is. Genoemde schrijver deelt ons tevens

mede, dat een geheel overeenkomstig orgaan reeds sedert jaren bij
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eene andere Notodontide, bij de rups van llarpijïa Vïnida is opge-

merkt geworden. Bij deze , zoo zeer veel grootere rups dan die van

l>lot. Zlczac, is evenwel het werktuigje kleiner dan bij de laatstge-

noemde, hetgeen ook bij 2 volwassen rupsen gener soort in mijne

collectie het geval is. En dat moet wel vreemd schijnen , omdat

de wanverhouding tusschen het nietige uitstolpsel en het kolossale

lichaam der rups aan de schrikverwekkende werking van het eerste

minder kans van slagen geeft. Die kans schijnt evenwel kans

gehad te hebben om beter te kunnen worden bij eene zeer kleine

rups van Harp. Vinuia, die ik bezit, waarbij het net gestrikte

dasje reeds zeer flink ontwikkeld , wel ruim 1 1 maal zoo lang als

een borstpoot is en weinig in grootte verschilt van het gelijke

orgaan bij eene van mijne volwassen rupsen van Not Ziczac. De

mogelijkheid schijnt hier gegeven geweest te zijn, dat het orgaan

naar verhouding met de rups hebbende kunnen groeien , op den

voor de verpopping rijpen leeftijd van het dier de afmeting van

dat van Ziczac ver overtroffen zou hebben en zoodoende op dit

gebied den roem van de soort Harp. Vinuia met hoogeren glans

hebben doen stralen. Intusschen heb ik , mij met deze veronder-

stelling wellicht vergissende , toch aan het « de mortuis nil nisi heue »

zijn recht doen toekomen. Terwijl nu echter reeds op den zoo

aan valiigen leeftijd van misschien eenige weken mijne Viimla-vu^s

een zoo sterk geprononceerd verschrikkingsorgaan bezat, schijnt

zulks er voor te pleiten , dat de wijze moeder natuur het lieve

dier tol beter behoud van zijn jeugdig leven al dadelijk met in-

drukwekkende middelen tot verweer tegen zijne vijanden toegerust

had.

Behalve bij de twee genoemde soorten der Notodontiden heb

ik onder mijne rupsen alleen nog bij Not. Tritophus en Torva,

maar bij geen van de andere soorten van dit geslacht , een geheel

gelijksoortig vierspitsig uitstolpsel gevonden , intusschen wel nog

bij Drym. Velitaris. Bij Pter. Palphia, Brym. Melagona en

Phalera Bucephaloides vond ik ook een uitgestolpt halswerk-

tuigje, maar bij deze onder den vorm van een bolvormig blaasje

en van kleiner afmeting dan bij de eerstgenoemde. Vervolgens werd
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bij de meeste geslachten der Rhopalocera en Noctuinen het orgaan

aangelroflen , echter met uitsluiting der Papilioniden , waarbij het,

zooals bekend is, door twee op de bovenzijde van het lichaam

achter den kop gelegen schuins naar de beide zijden gerichte

vliezige uitsteeksels vervangen wordt. Bij al die geslachten vertoont

het zich meestal als een eenvoudig doorschijnend buisje, dan eens

recht, dan eenigszins gebogen, of ook wel eens puntig uitloopende.

In enkele gevallen , zoo bij Lim. Pojìuli is het door twee spits

eindigende buisjes uit een gemeenschappelijk bolletje ontstaan,

vertegenwoordigd. In verhouding tot de grootte der rupsen maakt

dit uitsteeksel , al ware het alleen maar om zijne nietige afmeting,

die zelden de helft van de lengte eener borst poot bereikt , eenen

alles behalve schrikwekkenden indruk en onttrekt zich daarenboven

door zijne bedekte ligging al zeer aan de waarneming.

Indien de natuur tot behoud der soorten van de Lepidoptera

aan de rupsen geene andere middelen van beveiliging toebedacht

had dan het veelgenoemde halswerktuigje, dan zouden volgens het

schoone gezegde :

«Der Eine frisst den Andern, das ist des Daseins Zweck»,

alle rupsen w'el reeds lang het einddoel van hun leven bereikt

hebben door van de larven der sluipwespen opgevreten te zijn , en de

entomologie een heel wat beknopter weienschap dan zij nu is
,
ge-

worden zijn. Ik kan mij met den besten wil niet voorstellen, hoe

genoemd werktuigje voor den op verre na grootsten vijand der

rupsen , de sluipwesp , als verschrikkingsmiddel dienst kan doen en

wel om de volgende redenen.

Aan den eenen kant zal de, met een zoo weinig ontwikkeld

gezichtswerktuig voorziene rups , de uit de lucht op haar afkomende

sluipwesp niet spoedig genoeg opmerken om nog in tijds haar

verweermiddel te kunnen uithalen , en , als zij het gedaan heeft
,

reeds den angel van haren aanrander in het lichaam beet hebben.

Aan den anderen kant zal ook de sluipwesp , de rups op de meest

toegankelijke plaats, den rug, aanrandende, zelfs het reeds uit-

gestolpte werktuig wegens zijne nietige afmeting en verborgen

ligging niet eens zien.
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stellen wij ons b. v, de naar schoonheid en grootte van het

orgaan als jirototype aan te halen Ziczac-rupii voor, die dus

voorzien van 't schrikverwekkend dasje

trotseert des vijands steek ot krasje,

en gaan eens na , welke kans zij ei' met haar verweringswerktuig

voor heeft. Buiten beschouwing latende de vervellingsperioden
,

waar zij ccprocul negotiis » en den blauwen knoop van de geheele

abstinentie dragende in een lommerrijk hoekje zit te suffen, brengt

zij hare uren door , nu met vreten en slapen , dan met als echte

gourmand kruipende steeds een frisschen lekkeren disch te zoeken,

om weder te vreten en te slapen , ten einde haar ideale bestemming,

om een vlinder te worden, zoo zeker mogelijk te bereiken. Als

zij kruipt of maaltijd houdt en dus hare levensgeesten in staat van

opgewektheid verkeeren , bedekt zij door haar eigen lichaam de

plaats van het verweermiddel en maakt de schrikwekkende werking

er van illusorisch, al stolpt zij het bij de aanranding van den

vijand nog uit. Zit zij echter in hare bekende houding , het voorlijf

meer overeind staande en de kop wat ingetrokken te slapen, zoo

merkt zij in dezen toestand van verdoofdheid zeer zeker de sluip-

wesp niet op , en deze heeft in beide gevallen , niet in de gelegenheid

zijnde het orgaan te zien, ook geen aanleiding er van te schrikken,

maar wel tijd en ruimte genoeg om haar legboor in de rups te

steken. Maar dit daargelaten, weten wij dan van de impressionabi-

liteit der insecten en speciaal der sluipwespen zoo veel , om te

kunnen beoordeelen , wat haar vrees of schrik veroorzaakt ? Dat

wij met deze teergevoeligheid haar of andere insecten te imputeeren

in de kennis van de psyche dezer dieren gevorderd zijn, dunkt mij

meer dan twijfelachtig. Over het algemeen munten juist de insecten

niet door schrikachtigheid uit, integendeel zijn de opdringerigheid,

de onbeschaamdheid en brutaliteit van vele dezer plaaggeesten over-

bekend en mensch en dier ondervinden dikwijls genoeg tot hun

verdriet de obstinatie en onverschrokkenheid van hen vervolgende

insecten , zelfs onaangezien van krachtige afwerende bewegingen

Bestaan er nu misschien redenen om de sluipwesp voor bescheidener

en vatbaarder voor gemoedsaandoeningen te houden 'Î Ik kan het
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niet gelooven , want de waarneming leert, dat zij inderdaad weinig

vrees voor den boeman aan den hals der rups schijnt te hebben.

Immers men vindt deze al even vaak bij den kop, dus in de

onmiddelijke buurt van het orgaan als aan andere plaatsen van

het lichaam gestoken.

En wat zou nu toch het schrikwekkende er van kunnen zijn ?

Misschien de vorm ? Zou echter de sluipwesp , zoo zenuwachtig

verondersteld wordende , dat zij van dat vierspitsige uitsteeksel

schrikken kon , van de grillige vormen zoo veler rupsen , in specie

van die van Harp, Vinuia en Not. Ziczac , en van zoo vele anderen,

met bochels, knobbels, staartjes, doornen, pluimen en borstels

voorzien , niet nog veel meer moeten schrikken ? Indien het dier

voor soortgelijke tooisels aan het lichaam van haar jachtwild terug-

deinsde en zich weder verwijderde , zou het dan niet zijn voornaamste

levenstaak, de voortplanting door afzetting van haar ei in of aan

het lichaam der rups, vrij slecht kunnen volbrengen en niet wel-

liciit het geheele genootschap der sluipwespen reeds uitgestorven

moeten zijn ?

Voor de oneindige menigvuldigheid en verscheidenheid van

vormen in de levende natuur ontbreekt het toch wel de insecten

aan een opvattingsvermogen, dat ook in de verste verte met het

onze vergeleken kan worden. Hunne handelingen worden op zijn

hoogst in zooverre door den vorm bestemd, als deze voor het ge-

hoorzamen aan het natuurlijke instinkt van die dieren zich leent.

Eene rups zal b. v. liefst niet langs een gladde oppervlakte maar

wel langs de schors van een boom naar boven kruipen , om « per

aspera ad astra » tot de smakelijke boombladeren te klimmen , zij

zal niet het midden van het blad maar wel den dunnen rand er

van aanknagen, voor de verpopping al naar gelang van de voor

de ontwikkeling der soort gunstigste voorwaarden instinktief zeer

verschillend gevormde lokaliteiten kiezen , zonder bij al dat doen

blijdschap, vrees of schrik te openbaren. En van de gevoelsuitingen

van schrik kan wel het minst gesproken worden , als men ziet
,

dat insecten zich op de hand van den mensch en op de neus van

eenen tijger of olifant neerzetten, evenals zij voor het glaasje met
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advokaatborrel , den met vliegenlijm bedekten stok en duizend andere

vreemdsoortige voorwerpen niet terugdeinzen.

Maar zou ook de beweging van het werktuigje, de oorzaak van

schrik voor de sluipwesp kunnen worden ? Aangezien nu inderdaad

de beweging van een door insecten opgezocht voorwerp deze althans

tijdelijk verdrijven kan, zou gene oorzaak hier recht van bestaan

kunnen hebben , indien de beweging van het uitgehaald orgaan

sterk en levendig ware en het laatste niet zoo verborgen lag. De

geachte schrijver van het bovenvermelde opstel over Notod. Ziczac.

deelt ons echter mede , dat de rups het niet zonder inspanning

uithaalt en in de meeste gevallen door herhaalde prikkelingen er

niet toe gebracht kon worden om het voor den dag te brengen
,

wat toch niet juist voor een indrukwekkende levendige, bewege-

lijkheid er van pleit.

Ook zou eene aanleiding, om de sluipwesp te verdrijven, nog

het afgeven van reuk door het halswerktuigje kunnen zijn, aan-

gezien wij weten , dat riekende stofïen grooten invloed op opwekking

van afkeer of begeerigheid op zeer vele inscten hebben. Het is

echter niet gebleken of althans niet zoo ver mij bekend is waar-

genomen , dat zulks het geval is bij de rups in kwestie en bij alle

bovengenoemden , met uitzondering van die der Papilioniden.

Dewijl dus zoomin de vorm, als de beweging en ook niet de

reuk van het halswerktuigje voor de sluipwesp eene oorzaak kan

zijn om het te duchten en ook hare bijzondere vatbaarheid voor

schrik door niets bewezen is, moet het wel schijnen, dat de op-

vatting van het uitstolpsel als verschrikkingsmiddel door niets ge-

wettigd wordt.

Twee groepen der « varietas aberrans, entomologus, » van « homo

sapiens», de instinctologen en de intelligentiologen , als zij tevens

ook gene opvatting deelen , brengen er zich mede in een moeielijk

parket. Immers zij , die de handelingen der insecten als alleen door

het instinct voorgeschreven beschouwen , kunnen het instinct der

rups niet eens de inkt waard houden, noodig om het woord te

schrijven , als het dier er door tot zulk een nutteloozen beveiligings-

maatregel als het uitstolpen van haar halszakje aangezet wordt. En
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zij , die ook bij de insecten nog een restje van intelligentie aan-

nemen, zullen zij niet moeten erkennen, dat de sluipwesp door,

wegens zulk een nietig dingetje, niet aan het instinct om haar

ei af te zetten te gehoorzamen maar de vlucht te nemen
,
juist van

het ontbreken van overleg bij haar blijk geeft ? Nog het best zou

misschien de opvatting van verschrikkingsorgaan verdedigd kunnen

worden door eene rupsenziel aan te nemen , die op door welken

weg dan ook ontvangen indrukken refleclorisch onwillekeurige

bewegingen te voorschijn roept.

Wij weten , dat het instinct , hoezeer de insecten ook tot behoud

der soort in de voor hen gunstigste banen drijvende, de dieren

toch dikwijls ook tot hun verderf misleidt. Er is hierbij opmer-

kelijk, dat een een- of meermalen ondervonden nadeel of gevaar

hen lang niet altijd terughoudt, om zich er op nieuw aan bloot

te stellen. B. v. de reeds eenmaal gevangen kapel komt weder in

het net terecht , de mot vliegt herhaaldelijk in de brandende vlam,

de uil pas aan het doosje van den jager ontsnapt, komt op de

zelfde lekkere plaats van den gesmeerden boom terug en wordt

gevangen. Wel schijnen in dit opzicht groote verschillen bij de

insecten te heerschen. Het door instinct geleide of misleide insect

kan er den dood bij vinden of kreupel worden, maar ook lotge-

vallen hebben , die verschillenden invloed op zijn later gedrag en

soms een zoodanigen uitoefenen, dat aan een uiting van intelligentie

gedacht moet worden. Als leerrijk voorbeeld er van moge hier eene

waarneming dienen , die de heer E. Wasmann bij mieren gemaakt

heeft. De geleerde schrijver en uitstekende kenner van die dieren

vertelt in zijn boek « Instinct und Intelligenz im Thierreiche » het

volgende staaltje, ontleend uit de bespreking van dit werk door

Mr. A. Leesberg.

a Hij had verscheidene nesten van mieren ter onderzoeking in zijne

studeerkamer , en het gebeurde vaak , dat de mieren , die , zooals

bekend is , van de kleinste opening gebruik maken om hare on-

derzoekingstochten te ondernemen, eene invasie in de kamer van

den schrijver deden. Om hen dit af te leeren , was het voldoende,

een der mieren te pakken en flink onder water te dompelen en
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ze daarna onmiddellijk in het nest te zetten. Geen enkele mier

kwam nu nog door de gevonden opening. »

De geleerde schrijver verklaart dit door een enorm ontwikkeld

instinct bij de mieren, terwijl toch juist geheel andere conclusies

er uit gemaakt zouden kunnen worden. Immers indien de mier,

geleid door het instinct, ook na slechts eens eene gevoelige les te

hebben ontvangen, vervolgens van deze slechte ervaring onder

beheersching van het instinct in het belang van haar welvaren

gebruik maakt en dan nog ten slotte hare stam- en nestgenoolen

weet terug te houden, om zich aan eene dergelijke ervaring bloot

te stellen , zou dan uit deze volgorde van handelingen niet blijken,

dat zij iets bezitten moet, wat op een zekeren, al is het dan ook

geringen, graad van intelligent overleg even zeer lijkt als een ei

op het andere? Het n experientia docei-», dat onder de blinde

despotic van het automatische instinct niet beslaan kan en indivi-

dueel overleg tot voorwaarde heeft , schijnt in dit voorbeeld waarheid

gevonden te zijn.

Afgezien van alle speculatieve beschouwingen zijn nog eenige

objectieve waarnemingen met de zienswijze, dat het halsuitstolpsel

verschrikkingsorgaan zij , moeielijk te rijmen. Moet het niet vreemd

schijnen , dat het bij zeer vele rupsen , o. a. bij alle Sphingiden

en Geometriden ontbreekt, rupsen die geacht kunnen worden het

wel noodig te hebben , omdat ze geheel naakt zijn , open en zeer

toegankelijk leven , ook wel gedeeltelijk door hunne kleuren in het

oog vallen , terwijl het bij anderen , die door hunne verborgene en

moeielijk te benaderen verblijfplaats genoeg beveiligd zijn , wel

degelijk aangetroffen wordt ? Wil men als negatief bewijs van

zijne nuttigheid als beveiligingsmiddel ook inbrengen , dat b. v. de

Arctilden het niet bezitten , omdat hunne lange en dichte beharing

ze beter voor den angel des vijands beschermt , zoo staat daar

tegenover, dat ze er niet minder om gestoken worden dan de met

het werktuig toegeruste en dat zeer vele minder })ehaarde van de

orde Bombyces, b. v. de Lipariden, de Bombyciden en de bijkans

naakte Endromiden , Saturniden en Drepaniden alsmede ook zooals

vroeger gezegd zelfs vele Notodontiden het ook al missen. Ik heb
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het aangetroffen bij het Noctuinengeslacht Agrotis, waarvan de

rupsen over dag onder dorre bladeren of in de bovenste laag van

de aarde er onder verscholen doorbrengen , en wat nog opmerke-

lijker moet schijnen , het ontbreekt ook niet bij de geslachten Hy-

droecia , Gortyna , Nonagria en Galamia , waarvan de rupsen in de

stengels van het riet en andere water- of moerasplanten haar geheele

leven slijten. En nu vraag ik, hoe moet bij deze dieren, die in

het nauwe mergkanaal juist nog even plaats hebben, om voor- of

achteruit te kruipen, maar niet om zijdelingsche bewegingen te

maken , hoe kan bij hen , die wegens het uit stevig plantenweefsel

gevormde omhulsel van het kanaal tegen den angel der sluipwesp

beveiligd zijn , hoe zal bij hen het orgaan in kwestie tot verwekking

van schrik in werking gebracht worden en te pas komen ? Rups

en wesp kunnen elkandei's aanwezigheid zelfs niet eens gewaar

worden , hetzij dan , dat dit door den reukzin geschiedt , en er

bestaat voor hen geen zichtbare aanleiding om te schrikken en te

doen schrikken. Wij weten , wel is waar, dat de sluipwesp onaan-

gezien deze beveiligde leefwijze der rups ze toch verstaat te raken,

als deze namelijk, vermoedelijk om een luchtje te scheppen, na

haren maaltijd aan de ingangs- of uitgangsopening van het kanaal

wel eens siesta zit te houden , maar ook dan zelfs bestaat voor

het in werking treden van het orgaan geen middel en kan het

vermeende doel , om schrik te wekken , niet bereikt worden. Het

is nog de vi^aag, of het werktuig wellicht met betrekking op andere

kleinere vijanden der rups op zijnen naam aanspraak zou kunnen

hebben , en dan ook , welke deze vijanden zijn ?

De meest noodige bijdrage tot verkrijging van licht in dit onder-

werp zouden directe waarnemingen van den strijd tusschen rups

en vijand zijn. Er valt op dit gebied nog zoo veel na te gaan , te

onderzoeken en na te speuren, dat de volstrekte beslissing over

het doel van het halsoi'gaan wel nog in suspenso dient gehouden

te worden
, maar wat betreft de benoeming verschrikkingsorgaan

,

zoo ben ik van meening :

Nomen illud esse rejiciendum.
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CATALOGUS

A R A N E A R ü M,

hncusque in HOLIjAlSrDIA inventarum.

AUCTORE

A. W. M. VAN HASSELT, m. d.

Vervolg van deel XXXIII, blz. 214 (1889—90).

SUPPLEMENTUM III i).

Ad «Aranearum nostrarum Catalogi » Supplementa I en II tertium

nunc addere non alienum duxi.

Inde ab anno 1890, multorum amicorum et commilitonum auxilio

gratissimo , meae GoUectioni iterum nonnuUae advenerimi pro patria

NOVAE SPECIES , et detecti faeriint plures alii inventionis loci.

Pro singulis speciebus partim jam antea commemoratis adjeci

quaedam Notanda ulteriora.

In Appendice tractavi denuo , magis explicite, observationes mihi

cognitas de aranearum quarumdam cum Formicis relatione biologica.

Gratias de novo pro diversis consiliis pretiosis ago Viris Gel«.

GambrtdCtEO et Eugène Simoni.

NB. De Ordine secuto confer, ut solitus fuerim, Cambridgei

Spiders of Dorset.

1) Confer in Tijdschrift voor Entomologie:

partera 28 (1884—85) paginam 113 (pro ipso Catalogo).

„ 29 (1885-86) „ 51 (pro hujus coutinuatione et, Supplemento!^

in fine).

„ 33 (1889—90) „ 181 (pro Supplemento II).
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SPECIES NOVAE PRO CATALOGO.

In Fam. Dtctynoïdae.

Ad genus DICTYNA.

D. pusilla Thor. (Westr.) c?.

Zuid-Holland (Haagsche bosch).

Everts.

P»ara.

NB. Valde analoga anmdinaceae et uncinatae , sed minor.

In Fam. Agelenoïdae.

Ad genus CICURINA.

C. cinerea Panz. $ Jum.

Gelderland (Vorden).

Kannegieter.

In domo. Rara.

In Fam. Theridioïdae.

Ad genus THERIDION.

T. pinastri L. K. ?.

Gelderland (Angerlo, bij Doesburg).

D. Jordens.

Rarum.

NB. Affinis varianti et picto. Céphalothorax absqu e fascia mediana

ut et fasciis laleralibus amplis. Abdominis fascia media, —
loco rubri, — albi coloris.

Ad genus NERIENE.

N. {Tmeticus E. S.) brevìpalpa M. $. = Erigone aequalis

Wstr. (non C. K.).

Zuid-Holland (Loosduinen).

Leesberg.

Nobis rara.
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N. {Peclanostethus E. S.) neglecta Cbr. S.

Zuid-Holland (Loosduinen).

Mihi.

Rara nobis.

NB. Bulbo valde piloso, palpis plus minusve clavatis.

Ad genus WALCKENAERA.

W. {Entelacara E. S.) flavipes Blw. $.

Zuid-Holland (Loosduinen).

Everts.

Rara nobis.

NB. Affinis dicta IF. pmnilae Blw., sed haec sec. E. Simon

diversi esset generis.

W. {Cnephalocotes E. S.) el eg ans Gbr, S.

Gelderland (bij Doesburg).

D. Jordens.

NB. Fere minima inter meos Erlgoninos infra 1 millim. longit.

Inter alia
,

palpi permagno bulbo tarsali rotundato instructi sunt

,

« with a circularly curved black spine » (Cambridge) , vel « avec

un long stylus formant un boucle perpendiculaire » (E. Simon).

Cur (( elegans » dicta , mihi parum liquet ; forsitan propter capitis

structuram , depictam in Cambridge! « New species of Erujone »

,

in Vrocml. Zool. Soc. London, June 1872, PI. 46, Fig. 23.

Ad genus LINYPHIA.

L. {Tmeticus E. S.) ab nor m is Blw. $. — Imguata Cbr.

Zuid-Holland (Loosduinen).

Gelderland (Lochern).

Leesberg.

Sat rara.

NB. ((Palpal organs with a very large irregular process at their

base on the oitter side ». (Cambridge).

L. (Bathyphantes E. S.) a n t h r a C i n a Blw. i.

Gelderland (Apeldoorn).

De Vos tot N. Cappel.

NB. Dubito, sin qnidem sit nisi vartetas dorsalìs Wid.
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L. [Porrltomma E. S.) ?.

Species incerta, sed sec. E. Simon «très voisine de P. Egeria E. S.

Limburg (Roermond).

Wasmann.

NB. Gepit apud Lasium hrunneum Ltr.

In Fam. Epeiroïdae.

Âd genus EPEIRA.

E. Redi! Sep. 5 et <? Junr.

Noord-Holland (Texel).

Kempers. Repetilâ vice.

NB. Sec. E. S. modo « une varieté très rare en France » de VEpeira

soUers Wlk. (Numquam nisi ex dicta Insula accepi. Ejus

pulchrum folium dorsale valde discrepat ab hoc nostrae sollertis).

In Fam. Uloboridae (Cambr.)

Ad genus HYPTIOTES.

H. {Mithras) p a r a d X U s Wlk. s. anceps Wlk. (G. K.) ê J unr.

Gelderland (Apeldoorn).

De Vos tot N. Gappel.

Perrarus ! Unicus !

NB. Antehac numquam mihi ad oculos fuit, nisi semel, dono

mihi dato Vir. Gel. Bertkau ex Germania.

^ In Fam. Lycosoïdae.

Ad genus LYGOSA.

L. [Pardosa) hortensis Thor. (E. S,) ?. Gum sacculo.

Gelderland (prope Arnhem).

Veth.

Rara nobis.

NB. De ejus synonymis differunt Auetores. Genf. Catalogum p. 86.

Léon Becker quoque pro nostra patria notavit.

Tijdschr. v, Entom. XLI,
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LOCI INVENTIONIS NOVI.

(Secundum ordinem in Galalogo).

In Fam. Dysderoïdae.

Ilarpactes Hombergii Sep. $ 3 un''.

Limburg TGeuldal bij Valkenburg).

Loman.

NB. In nostris Provinciis meridionalibus solummodo occurrere

videtur.

In Fam. Drassoïdae.

Drassus infuscatus Wst. ?.

Noord-Braband (Oisterwijk).

J. Th. Oudemans.

Chiracanthium Pe7inyi, Gbr. S,

Gelderland (Apeldoorn).

De Vos tot N. Gappel.

Rarum.

NB. Bertkau mecum suspicabatur , illuni synonymum esse cum

erroneo Gbr. Gerte hae species valde sunt affines.

In Fam. Agelenoïdae.

Ärgyroneta aquatica Glk. 2.

Noord-Holland (in Insula Texel).

Kempers.

NB. Vartat linea mediana flavescente in dorsi abdominis parte

anteriore.

Tegenaria campestris G. K.

Limburg (Maastricht).

Maurissen.

Rara nobis.

NB. Unicum exemplar quod possideo adult um.
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Textrix torinda G. K. $ et (? Junr.

Limburg (Geuldal bij Valkenburg).

Loman.

Rara.

In Fam. Theridioïdae.

Tkeridion familiare Gbr. $.

Zuid-Holland (prope Loosduinen).

Non nin domo», sed ad murum, extus.

Mihi (in ultima meâ excursions).

Nobis valde rarum.

Theridion denticulatum Wlk. ê.

Gelderland (Nijkerk).

Leesberg.

Theridion (Lasaeola E. S.) triste Hahn. $ et e?.

Limburg (Roermond \

Wasmann.

Apud diversas Formicas.

Valde rarum.

Confer de illis Appendicf.m.

Theridion pictiim Wlk. c?.

Noord-Braband (Oisterwijk).

J. Th. Oudemans.

NB. Mas mihi hucusque deficiebat.

Theridion pallens Blw. $.

Zuid-HoUand (Haagsche bosch).

Everts.

Rarum.

Theridion Hasseltii Thor. 2.

Zuid-Holland (Loosduinen).

Leesberg.

NB. Perrarum. In 40 annis modo semel mihi antea obvenit!
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Bipoena melanogaster C. K. j,

Gelderland (Apeldoorn , Lochern).

De Vos tot N. Cappel.

Everts.

Rara.

Nesticus cellulamis Clk. ?. Varietas albino.

Limburg (GeuWal bij Valkenburg).

Loman.

Prope speluncam.

NB. Hanc araneam cavernicolam, praeter «in cellariis », quoque

modo semel extus cepi, in introitu antri cuniculi in sabuletis

aut « duinen » prope Loosduinen.

Euryopis fiavomaculata C. K. $.

Gelderland (Nijkerk).

Everts.

NB, Hujus pulchri exemplaris maculae valdopere accedunt his

in E. argenteo-maculatd E. S.

Steatoda (Grustulina M.) guttata Wid. <?.

Gelderland (Arnhem).

Veth.

NB. Mentio non facta est , sin capta fuerit apud Formicas.

Neriene (Porrhomma E. S.) pygmaea Blw. $.

Gelderland (Angerlo bij Doesburg).

D. Jordans.

Rara.

NB. Hujus captura mihi pergrata, quum antea unicum aliud

exemplar colleclionis partim fuerit destructum sub observatione

microscopica.

Neriene (Gongylydium E. S.) tarsalis Th, S.

Noord-Braband (Oisterwijk).

J. Th. Oudemans.

Rarissima. (Typus), Ipse antea sed semel inveni.
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Nerîéne (Gongylidiellum E. S.) viva Gbr. cf.

Gelderland (Groesbeek).

Leesberg.

Nobis perrara.

Neriene (Maso E. S.) Sundevallii Wstr. ?.

Gelderland (Lochern).

Everts.

Sat rara.

Neriene (Styloctetor E. S.) peuicillata Wstr. i.

Zuid-Holland (Haagsche boschjes).

D. Jordens.

Neriene (Donacochara E. S.) speciosa Thor. ?.

Confer de illâ Notanda).

Neriene (Cornicularia E. S.) vigilax Blw. <?.

Gelderland (Lochern).

Leesberg.

Nobis rara.

NB. « Cornu » autem in hac hujus generis specie non lucide

detegere potui. An deperdituui ?

Neriene (Wideria E. S.) fugax Gbr. %.

Noord-Braband (^Rijën).

Everts.

Valde rara.

Neriene (Tmeticus E. S.) si/lvatica Blw. $ en $.

Zuid-Holland (Haagsche bosch).

Everts.

Perrara.

Walchenaera (Wideria E. S.) cuculiata C. K. $.

Gelderland (Groesbeek).

Leesberg.

Rara nobis.

Walckenaera (Peponocranium E. S.) ludicra Gbr. $.

Gelderland (Nijkerk).

Everts.

Nobis valde rara.
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WalcJcenaera (Nematogmus E. S.) sanguinolenta Wik. $.

Noord-Holland (Texel).

Kernpers.

Walchenaei'a (Entelacara E. S.) altifrons Cbr. Ì.

Noord-Braband (Putte).

Gelderland (Angerlo).

Everts en D. Jordens.

Walckenaera (Entelacai^a E. S.) acuminata Blw. Ì.

Zuid-Holland (Haagsche bosch).

Everts.

NB. Multis annis mihi incognita mansit quoad m are m; tandem

"Wasmann unicum et nunc Everts hujus plures ceperunt.

(Confer de illà Supplementum II).

Walckenaera (Tapinocyba E. S.) subitanea Cbr. S.

Utrecht (Doorn).

Neervoort van de Poll.

Bis apud Formicam rufam,.

NB. Vero similiter ad « Myrmecophilas » ducenda. Confer meam

Appendicem.

Linyphia (Tmeticus E. S.) concinna Thor. $.

Noord-Holland (insula Texel).

Kempers.

Nobis rara.

In Fam. Epeiroïdae.

Tetragnatha striata L. K. % î immat.

Noord-Braband (Oisterwijk).

J. Th. Oudemans,

NB. Denuo, uti hucusque, ad Juncos v. Arundines prope s.

d. (( Vennen » ibi obvios.

Singa pi/gm.aea Snd. S varietas.

Gelderland (Angerlo).

D. Jordens.

NB. Mas mihi hucusque aberat. Cognomen «anthracina» Bl. meretur.

Insuper variât macula rotundatà alba in medio dorsi abdominis.
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Singa llerii (vera Hahn) ?.

Limburg (Venlo).

Everts.

NB. De novo mihi differre videtur a specie antecedente. Major

est ac magis rubescens.

Epeira adianta Wlk. î Pulchrum exemplar.

Gelderland (Apeldoorn).

De Vos tot N. Cappel.

Epeira (A.tea) agalena Wlk. ? et <?.

Gelderland (Nijkerk).

Everts et Leesberg.

NB. Variantes perpulchrae.

Epeira triguttata Fab. 5, (Var. a E. S.).

Limburg (Valkenburg).

Leesberg.

Nobis perrara.

In Fain. Tiiomisoïdae.

Oxyptila brevipes H. S.

Noord-Holland (Ins. Texel).

Kempers.

Nobis rara.

Tmariis piger Wik. rr: Xysticus cuneolus C. K. ?.

Limburg (Venlo).

Everts.

NB. In nostris Provinciis borealibus non obvenire videlur.

In Fam. Attoïdae.

Marpessa pomatia Wik. $.

(et (?, mihi e puUo educatus),

Gelderland (Groesbeek , Arnhem).

Fokker, mecum, et nuper A. C. Oudemans.
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Ad Quercum juniorem (F., mihi).

Valde rara nobis.

NB. Confer pro ejus diagnosi differentiali a radiata Gmbe «Studia

mea» in Tijdschr. v. Etit. , Deel 36, 4892— 1893 , biz. xii,

in (( Verslag der Zomervergadering. »

M. lìomalìa magis obvenit in locis altioribus et sylvaticis, Ji.

radiata e contra in aut ad paludes, imprimis ad Juncorum plumas.

Attus caricis Westr. S.

Gelderland (Groesbeek).

Mihi.

Valde rara.

NB. Cel. Cambridge suspicatur, hanc speciem differre ab Atto

atellano E. Simon
,
qui illas qua synonymas considérât.

Salticîis formicarius d. G. 2-

Noord-Braband (Oisterwijk).

J. Th. Oudemans.

NB. Ante hanc capturam solummodo ejus mares in coUectione

habebam.
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NOTANDA AD CATALOGUM EJUSQUE
SUPPLEMENTA I EÏ II.

Ad genus Clubiona.

Cluhiona holosericea d. G.

Amicis coUegis Everts, van der Hoop, Leesberg^ Oudemans (J. Th.),

Snellen et Veth,— alias species desideratas pro me benevole, ast

frustra eheu !
, in omnibus anni temporibus , investigantibus , ad

ripas paludosas prope Rotterdam (Hillegersberger plassen) et Oister-

wijk (ad s. d. «Vennen») — Clubiona haec, — ceteroquin com-

munis, — in diversis evolutionis stadiis, ad et \\\ %q,^^\% Armulinis

emortuis, repetita vice, in tam magno, equidem mirabili , numero

obvenit, ut mihi videtur, eam, — secundum E. Simon, ut et

C. (non L.) Koch ,
— potius horum cognomino « phragìnitis » in-

dicari debere.

Cluhìona caerulescens L. K.

De hujus sat rarae Clubionae colore specifico parum constat
;

ipse Auctor {Brassides, 1867) hune, modo pro feminae cephâlo-

THORACE, bisce verbis indicati « in gewisser Richtung, schön lazur-

blau schillernd », quum posthac (Verzeichniss Nürnberg) de hoc colore

nuUam fecit mentionem. Quoque Simon de eo non nisi passim

loquitur, sed e contra pro abdomine, itidem pro feminà, quod

esset : « gris violacé ». Hanc indicationem confirmât Becker
,

qui

addit , ABDOME.N non solum in feminà, sed quoque in m a r e , ce d'être

souvent un peu violacé». Geteri Auetores, quos consulere potui
,

Blackwall, Cambridge, Dahl, Herman, Lebert , Ohlert , Kulczynski

etc. de hocce signo diagnostico et characteristico tacent. Quod ad

me , modo quater banc speciem inspicere potui et non nisi semel, —
vero non ad « abdomen » , sed ad « cephalothoracis » partem tho-

racicam — , et non in feminà, sed in mare, — L. Kochii de-
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scriptionem originalem, hic supra, ad litteras dignoscere mihi

contigit.

Ad genus Anyphaena.

Anyphaena accentuata Wlk.

Magnum exemplar, cura pedibus pulchre rufo-annulatis , Loman

mihi ex Valkenburg (Geuldal) procuravit. Differì, quoque in aliis

characteribus
, ab omnibus meis exemplaribus , ut et a varietate

obscurd Leb., quam Bertkau pro specie diversa habuit. De hac

araneâ Simon mihi declaravit, eam esse « une t;«w^/ obscure, très

curieuse y).

Ad genus Agroeca. ^

Agroeca hrminea Blw.

In opere suo classico , cum Tabulis et Figuris egregiis et formosi«,

« l'Industrie des Araneina ^), in Mém. d. VAc. Imp. d. Sc. de St. Fe-

tershourg
, T. 42, n^. 11, 1894, vir Gel. Woldemar Wagner, —

cui de suo dono pretioso denuo gratias ago, — de hoc quoque

genere erudite et praecise tractavit. Ibi mihi fesit honorem et meu m
quodcunque vetus opusculum citandi de ovulorum n'ululls artifici-

alibus, huic generi propriis. (Genf. ^yV/^c//;-. ^'. jfe«/. D. XIX , blz. 28,

1875— 76, brevi post in lingua Gallica edifum in Archives Néer-

landaises de Harlem., sub titulo: «Histoire d'un cocon d'araignée »).

Inter alia Auctor mihi benevole animadvertit :

1°. Meam A. hrunneam Blw. referri debere ad A. Haglundù Thor.

Non negare audeo. Hucusque ipse in quodam dubio mansi de

hac quaestione. Exemplaria quae cepi aul acquisivi semper ad

eamdem speciem , fere ejusdem magnitudlnis, spectabant eorumque

ovulorum niduli sed parvas dilïerentias monstrabant ,
— bisce A. pro-

ximae Gb. et A. cliryseae L. K. , ambabus minoribus et aliquantulum

diversis, exceptis.

2''. Perverse mihi aliisque araneologis hujus araneae ovulorum

deposita nomine <Lcocony> indicari, loco (Lnidit>.

Mihi observare licet
, quod in (vel ad) his « nidis », araneae ipsae

quae hos fabiicaverunl , n u m qua m nobis obviae fuerunt ,
— uti pro
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multis «nidis» veris regala esse solet, — et porro, quod dicta

ovulorum conservatrix lagenaeformis ab omni parte clausa sit,

contra veri « nidi » régulas.

3'. Parva foramina, quae interdum in hisce « nidis » praecipue

imperfectis (i. e. non oblimatis) inveniuntur , non p u 1 1 o r u m morsui.

sed huic Ichneumonidicm parasitorum ortuni debere.

Id facile concedo, dum ipse ex tali Pezomachum fasclatum. GtV\h.

educaverim.

Attamen talia foramina vulgo observavi in camera ^w^more
,
qua

ovula continenlur, dum majores lacerationes saepius proveniunt in

lamina terminali camerae inférions^ ibi puUulis factae

Itidem cum Auctore lubenter facio , limam, lutum , terram,

arenulas , ut et Muscos , etc., — quibus cocones saepe obducti sunt,—
non accidentalem habere originem, sed expresse, motu proprio

fieri, ad mimicry defensivi ideam. (Pro A. proxlmd Cbr. mihi,

horis nocturnis, bis contigli, hunc providentem laborem, propriis

oculis confirmare).

Spero fore, ut ipse Auctor aut alii araneologi has momentosas

quaesliones quoque pro A. proximd ut et pro A. ehri/sed ulterius

solvere possint.

Quod de harum nidulis ovulorum, qui in meà proveniunt col-

lectione scripsi, decern annis post studium citatum primitivum,

inveniri potest in ipso meo Catalogo Aranearuvi in llollandïâ in-

ventarum ,
— cujus duplicatum non ofl^rre potui

,
quum eheu !

non amplius ad manum sit.

Ad genus Hahnia.

Hahnia helveola E. S.

Pro tertiä vice nunc in formicetis inventa. Collega expertissimus

Kannegieter, in Provincia Utrecht cepit, et quidem apud ^. r«/«;;«y

iterum in pluribus speciminibus , in varus evolulionis stadiis.

Ad genus Pholcus.

Pholcus phalangio'ides Fsl.

Haec aranea, diu sat rara, jam dudum in catalogo notata

fuit ut iji Amsterdam, Délit, Dordrecht, Leiden, Ivollerelam et
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Utrecht capta, posthac mihi advenit : secundà vice ex Amsterdam

(in domo) Kannegieter
,
— et ex Rotterdam (in granario) Schuijt,—

tunc de novo ex Noord-Holland (Velsen) Jaspers, — et ex Zeeland

(Zierikzee) Fokker.

Schuijt, in varus anni temporihus, saepius
, utriusque sexus

exemplaria adulta et magnam vim pulloram benevole mihi procuravit.

Idcirco nunc equidem, absque dubio, statuere possumus, hune

Pholcum ad Faunam n o s t r a m pertinere.

Ad genus Theridion.

Therìdloìi ripamim Blw.

Ad penultimam meam excursionem pulchrum ac solito majorem

hujus NIDUM cepi , nunc lapillis et parvis limae flavesceulis frustulis

obductum, quum iterum Formicis nigris necatis repletus fueril.

Praeter incolam maternam numerosos juniores tam pullos quam

semi-aduUos continebat. Confer porro Appendicem.

Theridion himaculatum L.

Quoque (s. dorsifjev» dicitur. Tarnen, quum saepe ejus H cepi

et acquisivi, mihi magis magisque patuit, tales denominationes

non semper multum valere. Non raro enim observavi ejus «dorsum»

ABSQUE ullis « maculis ».

Ad genus Neriene.

Neviene (Gonatium E. S.) hituherculwia Wid.

Uti vir Cel. Simon monuit et meis indagationibus confirmai ur,

communis est ce dans des prairies humides près des étangs et des

fossés ». De novo hoc domicilium cognovi ex capturis ulterioribus

meorum collegarum Van der Hoop, Snellen, Yelh , ex Rotterdam

(Hillegersbergsche plassen) et J. TI». Oudemans, ex Noord-Braband

(Oisterwijk, itidem ad s.d. «Vennen»). lis ex scapis Arimdinaceis

emortuis, saepe in magno numeyo, specimina, in genere nondum

plane matura, sed vulgo??, expellebantur. Ceteroquin hujus speciei

mares adulti rari nobis.



IN HOLLANDlâ INVENTARÜM. 61

Neriene (Donacochara E. S.) speciosa Thor.

Hujus historiae, tam primitivae in Galalogo, quam in Supplemento II,

jam notatae addere debeo, eam posthac denuo captam fuisse: Zuid-

Holland (Rotterdam, ad Hillegersbergsche plassen) Praeside nostro

Snellen, — prope eamdem urbem(Rhoon) commilitone Schepman, —
ut et anno praeterito , novo loco in Noord-Braband (Oisterwijksche

«Vennen») collega J. Th. Oudemans. Uti praecedentes amici, —
ad pallidum ripas Ärundinem aut Pkragmiteni pervestigantes — in-

defessam pro me curam impendere voluerunt ad dictae special

MAREM captandum.

Post acquisitionem mei hujus speciminis unici, 40 annis inde

mihi prope Utrecht inventi , nobis omnibus hucusque n u m q u a m
successit , hunc (a feminà sat diversum et inde ab origine, viro

Gel. Thorellio ad speciem propriam ,
— (,< leptoearpae y> sub nomine,

ductum) — de novo reperire ! Semper , semperque non nisi 2? , in

diversis evolutionis stadiis, obveniebant, hae saepe in magno nu-

mero. Vir. Gel. Simon (^Arac/m. d. France) de hacce specie déclarât :

«qu'elle habite les grands marécages, où elle est très rare». Quo-

ad « marem », id nobis pro patria abiinde patuit!

Ad genus Walgkenaera.

jyalcïcenaera (Entelacara E, S.) erythropus Wstr.

Primitive banc accepi ex Drenthe et tunc credidi, — quum eam

Cambridge W. borealem denominaverit ,
— speciem esse « septentrio-

nalem », id eo magis, quia Simon mihi eam pro Gallia « très rare »

nominavit. Posthac vero mihi quoque provenit, et quidem repe-

tità vice, ex nostris Provinciis magis meridionalibus , Zuid-HoUand,

Gelderland et Noord-Brabund , auxilio coUegarum amicorum Everts,

Fokker, D. Jordens, Leesberg, A. G. Oudemans et J. Th. Oudemans,

ut capta Angerlo , Arnhem , Oisterwijk , Scheveningen , Wassenaer

et Winterswijk. Idcirco nobis non amplius « valde rara» est.

Walckenaera (Prosoponcus E. S.) cristaia. Blw.

Vir Gel. Cambridge de hac habet : « Is bij no means a common

spider » ( visa pro Angliâ) ; mihi e contra in Catalogo dicitur
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«nobis sat communis». Vir Cel. Simon (pro Gallia) itidem scripsit:

«l'une des espèces les plus communes dans les prairies humides».

Ultimum hoc judicium nunc piene affirmare possum. In aestate

anni praeteriti meae filiae puer Joan Joidens (aetatis 6 !) in et

prope nostrani urbem, tam in hortis, quam in sylvis, circiter

30 specimina, plerumque in gramine et ad fruciices humiles,

omnia (?c? adultos, pro me cepit ! Ad maximam partem haec

exemplaria tarn prudenter ilio tuerunt conservata, ut nunc «cristam»

characteristicam , tam microscopio quam lente, melius discernere

mihi contigit, quam quidem ante hasce capturas extraordinarias.

NB. Hac occasione plures libres consulenti mihi nunc demum

patuit , duas alias provenire araneolas , eodem cognomine indicatas,

nempe Gongylidium «cristatum» Wid. et Lepti/phantes «cristatus» M.

Ad genus Meta.

Meta Menardi Ltr.

Hucusque numquam aliunde mihi obvenit
,
quam ex Limburg

(Maastricht), cura nostri collegae defuncti Maurissen, Ad «Pieters-

berg» pro me ceperat, in hujus speluncis. Paulo ante mortem

secunda vice mihi î et c? dono dedit , sed nunc non ex dicta monte,

sed in urbe ipsa, in domi cellario inventas.

Ad genus Epeira.

Epeira angulata Clk. (C. K.)

Primam quam habui Cognitionen! de hujus, maximae inter ^;5^/m*

nostrates, speciei cm^ae debui collegae de Vos. Utrumque sexum

pro me cepit Gelria (Apeldoorn), jam in supplemento meo II

notatum. Posthac, secunda vice, î et (?, quoque maluras, dono

mihi dedit vir amicus J. Bierens de Haan, ex eâdem Provincia,

(Nunspeet) , in silva Pinorum inventas. In toto haec exem.plaria

plane conveniebant et inter se et cum figuris G. Kochii (892—93),

ut et cum his synonymae H. eremitae Herr. Schaeffer (Die Insekten,

131— 23 et 24.) [Hae Blackwallii ,
— quas in Catalogo ipso,

non nisi pro specimine immaturo, perverse notabam, — nullt) modo

cum meis exemplaribus adultis congruunt].
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Pro bisce nunc observari volo magnam coloris differentiam.

Quum ultimae fuseo nigrae fuerant
,

priores oh?,c\\vo- viridi colore, —
buie E. bicornis Blw. plus minus similari, — indutae erant.

Meos Auctores consulenti mihi patuit, nullis horum, quousque

sciam , awjìdatas «virides» descriptas vel pietas fuisse. Anne haec

pulcbra varietas aliunde jam cognita ?

E'peira (Atea) agaletta Wlk.

Uli de buie valde affini triguttatd valet, aestate praecedente,

amici collegae Everis, Leesberg et Vetb , ex Gelrià (Nijkerk et

Arnbem), plura mibi bujus exemplaria ? et e? procuraverunt
,

multum et pulcbre variantia.

Ad genus Misumena.

Misìimena (Diaea) tricnspìdata Fbr.

In genere nobis rarae bujus specie! , solummodo in Provinciis

meridionalibus , Noord-Brabant et Limburg, — ut videtur, —
occurrentis, de novo accepi pulcbrum exemplar adultum ? (quam

nondum possidebam) ex Venlo, collega amico Veth ibi captam.

Hac occasione didici
,
quod pro illà consulere oportet figuram Thomisi

Dianae Wlk. (ejus synonymi). Confer Habn, MonograpJiie der

Spinnen, A sub Tribus II, gen. 10, sect. 1.

Ad genus Xysticus.

Xysticiis rohustus H. (E. S.)

Perrarae bujus speciei longo tempore inde unicum modo possi-

debam marem (ex Utrecht). Ultimo anno pro me, forte fortuna
,

amicus collega Six in Germania (Schwarzwald) cepit, mibique

benevole apportavit, ejus exemplar feminin um.

Ut videtur, quoque ad species magis méridionales pertinet. Apud

Herr. Scbaeffer legilur : «habitat in Italia; ibi frequens ». Pro

u t r q u e sexu nunc dignoscere potui maculas cretaceo-albas charac-

teristicas ad oculos laterales. Pro ? figura confer Habn , Monographie

der Spinnen^ sub Thomìms ohscurus H.
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PMlodromus cesplticoïeiis Wik. (BI.).

Valde dubitaverunt et difieriint de eo Auctores, an sit propria

species vel modo P. mireoli Clk. varietas.

Unicum suppositi <l cespiticolentis » $ adulti exemplar, plus minusve

dubium, jam diu in collectione habui, viro amico Duburg, in

Drenthe, pro me captum.

Posthac amicus collega Leesberg mihi ex Utrecht (Maarsbergen)

secundum procuravit specimen masculinum, cui in initio majorem

fidem dedi. Praecipue seductus fui : l^. signo, «cespiticolenti » Wik.

proprio , characteristico : (^ M à 1 e noïr-venlatre » , cui optime respon-

debat, ut et 2^. hujus similitudine cum Figura P. collini (Koch)

synonimi, quem depinxit H. SchaefTer, PI. 130 Fig. 15.

Ultimi« diebus autem a m b a r u m Figuras comparanti mihi patuit,

ii cespiticolentis y> Figuram supra laudatam, sal tem quoad maris

colorem , non satis differre ab hac c? P. aureoll , eodem Auctore

data sub PI. 130 Fig. 21.

Idcirco nunc quoque credo , Vir. Cel. E. Simon , — contra

Walckenarii opinionem expressam — nostrum « cespiticolentem »,

ut « va rie ta tem », cum P. aureolo typico rite conjunxisse.

NB. Attamen addere debeo, omnia alia mea veri aureoll speci-

mina masculina minime respondere Walckenaerii coloris (« nigro-

viridis ») indication! , sed magis , saltern quoad p i e t u r a m , convenire

cum hac feminis propria «jaune ou fauve rougeatie». Porro adhuc

observavi
,
quod nitor metallic us duorum meorum $ specimi-

num sub lite in spiritu multo minus evanuit, quam pro ceteris

meis aureoli maribus evenit.
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E PILO GUS.

Nostrae Faunae araneinae numerus specierum totalis, usque ad

annum 1890, in Supplemento II notalus, spectabat, 391 species.

Inde meae collectioni advenerunt :

X Fam.
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APPENDIX

DE ARANEIS sin dictis MYRMECOPMILIS.

In fine supplementi II ad Catalooum, p. 212, lirevem ac fu-

gacem dedi conspectum de relatione biologica nostras Araneaf^

nonnuUas inter et varias Formicas observatâ et supposità.

Thema illud, viri Cel. Wasmann ad exemplum ^), — sit sine

comparationè dictum, — paulo amplius elucidare ausus sum, ad

usum Lectorum inter nostrates.

De relatione plus minusve analoga inter Formicas et Coleoptera,

ut et Acarina, etc. ^), aeque numerosa quam mii-ifica facta

détecta fuerunt. E contra de hac quaestione hucusque pro ^raw^^iw/.?

l'elative sed p e r p a r u m eluxit.

Ecce harum revisionem specialem :

1". Paucae, quousque sciarn, — eaeque inter »zmi»««*, — species

sunt cognitae
,
quae ut videtur h a r m o n i e e cum nonnuUis Formicis

vivere soient. Illae quasi harum « parasitae » considerantur
,
quae

verosimiliter in formicetis, praeter domicilium et calorem, in reli-

quiis, exuviis, et forsan ovulis (an in larvis?) Formicarum nu-

trimentum petunt.

De iis, inventoribus perraro notatur, quod exclusive in for-

micetis, aut etiam quod semper in horum profundo detectae fuerint.

Pro pluribus solummodo suspicio valet, quia saepius, bis, ter,

vel repetitâ vice in (aut ad) formicetis ejusdem vel diversae Formi-

carum speciei, aut in horum p r o x i m i t a t e contigua, observatae sunl .

1) Confer ejus Vergleichende Studien über Ameisen- Gäsfe u. s. w. in Tijdschrift

voor Entomologie , I). XXXIII, biz. 27, 1890, et praecipue ejus Kritisches Ver-

sete/miss der Mi/rmilcophile und Termikophile Arthropoden , Berlin , 1894.

2) Confer Vir. Cel. Ch. .Tauet : Rapports des animaux myrmecophiles avec les

Fourmis, et en jiarticulier ses Etudes sur les Fourmit , Note 14, Limoges, 1897.
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Pro bisce m inori b u s Araneis
,
per analogiam cum Goleopferorum

et Acarinorum ])ioloi^i;ì , assumere Hcet, bas ad myrmecophilas

VERAS pertinere. Positiva autem aflirniatio i\e \\\\\v\ü tonnnhix natura

intima et reciproca adhucdum desideratur. De liac Wasmann in-

genua qualificatioiie utitur , eas araneolas designari posse ut « harm-

edose indifferent geduldete Ameisen-Gäste oder Einmiether ». Hanc

quaestionem magis elucidare, in posterum, et observationibus direc-

tis et indagationibus terrarii ope institutis, forsan succedere potest.

2*^. Altera existit cobors, — in genere praecedentibus major et

fortior, — quae etiam saepius i«, aut ac?, formicetis obvenit, sed

cui cognomen praediclum nullo modo attribuere debes. De illis
,

e contra, jam abunde patet , eas non ad « hospites » , sed ad hostes

Formicarum pertinere. Inde jure istae species ut myrmecophacae

(mieren-eters, Ameisen-teinde) indicantur, quia earum vivendi ratio

cum Formicis consistit in has capiendo , necando , commedendo vel

pro pullorum suorum alimento conservando.

NB. De relatione contraria, quod etiam inter Formicas dantur

« SPINNEN-FEINDE », quae Araneas debellant, parum aut nihil , saltern

mihi, innotuit. Solummodo apud Vir. Gel. Gambridgeum sequentem

inveni Observationen!: «Spiders, formed for the destruction of

« others , have yet themselves many enemies. Inter alios , the large

«black and red ant of our woods, — Formica rufa, — also

«destroys them so completely ('? v. H.) , tliat in those localities

,

«thickly inhabited by the ant, I have generally found it almost

«useless to search for spiders». {^Dorset Spiders, Introduction,

p. XXI).

3''. Multo magis dubia advenit tertia phalanx. NonnuUae enim

araneae saepius ad vel apud formicela vagant, quae suarum similitu-

dine morphologicâ cum typo formicino (« Ameisen-aehnlichkeit» W.)

plus minusve notabiles sunt. Hucdum de istis nescimus, sin ad

secundam cohortem pertineant, et torsan habitu suo myrmecoïdo

abuti conantur , ut facilius , supra formiceta currentes , ibi p r a e d a m
quaerant.

Alia, in casu, eniittitur hypothesis, — secundum idaeam sic dicti

«mimetismi defensivi», — conforma tioneni harum aranearum



08 CATALOGUS ABANEARUM HrCUSQüE

sese praeservare contra morsum avium aliorumque animalium, qui

Formicas, — ut nutrimentum ,
— abhorrent easque évitant.

NB. Haec « Ameisen-ähnlichkeit » in multo majore extensione et

gradu apud Coleopiera obvenit. Pro liisce, difficilem quaestionem

« über ihre biologische Bedeutung », Vir Gel. Wasmann tam acute

quam erudite Iractavit in ejus Vergleich. Studien u. s. w. supra

citatis, Gap. fl, p. 59.

4'\ Tandem in lioc problemate omittere non debemus, frequenter

araneas ad formicetorum super fi ciem vagare posse, absque

uUâ cum herum incolis relatione, nee amica nee hostili, sed pure

ACCIDENTALI.

Attamen plus semel in dubio versalus fui, quando tales pere-

grinatores in varus evolutionis stadi is adfuerunt. Sin enim haec

conditio, — praesentia pullorum , interdum specierum majorum ,
—

non solum ad sed quoque iti formicetis proveniat, ut plus semel

constare contigit, ad quamdam relationem (in bonam vel malam

partem) cum herum incolis concludere, mihi non plane alienum

videtur. —
NB. Nunc ad ipsam seriem transgrediens animadvertere debeo, me

quarta s dictas casus-positiones
,
pone specierum denominationes,

sub Nis. 1 , 2 , 3 , 4 indicavisse.

In Fam. Dysderoïdae.

Di/sdera Canihridgel Thor. = eryihrina H. (2).

De illà, nobis sat communi, scripsit Walckenaer : « G et te espèce

«est une grande ennemie des fourmis. Elle établit son nid dans

l'intérieur même des fourmilières» {Aptères, T. I, p. 261). Fere

iisdem verbis hoc judicium Woldemar Wagner transsumpsit {In-

dustrie des Araneina, 1894, p. 78), Primam banc assertionem

repetitis experimentis ,
— pro Lasio brunneo vel nigro? — confi r-

mare potui. (Gonf. Tijdsckr. v. Fyntomol. D. XXII, Verslag blz. xiv).

De secundà domicilii indicatione quoque Ohlert passim habet:

«Auch soll sie sich gerne in Ameisenhaufen aufhalten» {Aranéiden

d. Trov. Prenssen, S. 107.)
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Harpactes Hombergü Sep. (3).

In pallia laiii ; süluinmodo eognovi ex Provinciis meritlipnalibus.

Wasiiiaiin illam bis, Ü. ter Haar et Loman semel ibi ceperunt

«a pud Formicas». Wasmann pro iis naid^yW. Lasìum fullcjinosimi ;

celeri de specie tacent.

In Farn. Drassoïdae.

Drassus {troglodi/tes G. K. ? an villosus Tbor. ',') (4).

Plus semel, simul cum micro-araneis myrmecopbilis, Wasmann

et Neervoort van de Poli mihi horum (?) Drassorum juniores et

puUos miserunt, interdum numerosos, ad aut in formicetis, in-

primis F. rufae captos. L. Becker de prima specie observa vit « qu'elle

«vit habituellement près des sapinières sous les aiguilles tombées ».

An formicelorum? [Arachnid, d. Belgique, 3 P, p. 258).

Phrurolithns (Micariosoma E. S.) festivus G. K. (2, 3 ?)

Six , Neervoort van de Poil et Wasmann , meeum , hune saepius

ad formicela vel apud aut prope diversas Formicas {L. niger , hrmmeus

et fuliginosus) invenerunt. Six illos cepit non raro « apud Formi-

carum tumulos in sylvis Pinorum ». Wasmann de iis habet : « In grös-

serer Menge beisammen babe ich sie bisher nur in der Nähe der Nester

von Lasiws niger getroffen». Quoque observavit, banc araneolam
,

durante suo cursu celeri, fere hujus Formicae adspectum («in

Gròsse, Form und Färbung») simulare. Anne ista « Ameisen-

ähniichkeit » ei prodest ad formicarum capturam ? Hunc vero actum

hostilem nostrorum nemo hiicdum confirmare potuit. (Genfer Ver-

gleichende Studiën von Wasmann, supra cilatos, blz. 70). —
NB. Phrurolithum minimum G. K, nobis nondum inventum, — per

analogiam quoque suspectum , — Bertkau declaravit : « ein zufäl-

liger Ameisen-gast zu sein ». —

In Farn. Agelenoïdae.

Coelotes atropos Wlk. (2).

Wasmann mihi, biennio praeterito, in litteris connnunicavit
,

sese banc speciem, — quoque in patria obviam, — in Boheiniae
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silvis (ciiii Erzgebirge) frequente)' inveiiisse, fere semper cum for-

micis, — (resp. CamponotnmUfftiiperduiti)^— quarum cadaveribus ejus

nidi erant repleti. Forte fortuna quoque ipsum actum c a p i e n d i

hujus praedae observare illi contigit !

Hahnia helveola E. S. (2 ?)

Tertiâ vice, in pluribus exemplaribus, praecipue junioribus in

varus evolutionis stadiis, hanc, — antea mihi sed uno specimine

aliunde cognitam ,
— dono dederunt Wasmann , Neervoort van de

Poll et Kannegieter (Limburg et Uti'echt), ut ad et informicarum

(inter alias F. riifae) nidulis , iis captam. Magis magisque suspicor,

ad dictam vel a lia m affinem lialinlae speciem, îorsdin pratensem Wstr.

(vide notam sequentem) duci debeie araneolam hucdum dubiam
,

Walckenaerio , sub nomine « Ärgi formivori » notatam , de qua

affirmât: «d'être une ennemie des fourmis, dont elle fait un grand

«dégât» (Aptères II, p. 350 et IV p. 502).

Ciypâoeca (Tuberta E. S.) arietlna, Thor., = Cicurina Impudica

E. S., ut et = llahnia pratensis Wstr. ('i'?).

Speciei hujus indigenae, propter « cornua » maris mirabilis,

ceteroquin perrarae, ter accepi numerosa exemplaria (ex Zuid-

HoUand , Utrecht et Limburg)
,
quae apud F. rufam et L. fuligi-

nosum pro me ceperunt Everts , Neervoort van de Poll et Wasmann.

Inier plures feniinas immaturas singulae aderant adultae (quas vir

Gel. Simon pro me benevole determinavit). Mares omnes, in di-

versa evolutione, eheu ! nondum erant maturi, pullis autem —
bulbo genitali albo enormi, — valde jam characteristicis. — [Confer

de hac araneà quae scrips! in Supplemento II conti-a opinionem

viri Gel. Simonis, ibi eam « hospitem acci den tal e m » declarantis.

Suspicionem meam contrariam nuper fortiter firmatam vidi, quum

Kulczynski , de forma arìetiìtae typica traci ans , in line adjecit :

«Portasse non nisi in formicetis invenitur haec forma ». (^rai^mi?

Hungariae, T. II, P. posterior, p. 155, 1897].

In Pam. Theridioïdae.

Steatoda (Crustulina) guttata Wid. (4 ?).

Raras has pulchras araneolas plus semel mihi procuravit collega
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amicus Neei'voort van de Poll (ex Utrecht , Doorn), ut a'lh'i in (vel ad)

fur mi cet is captas. An rn/ae/ Non adjecit. Forsan apud alia in

speciem
,
quàcum sub lapidibus, — ubi ceteroquin in genere

cepi, — inventae erunt.

NB. Steaiodam banc , saltern « quamdam » relationem , sed in

rat ion e inversa, — cum Formicis habere, Vir. Cel. L. Becker

auctor est, ubi de illà observât: « Les fourmis emportent frequem-

«k ment leurs cocons , dont j'ai trouvé dix dans une fourmilière » !

{Arachnides de Belgique, 2 P. p. 114).

Theridion riparium Blw. = saxaiïle G. K. (2),

Hujus speciei , nobis sat communis, ovulorum nidulos sacci-formes,

bis Pbryganidum e longinquo similares
,

plus semel cepi , parvis

tormicis nigro-nitidis (an Lasiis nigris .V) necatis repletos. Jamdiu

cognitum fuit, illum esse « myrmecophagum ». Blackwall enim jam

de eo habet: «The i/oimg remains with the mother, for a long

«period, and are provided by her witii food, which consists chiefly

« of ants». [A lUslory of Spiders , 1861
, p. 9). Longe post nostras

observationes Dr. Henking has confirmavit et amplam publicavit

descriptionem de modo, quo hoc Theridion utitur formicas capiendi.

(Vide infra : Additamentum primum).

Theridion (Lasaeola) triste H. (G. K.)
, (2).

Nobis liucdum raram illam speciem strenuam esse « myrme-

cophagam », nuper W^asmann noster detexit. Numquam aliud eani

invenit, quam apud Formicas (r/(/a, fusca, rujlbarbis ei sauguiuea).

Saepius in harum nidorum proximitate illas araneas observavit

captantes formicas
,
quas necant et super nidos suos ad Giaminum

stipites suspendunt !

Cum Auctore miror, hanc araneolam quoque majores et forliores

formicas vivas capere et occidere posse, observatione microscopica

facta ejus mandibuiarum, et liarum uncorum praesertim , extra-

ordinarie e.xiguorum et tenerum. Suspicor, pro eà, ut pro Lathro-

dectis ,
— quibus habitu et colore plus minusve similares sunt, —

illarum venenum spécifiée solito intensiorem vim exercere lelhalenri.
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(Vide |)()iiü pro niiris circumslantiis ejus biologiue : Krster Nach-

trag zu den Ameiseu-gäslen von Holländisch Limburr/ , von E. Was-

manii S. .1., in Tijdschr. v. Ent., D. XLI
, p. 4).

IFalckenaera (Thyreosthenius E. 8.) biovata Cbr. (1).

Primo characteristicum hunc Erigoninum ,
— tunc temporis adhuc

sub nomine generico a Teponocramum.'t) E. S. cogniturn, — ut

exquisitum myrmecophilum , in Gallia, detexit Lancelevée; bi'evi

post Zimmermann, in Germania , ilium invenit ; dein inter nostrates

Wasmann (Roermond) et posterius Neervoort van de Poll (Utrecht)

bonam fortunam habuerunt , eum quoque, qua talem, cepisse,

idque non solum repetit<à vice, ?ed etiam in magno utriusque sexus

numero. Non minus notari debet, uti jam monueiat Lancelevée,

biovatam obvenire «au plus profond des fourmilières». Ingenero

vivit apud Formicam rufam, ; per exceplionem , ni fallor, Wasmann

etiam captavit apud F. pratensem.

NB. Wasmann ingeniöse banc araneolam duxit ad suam ti'ibum

«indifferent geduldete Einmietbern)). «Er sah mehrmals, wie eine

(( F. pratensis unruhig sich gebärdete , als eine dieser Spinnen über

«sie hinlief; meist folgte sie ihr eine Strecke, mit weit geöffnetem

« Maule ; einmal ergriff die Ameise die Spinne mit dem Kiefern

«und hob sie empor, liess sie aber sogleich wieder fallen; die

«Spinne liet hierauf unbeschädigt weiter». (Confer ejus Verglei-

chende Studiën über Ämeisen-gäste u. s. w. , in Tijdschr. v. Ent.,

D. XXXIII, p. 32).

Walchenaera (Thyreosthenius E. S.) pecuaria E. S. (1).

Quamvis nondum nobis proveniat , tamen passim hâc occasione

earn cito , ut praecedenti valde affinem speciem G a 11 i a e , de qua

vir Gel. Simon observavit: «qu'elle vit avec les fourmis; elle se

« trouve sous les pierres recouvrant les fourmilières ». (^Arachnides

de France, T. V, p. 745).

NB. Adjeci, ut id forsan ulterioribus indagationibus, quoque in

patria, inservire possit.
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ÌÌ'alcheiiacni ( A.cartauchenius E. S.) scurrilis Cl)i'. (1).

Etsi nobis peiTara, in silvà Pinorum (Zuid-HoUand) mihi semel,

sed sine Formicis , capta, tamen de novo ibidem bis inventa est,

sed tunc, Evertsii nostri cura, in formicetis F. rufae. Simon de

hac specie (quoque affini Uovaiae , buie « myrmecophiiae » per excel-

lentiam) declaravit: «qu'elle est parasite des fourmis» (absque

speciei determinatione). «Je l'ai toujours observée, — dit-il, —
«sous les pierres, recouvrant \q& forirmilQres , sur des pentes sa-

« blonneuses ». {AracJmid. d. France, T. V
, p 741). Posthac hoc

indicium confirmaverunt Bertkau
,

qui eam cepit (in Germania)

apud Lasimn favum (Separ. d. Corresp. Bl. d. iVat. Ver., 1889,

S. 6), et inprimis Wasmann. Hujus indagationibus ,
tam extra

quam quoque in patria (Limburg), constat ejus connubium non

solum cum duabus dictis Formicae speciebus ,
sed etiam cum

Tetramorio caespitum et Strongi/lognatho testaceo. (Conter ejus Kri-

tisches Verzeichniss supra citatam).

Walckenaera (Plaesiocraerus E. S.) insecta L. K. (1 7).

Everts et Leesberg (in Zuid-Holland) haue micro-araneam bis

ceperunt ad et prope F. ntfae tumulos.

Walchenaera (Minyriolus E. S.) servula E. S. (1 '?).

Itidem et ibidem, repetitâ vice, Everts eam invenit IN , vel .vd,

F. rufae domiciliis.

Walchenaera (Tapinocyba E. S.) subitanea Cbr. (1 ?).

Prius Leesberg hujus perrari Erigonini praesentiam in patria

(Zuid-Holland) detexit, sed absque connexione cum formicis. Ulti-

mis annis illam bis cepit, «apud F. rw/ö^M », Neervoor t van de Poil

(Utrecht).

Linyphia (Porrhomma E. S.) species dubia (1 ?).

De illâ , Wasmannio , in Limburg (Roermond) capta , apud Lasiuni

brunneum , Simon mihi scripsit : « qu'elle est très voisine de la

P. Egeria E. S.» Quum apud hune legi: «que celle-ci habite

sous les grosses pierres » , eam hic notavi , in finem ulterioris inda-
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galioiiis, — quam cetei'oquiii , pro Erlijoiàiùs piaeseiiiiii, coumien-

dare velini aiaueologis. [Inter liorum niullos, exempli gratia, niliil de

nostra quaestione inveni apiid Dahl ipsum , in sua Monutjrapkie

der Brif/one-Arten] .

In Fam. Thomisoïdae.

Thanatus (Philodromus) forialainus Glk. (4).

De liocce nihil aliud inveni
,
quam quod Clerck euni ob.servavit

ccprojte lormicetuin » et Otto Herman «in der Niihe von

Ameisen-häufen ».

In Fam. Attoïdae.

SaUìcxts (Pyroderes F. S.) formicarìas d. G. (3).

Wasmann eum, in Limburg, cepit apud F. riijiharhcui., [io^iiWAC

quoque in Austria, in vie ini tate formicetorum F. riifae ai Mi/r-

mlcae laevìnodis.

.[Analogum Leytorchedein Beroliuensem C. K. (
= Salllcm for-

mlcarius C. K.), ibidem, sed apud nidos ('aiiiponotl pabeacenUs

observavit].

ADDITA M F N T U M 1.

De T/wridio riparlo.

(pag. 74 mihi).

in conimunicatione sua venustà^ sub titulo ^ Nakrniigsirerk und

Nestbau y>^ vir doctissimus Henking (in Kosmos, T. 18, 1861,)

bujus araneae sequentes enarrat machinationes dolosas Formicas

versus.

«Le Theridkini riparium. se tient dans les endroits, fréquentés

par les Mt/rmicae laevlnodes et s'en empare pour s'en nourrir».

Après avoir décrit la formation de son nid et de-s fils qui l'en-

tourent , l'auteur poursuit :

((Lorsqu'une Myrmlca, circulant sous le nid, vient à passer près

((de l'un de ces fils, elle le touche avec son antenne ... et cet
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«organe y reste solidement c o 1 1 é. La Fourmi , furieuse, se démène,

(( détache du sol le fil qui y était fixé et recule autant que le lui

« permet l'élasticité de ce deinier. Mais ce fil tendu fait ressort

t( et ramène brusquement la Fourmi , dès qu'elle n'est plus solide-

« ment agrifïée. Ses secousses avertissent l'Araignée, qui sort de

«son abri, se précipite sur le fil agité et le tire vigoureusement

«avec ses pattes antérieures. Si, de nouveau , la Fourmi perd prise

«sur le sol, elle est hissée dans l'espace, comme un seau au bout

«d'une corde! Si, au contraire, des circonstances favorables lui

«permettent de restei' solidement agrippée au sol, l'Araignée ne

« peut parvenir à l'attirer à elle. Dans ce cas elle descend près

« de la Fourmi , tourne son extrémité abdominale vers elle , et se

«tenant à son fil avec ses premières pattes, elle tire de ses filières

« des fils gluants
,

qu'elle jette sur sa victime. Lorsque cette der-

ft nière est suffisamment enveloppée, elle lui mord soit une patte,

«soit une antenne, et se retire en attendant que la mort survienne.

«Les Myrmicà's ainsi capturées sont emmaganisées dans un cornet

«en terre, qui sert de refuge à l'Araignée. Le même cornet sert

«aussi à abriter les oeufs et plus tard lesjeunes, qui se nourrissent

« aussi des Fourmis prises par leur mère. Ils savent d'ailleurs prendre

« part aux opérations de la capture ; ils savent même à eux seuls,

«en se réunissant au nombre de 6 à 10 individus, les mener à

«bonne lin». (ïransscripsi ex a Etudes sur les Fourmis i) de Mr.

Charles Janet, Note 14, p. 14, 1897.).

ADDITAMENTUMIL
De Enyoidis.

A p p e n d i c e m meam claudere nequeo sine sequente ,
— praece-

denti certe aeque memorabili, — observatione « inyrmecophagiae »

,

Viro Cel. Simone facta.

Etsi Eìiì/o (Zodarium Thor.) ele<jaus E. S. et nigriceps E. S., Galliae

incolae, in patria nondum sint inventae, harurn relatio dramatica cum

Formicis Lectoribus non minus intei'erit quam riparli histoiia.

Auctor laudatus pro citatis speciebus banc momentosam de-

scriptionem dedit.
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(( Les Enyo's
,
que j'ai observées , vivent aux dépens des four m i s

«et s'établissent dans leur voisinage. Elles ne construisent ni filet,

(( ni toile pour arrêter leur proie ,
— qui est toujours plus grosse

«et plus forte qu'elles mêmes — , mais aux heures de chasse elles

«rôdent autour des fourmilières, et se mêlent aux longues files

«des fourmis, allant de l'une à l'autre, en saisissant , à l'improviste,

«les individus faibles, blessés, ou gênés par un trop lourd fardeau !

«Quand V Enyo a saisi sa proie, elle l'entraine à l'écart près de

«sa demeure, qui est toujours entourée de débris, qui ne laissent

« point de doute sur son genre de nouri'iture.

« Ces observations ont été faites sur les Enyo s citées. Je n"ai

«pas la preuve, que toutes les espèces de ce genre soient aussi

« parasites des fourmis ». — Attamen Auctor addidit
,
quoque E. Ita-

licam Cn. et Pav. saepe pi'ovenire « dans le voisinage des fourmi-

lières». ~ Quoad species Formicarum captarum, Simon pro E. elegante

solummodo indicat « les fourmis du genre Atta ». [Sin rede

comprehend! , Wasmann suspicatur , banc ad Apkaenogastrl speciem
,

verosimiliter structorem, pertinere]. — Confer Eugène Sinjou

,

Arachn. de France , T. I
, p. '2^'i.

Hagae Comitis

,

mense J unii
,

anni MDGGCXCVllI.
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OVER DE MACROLEPIDOPTERA ONDER

APELDOORN WAARGENOMEN.

DOOR

H. A DE VOS TOT NEDERVEEN CAPPEL.

Nil ik sedert li2 jaren de omstreken van Apeldoorn op lepidop-

terolo<i;isch gebied, zooveel als in mijn vermogen was, doorzocht

heb , meen ik , dat het vermelden der alhier waargenomen soorten

zijn nut kan hebben.

Hoofdzakelijk heb ik mij , wat de rangschikking der soorten

betreft, aan de in den catalogus van de beeren Staudinger en

Wocke (Editie 1871) aangenomen volgorde gehouden, ook wat de

schrijfwijze der namen betreft ; daar , waar ik meende hiervan te

moeten afwijken, heb ik dit nader verklaard.

Indien eene soort slechts zelden is gevonden zoo heb ik dit

vermeld, evenals wanneer een ander de waarnemer geweest is.

Wordt dus bij den soortsnaam niets nader vermeld , dan beteekent

dit , dat de soort hier niet zeldzaam is en ook door mij zelven

werd gevangen.

Voorts wil ik opmerken dat, hoewel het voorkomen van een

zeker aantal gemeene soorten, die men bijna overal aantreft, voor

eene streek welke zoo zeer in het midden des lands ligt als die

om Apeldoorn, althans tegenwoordig, nauwelijks meer behoeft te

worden vermeld, hare namen toch volledigheidshalve, niet kunnen

worden gemist. Ik heb die soorten niet nader aangeduid , iedere

Lepidopteroloog zal ze herkennen.
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RHOPALOCERA.

PajiHiouidnc.

P a p i 1 i Machaon L.

Wordt elk jaar, doch

nooit in grooten getale

waargenomen.

Pieridae.

Aporia C r a t a e g i L.

Van het zeldzaam wor-

den of verdwijnen dezer

soort is hier nog geen

sprake. Herhaaldelijk

door mij gekweekt, heb

ik de ?? nooit anders dan

met gedeeltelijk door-

schijnende voorvleugels

uit de pop bekomen Man-
netjes echter die deze bij-

zonderheid vertoonden
,

nooit.

Pie ris BrassicaeL.
// R a p a e L.

// N a p i L.

AnthocharisCardamines L.

Colias HyaleL.
Slechts in enkele jaren

en dan nog in gering

aantal .

// E d u s a F.

Komt meer voor dan
Hyale.

R h o d o c e r a R h a m n i L.

Lycaenidae.

Thecla Betulae L.

Tamelijk zeldzaam.

// 1 1 i c i s Esp.

V Q u e r c u s L.

Niet algemeen.

Thecla Rubi L.

Polyommatus Dorilis Hufn.

/' Phlaeas L.

L y c a e n a • ) Argus L. {Aeqoii

Schiff) 2)

V Icarus Rott,

/' A r g i o 1 u s L.

" Semiargus Rott.

Nooit veelvuldig.

'/ A 1 c o n F.

Komt slechts in enkele

weiden in grooten getale

voor. De 2? dezer soort

zijn hier l)ijna allen sterk

blauw bestoven met dui-

delijke zwarte vlekken.

Nymphalidae.

L i m e n i t i s Sibylla L.

Eenige jaren achtereen

(1886— Ì894) zeer alge-

meen , na dien tijd door

mij niet meer waarge-

nomen.
Vanessa C-a 1 b u m L.

>' P o 1 y c h 1 o r o s L.

Soms zeer schadelijk

voor pereboomen en

iepen.

/' U r t i c a e L.

» 1 o L.

Niet algemeen.

// A n t i o p a L.

Vooral in het Soeren-

sche bosch.

r> Atalanta L.

// C a r d u i L.

Onder de hier voorko-

mende Vanessa-soorten

de zeldzaamste. Het
meest nog aangetroffen

op uitgestrekte heide-

velden.

Melitaea Aurinia Rott.

1) Vreemd komt het mij voor, dat L;/caena Astrarche Bgstr. (Medon W. V.),

zoover mij bekend, in deze streken nog niet waargenomen is. Zij schijnt althans

de hooge heidestreken te vermijden.

2) De naam Aegon Schiff., moet volgens mij vervangen worden door dien van

Argus L. Zie Tijds. voor Ent. Dl. 40. (1897) p. 229.
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Slechts enkele jaren 1

veelvuldig.

Melitaea Cinxia L.

// A t h a 1 i a Rott.

De ab. Navarin a Selys

eens door mij gevangen

(28 Juni 1890).

Argynnis Selene Schiff.

// EuphrosyneL.
Zeer zeldzaam, slechts

2 malen gevangen(10Mei

1893 en 16 Mei 1894).

Ten sterkste wordt door

mij betwijfeld of, ten

minste in ons land ,
twee

generatiënvan deze soort

voorkomen. In de tweede

helft van Mei en in de

eerste dagen van Juni '96

en '97 , vloog op het bui-

ten Frieswijk onder Die-

penveen À rfj.Kup/i rosyne

bij menigte. Na Juni

echter is zij, vóór en in

'96 , door de bewoners

van het buiten (waaron-

der toen een Lepidopte-

roloog) en in '96 en '97

door mij niet meer waar-

genomen ').

v LathoniaL.
" A g l aj a L.

Enkele jaren slechts

algemeen.
// N i o b e L.

Voorkomen als de vo-

rige.

// P a p h i a L.

In den regel zeldzaam.

Satyridae.

Melanargia Galathea L.

In 1893 voor 't eerst

hier waargenomen ; in

'94 en '95 vloog deze

vlinder bij menigte in

lage weiden, in '96 echter

was hij weder nage-

noeg in '97 geheel ver-

dwenen.

Satyrus Semele L.

P a r a r g e M e g a e r a L.

'/ E g e r i a L.

Epinephele Janira L.

* Tit h onus L.

* HyperanthusL.
Coenonympha Arca nia L.

Zeer locaal. Voorna-

namelijk waargenomen
achterHoog-Soeren,waar

deze vlinder enkele jaren

overvloedig is.

// P a m p h i l u s L.

llcsjwriidac.

S y r i c h t h u s M a l v a e L.

{Aliwülus Hb.)

Nisoniades Tages L.

Hesperia ^) Th au mas Hufn.

(LUmi F.)

* Sylvanus Esp.

'/ C o m m a L.

Carterocephalus Palae-
m o n Pali. (Pauiscus F.)

Zeer zeldzaam, slechts

een ex gevangen (17 Mei

1893).

HETEROCERA.

A. SPHIÏfGES

Spliingidae.

L.Acherontia Atropos
Zeldzaam.

Sphinx Convolvuli L.

Enkele jaren talrijk in

Aug. en Sept.

// L i g u s t r i L.

Nooit talrijk.

" Pinastri L.

Komt in het Soeren-

sche bosch nog al voor.

Deilephila G a Ui Rott.

Zeer zeldzaam; eens

1) Zie over deze soort ook Tijds. voor Ent. 40 (1897) p. 281.

2) Hesperia lÂneola O. Schijut in deze streek niet voor te komen
;

mij is

ten minste nog niet gelnkt een exemplaar te vinden.

het
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als rups en eens als vlin-

der gevangen.

Deiiep h ila Elpenor L.

// P o r e e 1 1 u s L.

Zeer zeldzaam; 2 ex.

gevangen op 27 Juni en

1 Juli 1888,

Smerinthus Tiliae L.

// O e e 1 1 a t a L.

Niet algemeen.
'/ P o p u 1 i L.

Macroglossa Stellata-
r u m L.

Tamelijk zeldzaam^

// B o m b y 1 i fo r m i s O.

Enkele jaren veelvuldig.

// F uc i f o r m i s L.

Vliegt in lage weiden,

waar zij bij voorkeur de

bloemen van Prunella

vulgaris L. bezoekt.

Sesiidae.

T r o e h i 1 i u m A p i f o r m e Cl.

Zeldzaam.

Sciapteron Tabanifor-
m e Rott.

Slechts op ééne plaats

gevonden , alwaar hare

rupsen verscheidene jonge

populierstammen (Popiilus

nigra L.) gedood hebben.

Het eerst heb ik hare

aanwezigheid ontdekt in

oude populieren {Popitlus

nigra L.), die nabij den

grond afgezaagd waren
,

alwaar ik de pophulzen bij

menigte vond uitsteken
;

van daaruit hebben zij zich

verspreid over de jonge

boompjes, die aldaar, ter

vervanging van de oude
,

aangeplant waren.

In de nabijheid van den

//Plasmolen//, op den weg
naar Mook, vonden Dr. J.

Th. Oudemans en ik in de

eerste helft van Juli '97, de

pophulzen bij menigte uit

afgezaagde populierstara-

men^Pojmlus nigra L ") van
ongeveer een meter en meer
in omtrek, uitsteken. In de
nog op stam staande popu-
lieren vond ik eveneens

pophulzen. Hoogst waar-
schijnlijk bewoont dus de
rups dezer soort de boomen
op dezelfde wijze als Tro-

chilinm Apiforim! dit doet.

Sesia Speciformis F.

Zeldzaam.
" T i p u 1 i fo r m i s Cl.

" Asiliformis Rott.

Zeer zeldzaam ; eens

werd door Dr. J. Th. Ou-
demans een c? gevangen

;

6 Aug. 1887.

/' C u 1 i c i f o r m i s L.

Zeer zeldzaam ; 2 ex.

gevangen, 10 Juni '88

en 16 Mei '89.

Zygaenidae.

Ino Pruni W. V.

Komt in het eene jaar meer
voor dan in het andere.

I' S t a t i c e s L.

Z y g a e n a T r i f o 1 i i Esp.

Bijzonder algemeen.

Alleen om Veenhuizen,
bij Assen, heb ik deze

soort nog talrijker aange-

troffen. Daar was zij me-
nigmaal hinderlijk onder

het loopen.

" F i 1 i p e n d u 1 a e L.

Zeldzaam. Alleen nog

maar op heide achter den

tol te Hoog-Soeren aan-

getroflen.

B. BOMBTCES.

Nycleolidae.

S a r r o t 11 r i p a U n d u 1 a n a IIb.

(Rcmijaiia Tr.)

Earias Clor ana L.

H y 1 o p h i 1 a P r a s i n a n a L.

// B i c 1 r a n a Fuessl.
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Lil/iosiidae.

Nola Toçatiilalis Hb.

Zeer zeldzaam ; een

ex. gevangen 19 Juli '87.

// CucullatellaL.
' S t r i g u 1 a Schiff.

Zeer zeldzaam , alleen

in '88 en "89 eenige ex.

gevangen
'/ C o n f u s a 1 i s H. S.

" Cento nalis Hb.
Calli genia Miniata Forst.

{Hnsea F.)

Setiua Mesomella L.

Lithosia Museer da Hufn.
De ab. zonder zware

zwarte stippen in een

ex. S Juli '97 gevangen.
" G r i s e o 1 a H b.

/' D e p 1 a n a Esp
Zeer zeldzaam ; eens

is door Dr. J. Th. Oude-
mans een c? gevangen op
15 Augustus 1892.

f C o m p 1 a n a L.

Zeldzaam.
" S or o r c u 1 a Hufn.

G n o p h r i a Quadra L.

In den regel zeldzaam;

in '88 en '89 was de rups

echter tamelijk alge-

meen. Hafwassen rupsen
heb ik toen met beuken
en eiken bladeren groot-

gebracht.

'/ R u b r i c o 1 1 i s L.

Niet algemeen.

Aniiidae.

E m y d i a C r i b r u m L.

Zeldzaam.
Euchelia Jacobaeae L.

Nemeophila Russuia L.

Op ruige heiden is

deze soort in Juni ta-

melijk algemeen. De na-

1) Bij deze neem ik niet Je Genera
met de meeniug van den heer P. C. T.

doptera rekent, geheel kan vereeuiger.

Tijdschr. v. Entom. XLI.

jaarsgeneratie is alhier

nog niet gevangen , wel
gekweekt. (W.A.F.Zack
en Dr J.Th.Oudemans.)

ArctiaCajaL.
S p i 1 o s o m a Mendica Cl.

Zeer zeldzaam ; 2 SS
gevangen 23 Juni '88 en

21 Mei '9.3.

// FuliginosaL.
Niet algemeen.

'I L u b r i c i p e d a Esp.
'/ M e n t h a s t r i Esp.

Hepialidac.

Hepialus Humuli L.

Zeer zeldzaam; slechts

eens een zeer beschadigd

? gevangen.
f S y 1 v i n u s L.

Niet algemeen.
'/ H e c t a L.

Cossidae.

Trypan us Cossus L.

Behalve in wilg en

populier, in eik, esch en

pereboomen gevonden.
Z e u z e r a P y r i n a L.

Zeer zeldzaam ; eens

door mij een zeer be-

schadigd $ gevonden.

Cochliopodae.

Heterogenea Limacodes
Hufn.

// A s e 1 1 a Schiflf.

Zeer zeldzaam ; 1 ex.

15 Juni '93.

Psych idae ').

Psyche Villosella O.

Zeldzaam. Eenige kee-

ren als rups en pop aan-
getroffen.

Epichnopteryx en Fumea op, d .ar ik mij

Snellen , die beide genera tot de Microlepi-
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Liiiur'ulac.

Orgyia Gonostigma F.

Over 't algemeen zeld-

zaam ; in 1886 echter

even algemeen als de

volgende soort.

// A n t i q u a L.

Dasychira Fase elina L.

Enkelejaren uitgezon-

derd , zeldzaam.
/' P u d i b u n d a L.

Leucoma Salicis L.

Slechts weinig waar-

genomen.
Porthesia ') Similis Fuessl.

{Aurifliia F.)

P s i 1 u r a M o n a c h a L.

O e n e r i a D i s p a r L.

fiombijridae.

Bombyx Crataegi L.

In de laatste jaren zeld-

zaam ; vroeger minder.

// P o p u 1 i L.

Niet algemeen.
" C a s t r e n s i s L.

Over 't algemeen zeld-

zaam ; in '88 en 'ò9 heb

ik echter de rups veelvul-

dig op heide gevonden.
« N e u s t r i a L.

Slechts zelden alhier

als bepaald schadelijk

waargenomen.
Tri t'olii Esp.

" Q u e r c u s L.

I' R u b i L.

Lasiocampa Potato ria L.

Het î is in deze stre-

ken in den regel niet

licht-, maar bruingeel.

" P r u n i L.

Zeldzaam
» Q u e r c i f o 1 i a L.

Zeldzaam.

Lasiocampa T r e m u 1 i f o-

lia Hb.
Zeer zeldzaam; slechts

eens de rups , in het

najaar van '96
,

ge-

vonden , die dit jaar,

30 Mei '97 , een c? opge-

leverd heeft. De rups was
veel donkerder blauw-
grijs, dan de uit eieren,

van Breda afkomstig,

gekweekte rupsen. Ook
de vlinder is veel donker-

der van kleur, roodbruin.

Pini L.

Over 't algemeen zeldzaam.

Endroiniilac.

End r omis Versicelo ra L,

Niet bepaald zeld-

zaam. Bijna elk jaar
,

hetzij als rups, hetzij als

vlinder waargenomen.

Satin'iiidae ^).

Saturnia P a v o n i a L.

Drcpaiiulidae.

Dr epa na Falcata ria L.

/' Cuvvatula Bkh.
Niet algemeen.

f/ L a c e r t i n a r i a L.

>' B i n a r i a Hufn.

Niet algemeen.
// C u 1 1 r a r i a F.

C i 1 i X G 1 a u c a t a Sc.

Tamelijk zeldzaam.

Nolodontidae.

L.Harpyia Furcula
Bifida Hb.

// V i n u 1 a L.

Geen der drie soorten

1) Vreemd is het dat P. Chnjsorrhoea L. hier uog niet i.s waargeiiomeu.

2) Äglia Tav, L. , in de omstreken van Arnhem voorkomende, is tot mijne

verwondering in deze streken uog niet waargenomen.
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komt alhier veelvuldig

voor; Fvrcuia is de zeld-

zaamste.

Stauropus F agi L.

Niet algemeen.

H y b o c a ra p a M i 1 h a o s e r i F.

Tamelijk zeldzaam.

N o t o d o n t a Tremula Cl.

{Diclaea) Esp.

Niet algemeeu.
'/ Dictaeoides Esp.

Zeer zeldzaam. Eens
door Dr. J. Th. Oude-
mans als vlinder en eens

door mij , najaar '96

,

als rups gevonden. De
laatste heeft 30 Juli '97

den vlinder, een S', op-

geleverd.

/' Z i e z a e L.

// Trepida Esp.

'/ D r o m e d a r i u s L.

" C h a o n i a Hb.
Tamelijk zeldzaam.

I' T r i m a c u 1 a Esp.

Zeer zeldzaam. Eens
den vlinder gevangen,
3 Juni '95.

Lophopteryx C a melina L.

Pterostoma Palpina L.

Zeldzaam , eens als

rups door Dr. J. Th.
Oudemans in '96 en eens

door den heer Zack in

'97 als vlinder gevangen.

D r y n o b i a V e 1 i t a r i s Rott.

Zeldzaam.

P h a 1 e r a B u c e p h a 1 a L.

P y g a e r a C u r t u 1 a L.

// A n a c h r e t a F.

/' Pigra Hufn.

Cymaiopìioì'idae.

Gonophora Derasa L.

Enkele jaren uitge-

zonderd, zeldzaam.
Thyatira Bâtis L.

Cymatophora Octoge-
s i m a Hb. (OculnrisJj.)

Tamelijk zeldzaam.

O r Fb.

Cymatophora D u p 1 a r i s L.
'/ F 1 u c t u s a Hb.

Zeldzaam.

Asphalia Flavicornis L.

R i d e n s F.

C. NOCTTJAE.

Bombycoidae.

Diloba CaeruleocephalaL.
Demas Coryli L.

Acroiiyclklae.

Acronycta Leporina L.

var. Braclf/porhia Tr.

'/ A c e r i s L.

Al de ex., ooit door

mij gevangen of ge-

kweekt, bezitten eene

zwarte langsstreep uit

den voorvleugelwortel.

'/ M e g a e e p h a 1 a F.

/' T r i d e n s Schiff.

Psi L.

" Menyanthidis
View.

Tamelijk zeldzaam.
// A u r i c o m a F.

'/ R u m i c i s L.

'/ Ligustri F.

Zeer zeldzaam ; eens

door Dr. J. Th. Oude-
mans gevangen, 10

Aug. '77.

Moma Orion Esp.

Agrotidae.

Agrotis St r ig u la Thnb.
{Porphyrea Hb.)

// M 1 t h i n a Esp.

(Ericae B.)

Zeldzaam.
I' Signum F. (Siqma

W.'V.)
Zeer zeldzaam ; 1 ex.

gevangen 28 Juni '93.

// J a n t h i n a Esp.

Zeer zeldzaam ;
1 ex.

gevangen 8 Aug. '93.
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A g r t i s Fimbria L.

In 't algemeen zeld-

zaam; in '94 kwam deze

soort vrij veel voor.

// I n ter j e c t a Hb.

Zeer zeldzaam ; 1 ex.

gevangen 18 Aug. '93.

" S o b r i n a Gn.
Zeldzaam. Totnogtoe

in ons land alleen te

Apeldoorn (Dr. J. Th.

Oudemans, de Vos), te

Putten, Veluwe, (Dr.

J. Th. Oudemans) en te

Oisterwijk, Aug. '95.

1 ex. (de Vries, Dr. J.

Th. Oudemans, de Vos)

gevangen.
// A u g u r F.

/' O b s c u r a. Brahm
(Hainda Hb).

" Pronuba L.

" O r b o n a Hufn.
'/ Cornes Hb.

Niet algemeen.

// Castanea Esp en ab.

ÌSeqU'cta Hb.

Beiden zeldzaam.
// Triangulum Hufn.
// B a j a F.

Enkele malen ook zon-

der het karakteristieke

voorrandsvlekje boven-

aan de golflijn.

'/ Ditrapezium Bkh.

Niet algemeen.

" X a n t h o g r a p h a F.

'/ U m b r o s a Hb.
'/ R u b i V i e w.

Dahlii Hb.

Zeldzaam.
// B r u n n e a F.

Niet algemeen.
ff Festiva Hb.
// P 1 e c t a L.

K Exclamation is L.

// Nigricans L.

Zeldzaam.
Tritici L.

// b e 1 i s c a Hb.
Il S a u c i a Hb. en ab.

Marrjarilosa IIw.

Niet algemeen en

alleen in de maanden
Aug. en Sept.

A g r o t i s Ypsilon. Rott.

" S e g e t u m Schiff.

'/ C r t i c e a Hb.
Zeldzaam.

" Vestigialis Rott.

Niet algemeen.
" Praecox L.

Zeer zeldzaam. Een
ex. gevangen 8 Aug. '93.

' O c c u 1 1 a L.

Zeldzaam. In '96 voor

't eerst waargenomen.

Iladvnidae.

Charaeas Graminis L.

N e u r o n i a, P o p u 1 a r i s F.
'/ C e s p i t i s F.

Maraestra Leucophaea
View.

Niet algemeen.
/' A d V e n a F.

// T i n c t a Brahm.
Nebulosa Hufn.

'/ Contigua Vili.

Zeer zelden. In '97

voor 't eerst gevangen
,

en wel in 3 ex. (twee

daarvan door den heer

W. A. F. Zack en een

door mij).

'/ T h a 1 a s s i n a Rott.

'/ D i s s i m i 1 i s Knoch.
{Snasa Bkh.)

/' P i s i L.

/' BrassicaeL.
'/ A 1 b i e 1 n Hb.

Zeer zeldzaam.
" P e r s i c a r i a e L.

' 1 e r a c e a L.

'/ Genistas Bkh.
Il Dentina Esp.

Tri fol li Rott. {Che-

nopodii W. V.)

» Reticulata Vili.

(Sapnuariae Bkh.)

Zeldzaam.
// Serena F. (lìico In-

vaia Hufn.)
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Zeer zeldzaam ; een

ex. 18 Juli '96.

Dianthoecia Nana Rott.

(Con spersa Esp.)

Zeer zeldzaam ; 1 ex.

gevangen.
// C a p s i n c o 1 a Hb.

Zeer zeldzaam ; eens

door den heer Zack
gevangen.

// C u e u b a 1 i. Fuessl.

Am m o co nia Caecima-
cula F.

Polia Flavicincta F.

Dryobota P rotea Bkh.

D i c h o n i a A p r i 1 i n a L.

M i s e 1 i a O x y a e a n t h a e L.

Apamea Testacea Hb.

L u p e r i n a Matura Hufn.

Zeldzaam. Voor zoo-

ver mij bekend alleen

in '94 en '95 waarge-

nomen.
// V i r e n s L.

Zeldzaam.

Hadena Porphyre a Esp.

[Satura Hb.)

Zeer zeldzaam , 3 ex.

gevangen.
" Adusta Hb.
" Ochroleuca Esp.

Zeldzaam.
// Lateritia Hnfn.
'/ Monoglypha Hufn.
" L i t h o X y 1 e a F.

Zeer zeldzaam ; i ge-

vangen door Dr. J. Th.
Oudemans, 29 Juni '92.

// Sordida Bkh.
Niet algemeen.

" B a s i 1 i n e a F.

// R u r e a F. en ab.

Aloprcuìiis Esp.

Scolopacina Esp.

Niet algemeen.
« Gemina Hb. en ab.

Remissa Tr.

'/ U n a n i ra i s Tr.

Tamelijk zeldzaam.

// D i d y m a Esp.

// Literosa Hw.
S t r i g i 1 i s Cl.

Hadena Fasci uncula Hw.
'/ B i c o 1 r i a Vili.

(Furuucula Tr.)

Niet algemeen.

Dipte rygia Scabriuscula
(ÌHnasiri L.) L.

Hyppa Rectilinea Esp.

In het algemeen zeer

zeldzaam. 1 ex. 2 Juni

'89; in '97 echter 5 ex.,

en wel 2 door den heer

Zack en 3 door mij.

Trachea A t r i p 1 i c i s L.

Euplexia LuciparaL.
Brotolomia Meticulosa L.

Naenia Typica L.

Helotropha Leucostigma
Hb. en ab Fibrosa Hb.

Zeldzaam.

Hyd roccia Nictitans Bkh.

en ab. Erijt/rrosligma Hvv.

Zeldzaam.
// Micacea Esp.

Zeldzaam.

Gortyna Ochracea Hb {Fla-

i vago Esp.).

Zeer zeldzaam ; 1 ex.

gevangen 30 Augus-

tus '97.

Lencaniidae.

N o n a g r i a A r u n d i n i s F.

(Typliae Esp.)

Zeer zeldzaam; slechts

in één slootje op par-

ticulier terrein gevon-

den (1897).

// Geminipuncta
Hatch.

Zeer zeldzaam; 1 ex.

gevangen 20 Aug. '93.

Tapinostola Fulva Hb.
{Flitxa HS.)

Zeldzaam ; 3 ex. door

mij ('95 en '96) en 1

door den heer Zack ('95)

gevangen.

Calamia Phragmitidis Hb.
Zeldzaam ; door Dr. J.

Th. Oudemans 3 ex.
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(1 Aug. '91; 'snacbts

aan grash almen) en door

mij dit jaar ('97) 3 ex.

op de smeer gevangen.

Leu cani a Imp u dens Hb.

(Pudnrina Hb.).

Zeldzaam ; 1 ex. ge-
' vangen 27 Juni '94 en

2 ex. Juni '97.

* Impura Hb.
// P a 1 1 e n s L.

Zeer zeldzaam ; 1 ex.

gevangen 30 Aug. '95.

// Obsoleta Hb.

Zeldzaam.
// Straminea Tr.

Zeer zeldzaam; 1 ex.

door den heer Zack ge-

vangen.
1/ C o m m a L.

u L i t h a r g y r i a Esp.

// T urea L.

Caradrlnidae.

G r a m m e s i a T r i g r a m m i c a

Hufn.

Hoewel deze soort elk

jaar bijzonder algemeen

op de smeer te vinden

is, werd dit jaar '97

voor 't eerst de var.

Bilinca Hb. gevangen.

De heer Zack ving

3, ik 5 ex.

C a r a d r i n a Morpheus Hufn.

'/ Q u a d r i p u n c t a t a F.

(Cubicnlarls Bkh.)

ir A 1 s i n e S Brahm.
// T a r a x a c i Hb.

Larapetia Arenosa Hufn.

R u s i n a Tenebrosa Hb.

A m p h i p y r a T r a g o p o g i-

n is L.

'/ P y r a m i d e a L.

Oii/iosiidae.

Taeniocampa GothicaL.

T a e n i c a m p a Pulvern-
lentaEsp. ((>«f/(iTr).

Niet algemeen.
'/ S t a b i 1 i s View.
'/ G r a c i 1 i s F.

" Incerta Hufn.

'/ Opima Hb.
Zeer zeldzaam ; 1 ex.

gevangen 9 Mei '93.

// Mund a Esp.

Niet algemeen.

Panolis Piniperda Panz.

P a c h n o b i a R u b r i c o s a F.

Zeldzaam.

Calymnia ')Pyralina View.
" T r a p e z i n a L.

D y s c h o r i s t a S u s p e c t a Hb.

Zeldzaam.
// Fissipuncta IIw.

Zeldzaam.

Plastenis Ret usa L,

// SubtusaF.
Beide soorten niet

algemeen.

O r t h o s i a R u t i c i 1 1 a Esp.

Lo ta Cl.

// Macilenta Hb.
/' C i r c e 1 1 a r i s Hufn.
// H e 1 V 1 a L.

" P i s t a c i n a F.

X a n t h i a C i t r a g o L.

Zeer zeldzaam; 1 ex.

door den heer Zack en

1 door Dr. J. Th. Oude-

mans (29 Aug. '95) ge-

vangen.

'/ A u ra g o F.

Met de Var. Fucata

Esp.

// F 1 a V a g o F. ( ToifaUi

Esp.)

'/ F u 1 V a g o L. en ab.

Flavi'scetis Esp.

De laatste wordt

slechts enkele jaren bij

menigte aangetroffen.

// G i 1 V a g o Esp.

Niet algemeen.

H o p o r i n a C r o c e a g o F.

1) Calymnia Aßnis L. is, vreemd geuoeg, alhier nog niet waargenomen.
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O r r 11 O d i a E r y t h r o c e-

p 11 a 1 a F. en ab. Gla-

bra Hb.
// V a e e i n i i L.

De ab. Spadicea Hb.
eens gevangen, 25 Sep-

tember '95.

/' Ligula Esp.
'/ R u b i g i n e a F.

Scopelosoma SatellitiaL.
en de var. Maculis-

flavis Stdgr.

S e o 1 i o p t e r y X L i b a t r i x L.

XylinUlae.

Xylina Semibrunnea Haw.
/' Socia Rott.

Zeer zeldzaam ; 1 ex.

door den Heer Zack in

'95 en 1 ex. door mij

op 10 Sept. '89
; zoover

mij bekend, is deze soort

elders in ons land alleen

nog in 1 ex. gevonden te

Diepenveen (de Bussy
,

29 Aug. '95).

// F u r c i f e r a Hufn.

Niet algemeen.
" L a m b d a F.

// Ornitopus Rott.

Niet algemeen.

Calocampa Vetusta Hb,
'/ E X o 1 e t a L.

Zeer zeldzaam ; 1 ex.

gevangen 19 Oct. '96.

Xylocampa Areola Esp.

(Lit/iorinza Bkh.)

CucaUudae.

CuculliaScrophulariae Cap.
Zeer zeldzaam ; 1 ex.

gevangen 2 Juli '88.

// U m b r a t i c a L.

Plusiidac.

H a b r o s t o 1 a '
) T r i p 1 a s i a L.

P 1 u s i a Moneta F.

Eenige jaren achter-

een algemeen ; schijnt

echter meer en meer
weder uit deze streken

te verdwijnen.

C h r y s i t i 8 L.

/' FestucaeL.
Niet algemeen.

// J o t a L.

Zelden en dan nog
alleen de ab. Pcramla-
lionis Tr.

// G a m ra a L

Heliotindae.

Ana r ta My r tuli L.

Heliaca Tenebrata Sc.

H e 1 i o t h u s D i p s a c e u s L.

Zeer zeldzaam ; slechts

eens aangetroffen en

toen in 3 ex. gevangen
;

26 Juni '94.

C h a r i c 1 e a Umbra Hufn.

Niet algemeen. '

Noduopìmlaenidae.

E r a s t r i a ü n c u 1 a Cl.

' V e n u s t u 1 a Hb.
Zeldzaam.

// Fasciana L. (/*//-

gnrga Hufn).

P r o t h y m i a V i r i d a r i a Cl.

(Laccala Scop).

Op/iiusidai'.

Euclidia Mi Cl.

" G 1 y p h i c a L.

Pseudophia Lu nar is Schiff.

1) Dr. Staudinger brengt deze soort en Habrosiola Tripartita Hufn. {JJrticae

Hb.) onder het Genus Plasia. Ik kan mij echter daarmede nog niet vereenigeu,

op grond dat de rupsen vau Habrostola 16, die van Plusia 12 pooten bezitten

en de vlinders van beide genera al zeer weinig met elkander gemeen hebbeu.

Tot mijne verwondering is Habrostola Tripartita Hufn. alhier zoover mij bekend

nog niet waargenomen.
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Catocala F r a x i n i L.

Zeer zeldzaaui ; eens

door Dr. G. Romyn ge-

vangen (1885).

N u p t a L.
" S p n s a L.

Zeer zeldzaam , eens

door den heer Swierstra

als rups eu eens door

Dr. J. Th. Oudemans
als vlinder gevangen.

'/ P r o na i s s a Esp.

Zeldzaam.

Delloidae.

Aventia Flexula Schiff.

Zeldzaam.
Boletobia FuligiuariaL.
Zauclognatha Tarsiplu-

m a 1 i s Hb.
* G r i s e a 1 i s Hb.

(Ncmoralis F.).

/' T a r s i p e n n a 1 i s Tr.
/' E m r t u a 11 s Schiff.

Niet algemeen.
H er minia Derivalis Hb.

Niet algemeen.
P e e h i p o g o n B a r b a 1 i s Cl.

Bomolocha Foutis Thub.
{Crassalis F.).

H y p e u a R o s t r a 1 i s L.

P r b s c i d a 1 i s L.

Hypenodes Costaest ri-

gai i s Stph.

" Albistrigat us Hw.
{Taciiialis Hb).

Zeer zeldzaam
; slechts

1 ex gevangen, 5 Sept.

1891.

Rivula Sericealis Sc.

Brep/l ides.

B r e p h o s P a r t h e n i a s L.

GEOMEFRIDAE.

P s e u d t c r {) n a P r u i n a t a

Hufn.
Geometra P a p i 1 i o n a r i a L.

Phorodesma Pustula ta
Hufn.

Zeer zeldzaam. 1 ex.

door Dr. J. Th. Oude-
mans (18 Juli 1888) en

2 ex. door mij , 1.5 en
20 Juni '89.

N e m r i a V i r i d a t a L.

Strigata Mull.

{Fimbriata Hufu).

T h a 1 e r a F i m b r i a 1 i s Sc.

(T/njmiaria L.Ì.

Jodis Putata L.

Zeldzaam.
" L a c t e a r i a L.

Acidalia Dimidiata Hufn.
'/ V i r g u 1 a r i a Hb.
' S t r a m i n a t a Tr.

" Bisetata Hufn.
" R u s t i c a t a F.

'/ I n r n a t a Hw.
Niet algemeen.

A v e r s a t a L. en ab.

Spnliata Stdgr.

De heer Zack heeft

eens op 24 Juli '94, de

door den heer Snellen

beschreven okergele var.

IL gevangen. Dit ex. is

in mijn bezit.

* Emarginata L.

Rubiginata Hufn.

Remuta ria Hb.
Immutata L.

Strigliarla Hb.
{Nigropiiinialn Hufu.)

Zeer zeldzaam, 1 ex.

gevangen .30 Juni '97.

Zonosoma Pendula ria Cl.

/' O r b i e u 1 a r i a Hb.

Zeer zeldzaam. 1 ex.

gevangen 27 Juli '95.

" P o r a t a F.

» P u n c t a r i a L.

// Linearla Hb.
T i m a n d r a Amata L. {Aina-

tnria L.)

P e 1 1 n i a V i b i c a r i a L.

Abraxas GrossulariataL.
" S y 1 V a t a Se.

Tamelijk zeldzaam.

// Marginata L.
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C a b e r a P n s a r i a L.

" Exanthemata Sc.

E 1 1 o p i a P r o s a p i a r i a L.

{Fascinria Schiff.) en ab.

Prasiiiaria Hb.

M e t r o c a ra p a Margarita-
r i a L.

// Honoraria Schiff.

Zeer zeldzaam; door

den heer Swierstra op
24 Juni '88 en door

mij op 8 Juni '95 ge-

vangen.

E n g o n i a Q u e r c i n a r i a Hufn.

(Anqularin Bkh
)

'/ A u t u m n a r i a Wernb
{Ahiinrin Esp.)

" A 1 n i a r i a L. (Canaria

Hb. Tiliaria Bkh.)

" E r o s a r i a Bkh.
(Querruiaria Bkh.)

Selen ia Bilunaria Esp.
" Lunaria Schiff.

Zeldzaam.
" Te trai un ar ia Hufn.

Niet algemeen.

P e r i c a 1 1 i a S 3' r i n g a r i a L.

Tamelijk zeldzaam
Odontopera Bidentata Cl.

Himera Penna ria L.

Crocallis Elingua ria L.

E u r y m e n e D 1 a b r a r i a L.

A n g e r n a P r u n a r i a L.

Niet algemeen.
Ur aptéryx Sambucaria L.

Niet algemeen.
Ru mia Luteolata L. (Cra-

laeqala L.)

E pione Apiciaria Schiff.

.' A d V e n a r i a Hb.
Macaria Notata L.

" Alternaria Hb.
" L i t u r a t a CI.

Hibernia Rupicapraria
Hb.

Niet algemeen.
I' L e u c o p h a e a r i a

Schiff.

Hibernia Au r anti a ria Esp,

Niet algemeen.
' M a r g i n a r i a Bkh.

(Progommaria Hb.)
'/ De f o 1 i a r i a Cl.

Anisopteryx Acera ria
Schiff.

Niet algemeen.
" Aescuiaria Schiff.

Phigalia Pedaria F. (Pilo-

savia Hb.)

B i s t o n '
) H i s p i d a r i u s F.

Zeldzaam.
" S t r a t a r i u s Hufn.

Amphidasys BetulariusL.
De ab. Donhledayaria

Mill, komt hier bijna

even algemeen voor als

de type.

Synopsia Sociaria Hb
Zeer zeldzaam ; slechts

2 ex. gevangen 11 Juli

'87 en 5 Juli '91.

Boar mia Cinctaria Schiff.

// Gemmaria Brahm.
(Rfiomboidaria Hb.)

'/ Abietaria Hb.
Zeer zeldzaam ; 1 ex.

gevangen 5 Juli '93, door
den heer Zack 1 ex.

e. 1. gekweekt 7 Juli '94.

Deze soort is behalve

onder Apeldoorn nog
nergens anders in ons
land gevangen.

' R e p a n d a t a L.

* Roboraria Schiff.

" C o n s o r t a r i a F.
/' A n g u 1 a r i a Thub.

(Viduaria Bkh.)

Niet algemeen.
// Lichenaria Hufn.
" Glabraria Hb.

Zeer zeldzaam ; door

Dr. J. Th. Oudemans
1 ex. (20 Aug. 1892)
en door mij 2 ex. (10

Aug. '90 en 11 Aug. '95)

1) Be in sommige andere streken zoo algemeene Bisfon lUrfaritn Ç\ . ifi
, zoover

mij bekenil, alhier nog niet waargenomen.
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gevangen. Dr. J. Th.
Oudemans liecft een ex.

te Putten (Veluwe) ge-

vangen (22 Aug. 1892);

dit zijn de eenige exem-
plaren die, voor zoover

bekend , in ons land ge-

vangen zijn.

B o a r m i a C r e p u s c u 1 a r i a Hb.
Niet algemeen.

// C o n s o n a r i a Hb.
Tamelijk zeldzaam.

" L u r i d a t a Bkh.

{Exlcrsarin Hb.)

'/ P u n c t u 1 a r i a HI)

S t h a n e 1 i a H i p p o c a s t a-

n a r i a Hb.
Tamelijk zel.dzaam.

G nop h os Obscur aria Hb.

Niet algemeen.

E m a t u r g a A t o m a r i a L.

ß u p a 1 u s P i n i a r i n s L.

S e 1 i d s e m a E r i c e t a r i a

{Pliimaria Hb.) Vili.

Halia Wavaria L.
// B r u n n e a t a Thnb. '

)

A s p i I a t e s S t r i g i 1 1 a r i a Hb.

L y t h r i a P u r p u r a r i a L.

r t h 1 i t h a P 1 u m b a r i a F.

(Paluiiiharin Bkh.)

« Limitata Sc. {Che-

nopodiata L.)

-' M e n i a t a Se.

A u a i t i s Plagiata L.

Chesias Spartiata Fuesl.

* Ru fa ta F. {Obliqua-

rla Bkh.)

L b p h r a C a r p i n a t a Bkh.

Zeldzaam.
If Sexalisata Hb.

(Seraiala Vili.)

" V i r e t a t a Hb.

C h e i m a t b i a B r u m a t a L.

Eu cos mia Certata Hb

Deze soort is nergens

elders in ons land waar-

genomen. Hier is zij

echter niet ongemeen
;

zonder er naar te zoeken

wordt jaarlijks zoowel

de eerste als de tweede

generatie door mij waar-

genomen.
'/ U n d u 1 a t a L.

Scotosia Badiata Hb.
Zeldzaam.

Lygris Prunaia L
'/ Testata L.

" P o p u 1 a t a L.

" Associata Bkh.
Zeer zeldzaam ; 1 ex.

door den heer Zack ge-

vangen.

Cid a ria Fulvata Forst.

Niet algemeen.
'/ O c e 1 1 a t a L.

Niet algemeen.
'/ B i c o 1 o r a t a Hufn.

(Riibiçjinala F.)

// Variata Schiff.

// J u n i p e r a t a L.

// M i a t a L.

Tamelijk zeldzaam.

* Truncata Hufn.

" Firmata Hb.

Zeldzaam.
// V i r i d a r i a F.

'/ D i d y m a t a L.

Tamelijk zeldzaam.

" F 1 u c t lì a t a L,

I' M n t a n a t a Bkh.
Zeldzaam.

'/ F e r ru ga t a Cl

'/ Designata Rott.

Vittata Bkh.

D i 1 u t a t a Bkh.
" S c i a t a Bkh. (lii-

vala Hb.) ^)

1) De hier iii het systeem volgende Phasiane Clathrata L., elders meestal

niet zeldzaam, heb ik tot mijne verwondering hier nog niet waargenomen.

2) Volgens mijne overtuiging zijn Cidaria Vociata ßkh. en Bivafa Hb. ééne

soort. Duidelijke overgangsvormen zijn in mijn liezit en daar ik meen, dat

Sodata de oudste naam is, behoud ik dezen.
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C i d a r i a A 1 b i c i 1 1 a t a L.

Zeldzaam.
// H a s t a t a L.

Niet algemeen.

II A 1 c h e m i 1 1 a t a L.

Zeldzaam.
// A 1 b u 1 a t a Schift'.

{iMveata Steph.)

'/ Decolorata Hb.

Zeer zeldzaam ; 1 ex.

gevangen 21 Mei '93.

// L II t e a t a Schiff.

Tamelijk zeldzaam.

// Obliterata Hufn.
// B i 1 i n e a t a L.

Sordid at a F. {Elu-

lala Hb.)
Il T r i fa s c i a t a Bkh.

(Impliiviala Hb.)

// C o r y 1 a t a Thnb.
u Gomitata L.

Slechts in enkele jaren

algemeen

Collix Sparsala Tr.

Eupithecia Oblongata
(CenlanrcataF.) Thnb.

Zeldzaam.
// Ir riguata Hb.

Elk jaar zoowel in

het park als in het Soe-

rensche bosch te vinden.

(April, begin Mei.)

u L i n a r i a t a F.

Zeer zeldzaam ; slechts

1 ex. gevangen , 1 Sept.

1889.

» P u s i 1 1 a t a F.

Eupithecia Abietaria
(Slrohilala Bkh.) Goeze.

Zeldzaam.
i> D e b i 1 i a t a Hb.

Zeer zeldzaam; 1 af-

gevlogen ex. gevangen,
9 Juli '96.

'/ RectangulataL.
I' S u c c e n t u r i a t a L.

Alleen de roodbruine

variëteit Oxydata Tr.

// N a n a t a Hb.

„ Pygmaeata Hb.
Niet algemeen.

" Plumbeolata Hw.
/' Valer lanata Hb.

Niet algemeen.
// S a t y r a t a Hb.
// Helveticaria ß.

Zeer zeldzaam; lex.
gevangen 24 Juni '91.

Castigata Hb.
// V i r g a u r e a t a Dbld.

A' Vulgata Hw.
'/ A 1 b i p u n c t a ta Hw.

[Tripiiiictaria HS.)

Zeldzaam.
'/ Assimilata Gn
// Minutata Gn.
// A b s i n t h i a t a Cl.

Zeer zeldzaam ; 1 ex.

gevangen, 25 Juli '87,

// Indigata Hb.
f' Abbreviata Stph.

// Dodoneata Gn.
Zeldzaam.

* Sob rinata Hb.
1/ P u m i 1 a t a Hb.

Alzoo zijn tot nu toe onder Apeldoorn waargenomen 532 soorten

van Macrolepidoptera. Daar er uit ons land thans 763 bekend zijn,

bedraagt dit 70 o/^ van het geheel.

Apeldoorn, October 1897.
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EEN EN ANDER OVER

Oalamia lutosa, Hübn.

DOOR

A. A. VAN PELT LECHNER.

(PI. 2 fig. 1—3.)

Enkele jaren geleden in de omgeving mijner woonplaats een

exemplaar van Calamia lutosa vindende , vermoedde ik weinig
,

dat ik die soort hier in zulk een groot aantal onder oogen zou

krijgen , en de daarover gemaakte aanteekeningen tof een bijdrage

in dit Tijdschrift zouden leiden. Het kwam er, zooals mij bleek,

slechts op aan om op de juiste wijze *) gebruik te maken van de

gelegenheid, die moeder Natuur mij hier bood.

Zooveel in mijn vermogen was , heb ik dat gedaan , hetgeen er

mij toe gebracht heeft om al wat, voor zooverre mij bekend

althans, tot heden over die soort geschreven is, nog eens nauw-

keurig te raadplegen en aan eigen ervaring te toetsen.

Gemakshalve deelde ik mijne aanteekeningen, als volgt, in:

I. Ei en eierlegging.

Door Dr. J. van Leeuwen Jr, (t. a. p.) is ons het eerst over

de eierlegging een en ander bericht, dat later door Gardner's ^)

waarnemingen eigenaardig aangevuld wordt. Eerstgenoemde toch

1) Zie Sepp , 2e Serie , 4e Deel , waarin de sooi't door Dr. J. van Leeuwen Jr.

wordt behandeld.

2) „On the oviposition of Nonagria lutosa," by J. Gardner. (The Entomo-
logist's Monthly Magazine, 1893, pag. 251.)

Tijdschr. v. Entom. XLI. 7
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zegt, dat het wijfie die verdoixle , op den grond liggende riel/^a/w^w

(lees: hladeren) uitkiest, welke langs den natuurlijken weg tot een

kokertje ineengerold zijn, terwijl de laatste alleen spreekt van

verdorde bladeren, waarvan de randen door het wijfje worden om-

gevouwen. In werkelijkheid nu is het zóó, dat de vrouwelijke

vlinder handelt naar omstandigheden, d. w. z. , al naar gelangde

gesteldheid van de voor haar beschikbare rietbladeren is. Ook nog

niet verdorde en aan nog staande stengels zittende bladeren worden

bezet, zooals ik dit jaar (1897) op een October-nacht heb gezien.

Bij het proces van het eierleggen nam ik het volgende verloop

waar: 1*^. het wijfje zet zich aan de onderzijde van het blad en

omvat dat met hare pooten; 2", uitstrekking van de laatste abdo-

minaal-segmenten en buiging daarvan om een der bladranden
,

in de richting van de bovenzijde van het blad; 3^. omvouwing

van den bladrand; 4". afscheiding (droppelsgewijze) van kleefstof;

5". uitspreiding van die stof langs een grooter of kleiner gedeelte

van den bladrand ;
6". afzetting der eitjes , die voorloopig slechts

blijven vastgehecht aan den rand van het blad door middel van de

zich reeds daaraan bevindende kleefstof (zie sub 5°.); 7". op nienw

afscheiding van kleefstof en verspreiding daarvan langs de eitjes
;

8°. oprichting en gedeeltelijke intrekking der bovenbedoelde seg-

menten, onmiddellijk gevolgd door een uitstrekking, die de sub 3°.

bedoelde omvouwing, nu echter veel krachtiger, herhaalt en de met

kleefstof bedekte zijde der eitjes (zie sub 7°.) ook naar binnon toe

aan het blad doet vasthechten, waardoor nu ten slotte een nagenoeg

kokervoimige bewaarplaats voor de eitjes is geformeerd.

Mijn onderzoek naar het getal eitjes, dat één wijfje legt, had

tot resultaat, dat ik van drie in copulatie gevangen exemplaren,

respectievelijk 139, 152 en 529 eitjes telde. Bij het grootste wijfje

(dat een vlucht had van 44 m.m. tegen een van 32 m.m. der

beide anderen), waarop het hoogste cijfer betrekking heeft , is dus

bijna 2| maal het gemiddelde aantal, dat Goossens ') voor de

1) Les Oeufs ties Lépidoptères, par M. Th. Goosseus. (Ann. Soc. ent. Fr.

Septembre 1884, pag. 130).
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Noctuïnen aanneemt, ongeveer 220 namelijk, bereikt en is zij

alzoo het getal , door dien schrijver voor Spilosom,a w^endica , Cl.

opgegeven, te weten 550, zeer nabij gekomen. Het aantal eitjes,

waaruit het snoertje in elk der door mij onderzochte kokertjes

bestond, liep zeer uiteen; het varieerde tusschen 3 en 51. Dikwijls

vond ik aan hetzelfde rietblad , hetzij aan één , hetzij aan beide

randen, meerdere, onderling geheel onafhankelijk aan elkaar ge-

vormde kokertjes, van één wijfje afkomstig.

Goosséns bemerking (t. a. p.): «en captivité, il est admissible

qu'une ponte n'a pas toujours son développement complet. En

examinant l'ovaire, aurait-on une quantité certaine? Il y a incon-

testablement un nombre d'oeufs qui ne sortiront pas, même à

l'état de libeiHé pour le papillon. Ne se pourrait-il pas que la

femelle limite sa ponte au nombre des spermatozoïdes? Ce qui

suggère cette supposition , c'est qu'il arrive que les derniers oeufs

pondus sont stériles,» dient bij deze getalsquestie wel in het oog

gehouden te worden.

Al geeft men een dier in gevangenschap zooveel mogelijk zijn

natuurlijke omgeving terug, toch gaat de vrije keuze (in casu b. v.

die van het materiaal voor de eierafzetting) verloren. Bovendien

houd ik het er voor , dat de copulatie van gepaard gevangen lepi-

doptera, door hel vangen, vervoeren, verplaatsen , enz. der laatsten

vaak haar normaal verloop mist door ontijdige beëindiging

Het tijdsverloop tusschen de copulatie en de eierafzetting schijnt

bij de wijfjes individueel te verschillen. Langer dan twee dagen,

naar het mij voorkwam , bedraagt het niet. Zoo nu en dan zag

ik de eierleggende wijfjes haar verrichtingen tijdelijk staken, ten

einde eenige versterking te zoeken in een weinigje water, waarna

de verkregen krachten op nieuw werden besteed aan de zorg voor

de instandhouding der soort.

II. Rups en Pop.

De pasgeboren rups is ruim 2 mm. lang
;
de drie voorste seg-

menten zijn grauw, de overigen bruinrood gekleurd; de beharing

en wratten zijn duidelijk te zien ; de glanzend zwartbruine kop is
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buitengewoon groot , veel grooter , in evenredigheid , dan bij de

volwassen rups. Zij houdt bij den spanrupsachtigen gang de twee

voorste paren buikpooten i) nagenoeg geheel ingetrokken; die paren

zijn ecJdei' normaal ontwikJceld aanwezig en worden gebruikt wanneer

de rups zich moeilijk voortbeweegt , zooals ik dat o. a. zag op ruw
,

harig papier en wollen stof.

Een tweetal door mij gevonden rupsen , die een lengte hebben

van 20 inm. zijn, met uitzondering van de twee voorste, vuilwit

gekleurde segmenten, donker vleeschkleurig, met geelen kop, dito

nekschild en staartklep.

De beschrijving der volwassen rups in Sepp (t. a. p.) is juist,

terwijl de afbeelding daarmede niet in overeenstemming is.

In habitus vertoont de /«^/om-rups zéér veel overeenkomst met

rupsen uit de familiên der Ilepialidae en Cossidae.

Schmidts ^) mededeeling, dat men soms ter diepte van 3 voet

moet graven om een rups in den wovieXstoh ') te vinden, kan ik

door eigen ervaring bevestigen en het verwondert mij niet , dat

Gardner '*) de pogingen om er een op te sporen opgaf, toen hij

nog slechts één voet diep gegraven en niets gevonden had.

Een paar malen gelukte het mij dat gedeelte van een wortelstok

vrij te krijgen, waar een nagenoeg volwassen r\ips zat, doch niet

vóór dat zelfs ruim 3 voet onder den beganen grond die stok was

bloot gegraven.

Het gevoelen van Gardner, dat men de poppen gemakkelijker zal

vinden dan de rupsen , deel ik volstrekt niet
;

ter opsporing toch

eener rups heeft men althans een meestal betrouwbare aanwijzing

door het verwelkt uiterlijk van een rietplant, verwelkt, door dat

zij in haar wortelstok «geplaagd» wordt , zooals het in den volks-

1) Zie over de ontwikkeling der buikpooten bij Noctuïueu-rupseu: L. Kuatz:

„Zur Entwickeluugsgescbiclite der Lepiaoptern. Jugendformen von Eulenraupen",

in: „Festschrift des Vereins für Naturkunde zu Cassai." (Cassel 188G).

2) Stettiner Entomologisclie Zeitung 1858, pag. 363.

3) Verkeerdelijk wordt vaak van „wortel", in plaats van ?<'ojV^/aì'o^ gesproken.

4) The Entomologist's Record and .Jourual of Variation, Vol. IX, pag. 52.
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mond heet. Nu vergist men zich deerlijk door te denken , dat men

juist in den naast omringenden grond van verwelkte planten ook

de poppen, tempore utili, zal vinden. Sinds ik het horizontale ver-

loop van rietwortelstokken met hunne vertakkingen gezien heb en

den daaruit volgenden, vaak verren afstand tusschen het boven-

grondsche gedeelte eener rietplant en de plek in haar wortelstok

(of een zijner vertakkingen), waar de rups dien verlaten had, be-

schouw ik het zoeken naar poppen als een onbegonnen werk. Het

toeval is mij éénmaal gunstig geweest. Zéér voorzichtig streek ik

eens hier en daar het bovenste laagje aarde weg op een plek,

waar ik zag dat rupsen geleefd hadden, waardoor, geheel en al

« par hasard » natuurlijk , een pop bloot kwam. Zij lag nauwelijks

2 cm. onder de oppervlakte van den bodem.

In rietstoppels of in op den grond liggende stukken van ver-

dorde stengels heb ik nimmer een lutosa-^^o^ gevonden.

Ontwikkeling der poppen m de natuur vóór September ,
Schmidt

(t. a. p.) spreekt van gekweekte exemplaren, die in Augustus

uitkwamen, zal wel niet veel voorkomenen Burrow's *) meening,

dat de vlinders in Augustus minstens (sic) even talrijk aanwezig

zijn als later, is geheel en al in strijd met de werkelijkheid.

De groote massa komt in den loop der beide laatste September-

en der beide eerste October-weken tot ontwikkeling.

III. De imago.

Onder verwijzing naar Grube 2), van Leeuwen (t. a. p.) en

Tutt ^) voor' de beschrijving der kleur en hare schakeeringen.

1) The Entomologist's Record aud Journal of Variation, Vol. VII, p. 270.

2) Tijdschrift voor Entomologie, 18e deel (pag. 118).

3) „The British Noctuae and their varieties" , bij J. W. Tutt (Vol. I
,
pag. 55

en Vol. IX, pag. 104). Tutt omschrijft de var. joi/icorai« , Haw. als : pale ?o/«V«/i—

oclireoiis ; Haworth zelf daarentegen zegt: „alis anticis cinereo"' en geeft daarmede

zéér juist de kleur van dien vorm weer, waarin lutosa het meest voorkomt;

daardoor ontbreekt aan de door Tutt opgestelde variëteiten een der voornaamste

vormen, dien hij „ash-colored" had kunnen noemen.

Haworth hield pilieornis en crassicornis voor specifiek verschillend ,
doch na

verwant aan elkander.
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weiiscli ik ill deze bijdrage de aandacht te vestigen op de tcekeiiiug

en de neiging in melanistische richting , die zich liij beide sexen
,

doch voor zooverre mij gebleken is, bij de manneUjke liet verst

voortgeschreden , openbaart.

Met de teekening bedoel ik die, welke bij sommige exemplaren

het middenveld van den voorvleugel duidelijk begrenst. (Zie figuur

2). De mate van hare ontwikkeling moge zéér verschillend zijn
,

hare hoofdpunten vind ik bij alle voorwerpen terug , ook bij die
,

welke, oppervlakkig bekeken, gewoonlijk ongeteekend genoemd

worden. Constant is op bepaalde plekken van den radius, cubitus

en de analis I , alsmede op de radius- , media- en cubitustakken

een zwarte beschubbing aanwezig. (Zie figuur 1). Die plekken

vormen de zoogenaamde stippenrijen , die ik gemakshalve de hoofd-

rijen ') zal noemen. Links van de eerste nu en rechts van de

tweede is er, min of meer duidelijk geprononceerd, nog eene aan-

wezig, waarvan elk der stippen tusschen twee zoodanigen der parallel

loopende hoofdrij in gelegen, ^) en door divergeerende lijnen ^)

daarmede verbonden is. Zóó ontstaat de het middenveld omvattende

teekening, uit zigzag-lijnen opgebouwd, waarvan het karakter de

geheele teekening bij de Noctuïnen in het algemeen sterk beheerscht.

Vermeldenswaard komt het mij voor, dat ik bij sommige voor-

werpen niet alle hoofdpunten der teekening door zwarte ,
dodi

enkele door roode schubben vind aangeduid , en wel bij voorwerpen
,

die volstrekt niet tot de overgangsvormen naar die kleurvarieteit

behooren.

Op de voorvleugels vindt men een grauwe beschubbing om de

analis I , den cubitus en radius , die donkerder is dan de haar

omgevende. Zij is het, die bij sommige gele voorwerpen rood ge-

1) Dat de hoofdrij, wortelwaarts, 17^2000«//;^ onzichtbaar is, zooals van Leeuweu

zegt, moet ik beslist tegenspreken.

2) Ik acht het minder juist om van „verdubbeling" te spreken, met het oog

op de plaats, waar de stippen zich bevinden.

3) Door Grube en van Leeuwen, m. i. ten onrechte, pijlvlekkeii genoemd,

wanneer men ten minste daarmede overeenkomst heeft willen aanduiden met de

bekende pijlvlekken, bij zekere Noctuïnen voorkomende.
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kleiutl zijndo, de overgangen vormt naar de var rufescens , Tuit.

Aan ons oog doet zij zich voor als nagenoeg van den vleugelwortel

uitgaande longitudinale strepen , die voor- , achter- en binnenrand-

waarts verloopen. Treedt nu die beschubbing, behalve langs ge-

noemde aderen in haar geheel , in donkerder kleur op dan gewoonlijk
,

en strekt zij zich dan bovendien ook langs de subcosta en radius-,

media- en cubitustakken uit, dan ontstaat het verduisterde uiterlijk

van den vlinder , dat zeker wel minstens een neiging tot melanisme

vertoont (Zie figuur 3).

IV. Levenswijze en enkele b ij zonderheden.

De natuurlijke gesteldheid van die plek, waar ik de soort het

talrijkst aantrot, tot richtsnoer nemende, kom ik tot de overtuiging,

dat men haar in het bijzonder dààr moet zoeken, waar, buiten het

ïvater , riet groeit in, ten opzichte van den waterspiegel , niet al te

laag gelegen gronden, die bijna geen water <l aannemen ,')^ zooals

men het uitdrukt ;
roode klei- , koperklei- of ook wel kwade-klei-

gronden worden zij genoemd.

Waar Burrows (t. a. p.) zegt: « I am sure that given a ditch

and a few reeds, there the insect may be, and probably will be

found,)) daar toont hij het karakter der soort nog weinig te kennen
,

terwijl hij met zijne onderstelling, «that it ought to be found

throughout the course of the Lea and Roding wherever the food-

plant occurs », bij onderzoek in loco wel eens erg bedrogen zou

kunnen uitkomen; dat hij drie of vier exemplaren aantrof in een

(( little damp corner , tar from running water , where a few reeds

strive for a living beneath the shade of thick oak trees,)) ver-

wondert hem; waarom begrijp ik niet, daar toch de nabijheid van

stroomend water volstrekt geen vereischte is.

<L De vlucht van liitosa is log », staat in Sepp (t. a. p.) vermeld
;

Schmidt zegt: «Sie fliegt ungemein schnell und gewandt;)) ook

bij Burrows heeft het: «It flies swiftly and vigorously.» Zij vliegt

inderdaad snel en krachtig.

Bij aanraking laten de stil zittende vlinders zich oogenblikkelijk
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vallen en blijven soms , als waren zij dood , liggen ; meestal echter

kruipen zij vlug tusschen het gras door, diep weg tot op den

bodem. Daar houden zij zich mijns inziens ook overdag voornamelijk

verborgen.

Zij worden door kunstlicht sterk aangetrokken.

Enkele malen heeft men den vlinder binnen steden of dorpen

aangetroffen. Zoo deelt Burrows (t. a. p.) mede, dat hij exemplaren

zag vliegen bij de lantaarns van het station en ook wel vond zitten

tegen winkelramen in hel dorp Rainham; curieus is hetgeen hij

daarop laat volgen : «t these last , always on Fridays or Saturdays

,

when the windows are more brightly lighted and the lamps kept

burning later than on other days of the week.»

Ook Douglas G. Bate i) maakt melding van een exemplaar,

dat hij bij een straatlantaarn ving.

Van baron de Grombrugghe uit Boitsfort, die zoo vriendelijk

was mij eenige voorwerpen toe te zenden , ontving ik daarbij het

volgende schiijven : « J'en ai capturé une vingtaine cette année

(1896), tous près du 3 au 10 Octobre. Us ont été capturés à

Bruxelles, à la gare du Luxembourg. Ils ont été évidemment

attirés par la lumière électrique. Mais je suis loin de pouvoir

garantir que ces papillons soient éclos dans les environs. Il se peut

qu'ils proviennent de joncs transportés par chemin de fer. Jusqu'à

présent je n'avais jamais capturé cette noctuelle, bien que j'ai

beaucoup chassé et capturé au réflecteur et que j' habite à proximité

d'étangs et de marais où croit la plante nourricière. Il y a quelques

années monsieur Fologne a capturé un exemplaire sur un arbre

des boulevards à Bruxelles.»

Stellig houd ik het er voor, dat in de meeste gevallen, waarin

Calamia lutosa ver van de voedselplant der rups verwijderd aan-

getroffen wordt, krachtige wind als de oorzaak daarvan moet be-

schouwd worden. Zelfs bij avond en nacht zijn de vlinders zeer

traag en uitei'mate weinig vluchtig. De wijfjes , die ik met het oog

op de eierlegging hield , liet ik geregeld 's avonds uit de holte van

• 1) „ Stray-Notes ou the Macro-Lepidoptera of Dulwich aud Neighbourhood."

(in The Eutom. Ree. and Journ. of Var., Vol. Vili).
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mijn hand wat suikerwaler opzuigen ^). Veel te vliegen ligt niet

in den aard dei" soort , al is haar vlucht lang niet onbeholpen.

Zoowel wat het vliegen der wijfjes , als de spoedige paring nà

het uitkomen aangaat, is op de soort volkomen van toepassing

hetgeen Dr. J. Th. Oudemans ^) omtrent de Bombycidae en Satur-

nidae o. a, opmerkt. Meermalen heb ik voorwerpen met nog niet

uitgerekte vleugels m copulatie gezien.

Burrows keerde eens 's avonds om kal/ negen van een excursie

terug , teleurgesteld , aangezien hij geen enkel paartje had gevonden.

Dit kwam , omdat hij pas had moeten uitgaan op het tijdstip
,

waarop hij al weer te huis was!

Aangaande den levensduur — deze is bij de mannetjes korter dan

bij de wijfjes — kan ik alleen vermelden., dat een door mij op 7

October in copulatie gevangen wijfje tot 7 November geleefd heeft.

Eerst omstreeks het begin van November ziet men overdag wel

eens enkele vlinders, zéér in 't oog vallend, op boomstammen

zitten of aan rietbladen hangen. Het is alsof de drang om zich ie

verbergen dan uitgedoofd is.

Ik vond nog gave exemplaren gelijktijdig met de eerste mannetjes

van Chelmatobia hrumata.

Een belangrijk verschil tusschen het aantal voorwerpen der eene

sexe en dat der andere, heb ik nimmer geconstateerd. Afgaande

op mijne waarnemingen, neem ik aan, dat àe ci\ie.YB ongeveer ie%en

elkaar opwegen. Toch komt het mij vermeldenswaardig voor, dat

ik steeds de vrouwelijke sexe in aantal als de overheerschende heb

bevonden.

Droogte zou, zoo beweert men, voor de soort gunstiger zijn dan

natte weersgesteldheid. De enkele jaren , waarover mijne ervaringen

daaromtrent loopen , zijn zéér verschillend geweest en ik heb geen

invloed van een of ander kunnen bemerken, ik mag daaruit echter

volstrekt nog geen conclusie trekken; daarvoor zijn gegevens over

1) Water bleek mij een levensbehoefte, althans voor de wijfjes, te zijn.

2) Zie: „De Nederlandsche Insecten" door Dr. J. Th. Oudemans. (Aflevering

1 ,
pag. 14, noot).
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\i\\ van jaren noodij^-. Dal (ìro(j//<' 'yaven werkelijk beter zümlm zijn
,

kan ik echter niet inzien , omdat :

1". van nadeeligen invloed van overvloedig water op liet orga-

nisme van rietplanten geen sprake kan zijn
;

2*^. de eitjes tegen den regen voortreffelijk beschut zijn;

3*^. de pasgeboren rupsen voorloopig in de kokertjes met de

eischalen (haar eerste voedsel) verblijf houden;

4*^. de rupsen zich nà het verlaten van die kokertjes onmiddel-

lijk in rietstengels invreten en intern-levend blijven; en

5*^, de voor de soort geschikte grond van dien aard is , dat het

regenwater zelfs de nauwelijks 2 cm. onder de oppervlakte liggende

pop 7iiet bereikt.

Blijven over: zulke hevige, aanhoudende stortbuien in September

en October, dat alle imagines «verregenen»!

De vlinders verspreiden een eigendom lij ken geur, die sterk doel

denken aan dien van den althaea-wortel.

Omtrent parasieten uit de orde der Hymenoptera, of die der

Diptera, is mij niets bekend.

Voor zooverre ik kon nagaan, kwam de soort in 1897 binnen

de gemeente Zevenhuizen (Z.-H.), alleen reeds in den Zuidplas-

polder aldaar, over een uitgestrektheid van ruim 5 K.M. voor.

Calamia lutosa is in Europa bekend w\i: Engeland , Denemarken ,

Zweden, Rusland, [St. Petersburg), Idjjland , Btimenië , Hongarije,

Oostenrijk, Noord-, Centraal- en Zuidwest- DuitscJdand , Frankrijk ij)

^

België, en Nederland ^).

In Azië, uit: Saisan (Siberië).

Wat Frankrijk betreft, zoo schreef de heer Gh. Oberthur mij

(in Januari 1897): cc Je crois que Calamia lutosa a été tiouvée

aux environs de Paris, il y a plus de 10 ans; mais je n'ai jamais

vu les exemplaires français. Il n'y en a aucun dans les collections

Boisduval-Guenée , Bellier de la Chavignerie , de Graslin
,
que je viens

d'examiner. Toutes les lutosa de ces collections viennent d'Angleterre

et d'Allemagne (Mecklenbourg).

1) Door den heer -D. ter Haar is zij nu (1897) ook bij Warga (Fr.) gevoiulen.
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Von Caradja ') zegt: ((Diese Art erreicht in Rumänien jeden-

falls den südlichsten Punkt ihrer Verbreitung in Europa. Die nächsten

mir bekannten Fundstellen liegen in westlichen Ungarn. »

In Noord-Amerika komt zij , zooals de heer John B. Smith
,

Entomoloog aan het « Agricultural College Experiment Station » te

New Brunswick (N. Jersey), mij mededeelde, voor zooverre hem

bekend , niet voor.

Zevenhuizen (Z.-H.)

April 1898.

1) „Die Grossschmetterlinge des Königreiches Rumäuien", von Aristides von
Caradja. (Iris, Band IX, pag. 30).
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lets over het ei, de eìerlegging en jonge rups

VAN

Leucania impnra, Hb.
DOOR

A. A. VAN PELT LECHNEB.

In den avond van den 44den juli van het vorige jaar vond ik aan

de onderzijde van een rietblad een paartje van Leucania impura , Rb.

in copulatie. Ik nam het mede en deed het , te huis gekomen , in

een ruime flesch, waarin ik, in een bodem van nat zand, eenige

rietstengels stak en bovendien nog enkele losse bladeren dier plant

legde. Den 19deu Juli, toen hel wijfje dood was , de planten onder-

zoekende
, trokken enkele bladeren , die aan het bovenste gedeelte

binnenwaarts omgekruld zaten, mijn aandacht. Bij ontrolling bleek

mij , dat het wijfje haar eitjes vlak aan een der randen dier bladeren

had afgezet , hetzij een enkel snoertje daarvan , hetzij meerdere
,

naast of onder elkander. Ook trof ik eenige hoopjes eieren aan,

die, oppervlakkig bekeken, er uit zagen, alsof zij met minder zorg

waren gelegd. Een nauwkeuriger beschouwing deed echter uitkomen
,

dat er wel degelijk een zekere regelmaat bij het leggen was in acht

genomen: in twee gevallen toch bestonden zij uit vijf snoertjes,

zóó op en gedeeltelijk tegen elkander gelegd, dat zij een tunneltje

vormden, waardoor de bladrand, die aan de onderzijde van het

hoogst liggende snoertje met kleefstof was vastgehecht, heenging,,

terwijl in een derde geval de eitjes in geleidelijk breeder wordende

gelederen (van 1—4) waren afgezet ; de breedte der rijen hield

dan gelijken tred met die van het rietblad.

Het geheele getal eitjes bedroeg circa 290. Het eitje doet zich,

met het ongewapend oog bezien , kogelrond voor en is ongeveer
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k mm. in doorsnede; bi] vergrooting neemt men een geringe af-

platting aan de onder- en een iets puntiger toeloop aan de boven-

zijde waar; overlangsche ribbetjes, door schuine streepjes aan elkaar

verbonden, loopen over het geheele eitje als een netwerk heen.

Vanaf het tijdstip , waarop de eitjes gelegd waren , tot dat , waarop

de rupsjes uitkwamen , waren eerstgenoemden achtereenvolgens aldus

gekleurd: glanzend wit, dof geelwit, licht potloodkleurig (sterk

glanzend). Op 26 Juli (alzoo 7 dagen na de afzetting) waren reeds

velen, op 28 Juli allen ontwikkeld.

De pas geboren rups is effen vuilwit , met licht geelbruinen kop

en dito nekschild; de behaarde wratten op den rug, in de zijden

en aan de binnen- en buitenzijde der pooten zijn aanwezig zooals

bij de volwassen rups ; van geen der langsstrepen echter , die deze

kenmerken, is een spoor te ontdekken. Van de buikpooten is bij

de jonge rups van het 1ste paar, ofschoon normaal aanwezig, zéér

weinig te bespeuren ; bij het loopen doen uitsluitend het 3de en

4de paar dienst. De rupsjes leefden in de eerste dagen na de

geboorte zeer verborgen in de ineen gerolde rietbladeren , zich

voedende met de leege eischalen.

Zevenhuizen (Z.-H.)

April 1898.
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A A N T E E K E N I N G

OVER

THÏCA (DELIAS) fiANDlllA Sudi. v. Voll.

nooR

P. €. T. § N E L. L. E IV.

(PI. 2, fig. 4, 5.)

In zijne Monographie de.? Piérides de l'Archipel Indo-Neerlandais

heeft Dr. Snellen van Vollenhoven twee Pieriden beschreven en

afgebeeld [Pier. Ca?idida pag. 11, pi. 3, fig. 2, van het eiland

Batjan en Pier. Herodias p. 14, pi. 3, fig. 4, van Halmaheira)

,

die uiterlijk zeer veel verschillen maar aan welker soortsregten toch

is getwijfeld. Wallace heeft namelijk in de Transact, of the Ent.

Soc. of London van 1867 het vermoeden geopperd, dat Candida

en Herodias slechts de beide seksen van ééne soort zouden zijn.

Inderdaad bestaat wel eenige grond voor dit vermoeden ; bij de

naverwante Thyca {Delias) Isse Gram. en Caeneus L. is het sexueel

verschil op dezelfde wijze uitgedrukt, doch het feit, dat Candida

van Batjan en Herodias van Halmaheira was, maande toch tot

voorzigtigheid, vooral, omdat in het zuidoosten van den archipel

zoovele verwante soorten voorkomen.

Intusschen heeft Mr. Piepers nu voor onze collectie een i van

Candida en een 2 van Herodias ontvangen, helden van Batjan
,

alwaar zij door Dr. Vorderman , die reeds zoo dikwijls bewijzen

zijner belangstelling in de Entomologie heeft gegeven, waren ver-

zameld. Op grond van deze voorwerpen, beiden zeer frisch en goed

behandeld , meen ik nu wel , op grond der analogie met de boven-

genoemde soorten , te mogen aannemen , dat Herodias Snell. v. Voll.

inderdaad het wijfje van Candida is en dus de eerste, als soort,

vervalt.
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Aan de beschrijvingen in de Monographie lieb ik niets wezenlijks

toe te voegen, doch ik wenschte hier iets te geven wat door Dr.

Snellen van Yollenhoven nagelaten is , namelijk eene afbeelding der

bovenzijde van den <? en eene der onderzijde van het ?. Beide

vindt men op bijgaande plaat. Ook merk ik op , dat bij ons exem-

plaar van het wijfje, cel 7 der achtervleugels op de bovenzijde

sterk wit is bestoven. Dit is op de afbeelding in de Monographie

niet uitgedrukt, bij vergissing, zoo als ik aan het origineele voor-

werp heb gezien.

Dr. Staudinger heeft in zijne Exotische .Sehmet terlinge op pi. 19

ook afbeeldingen van Candida gegeven, in beide seksen, eveneens

Herodias Snell. v. Voll, als het wijfje aannemende. Van deze is

de afbeelding van het wijfje goed, maar wat hard, terwijl die van

den man zondigt door geheel veikeerden vleugelvorm. Bovendien

stelt zij niet den type voor , maar eene variëteit , met lichter geel

op de onderzijde des achtervleugels. Met den type komt deze va-

riëteit op Halmaheira voor, zoo als ik aan twee mannelijke exem-

plaren van dat eiland, op het Leidsch Museum aanwezig, zie. Een

en ander doet mij ook mijne nieuwe afbeelding niet voor overbodig

houden. Ons mannelijk exemplaar van Batjan komt geheel met

het door Snellen van VoUenhoven afgebeelde voorwerp overeen.

Dat overigens Candida geene Pieris is , maar tot het genus Thyca

Wallengr. , Wallace (Delias auct. , Cathaemia Herr. Sch.) behoort,

wil ik slechts in het voorbijgaan opmerken.

Van deze gelegenheid wensch ik tevens gebruik te maken om

op te merken , dat het mij voorkomt , dat Bellas Kulmi Honrath
,

Beri. Ent. Zeitschr. 1886, p. 295, pi. VI , fig. 2 , van de Bangaay-

eilanden (ten oosten van Celebes) , eene locale variëteit van Candida

is (achtervleugels op de onderzijde bleekgeel , vaalzwarte rand

breeder, met bleeker gele vlekken). Van deze KiiJmi beschrijtt Dr.

Staudinger nog eene locale variëteit Snlana van de XuUa-eilanden

(Iris VIII, p. 354 (1894).
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SYNONYMISCHE ÜNTEEKENINGEN

DOOR

P. C. T. S af EL, LEX,

Nola Costirnacula Stand.

Deze door Dr. Staudinger in de Mém. sur les Lép, III, p. 182,

pi. 10, flg. 6 (1887) en VI, p. 259 (1892) beschreven en af-

gebeelde soort, schijnt mij toe, dezelfde te zijn als i^ola Pascua

Swinhoe, Proc. Zool. Soc. of London 1885, p. 293, pi. 20, fig. 6,

id., Hampson, lUustr. of typical specimens IX, p. 87, pi. 175,

fig. 9 (1893), Moths of India II, p. 141 (1894). Pascua zou dan

de oudste naam zijn. Zij komt ook op Java voor en is dus nog al

verbreid. (Amoer , Indie , Ceylon ,
Java).

Bryophila Distincta Christ,

Deze door Christoph in de Mémoires sur les Lépidoptères III,

p. 62 beschreven en op pi. 3, fig. 9 afgebeelde soort, houd ik

voor dezelfde als Bryoph. Alhonotata Staudinger, Mémoires VI,

p. 396
,

pi. 5 , fig. 9. Christoph's beschrijving is wat vaag en de

afbeelding, naar zijn eenige, misschien niet eens gave mannetje

gemaakt, blijkbaar niet met zorg vervaardigd. De teekening der

vleugels is aan beide zijden niet dezelfde en de kop veel te klein.

De door Staudinger geleverde is veel beter , ook in vorm , maar

het witte vlekje in cel \h der voorvleugels, dat deze soort, nevens
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de zwarte bestuiving der binnenrandshelft van den vleugel en de

schuine, bijna ongebogen zwarte eerste dwarslijn, zoo kenbaar

maakt , is niet aangeduid.

Helotropha Basalipunctata Graeser.

Graeser, die deze soort in de Berliner Entom. Zeitschrift 32

(1888), p. 341 beschrijft, plaatst haar in het genus Gortjna Tr.

Led. Hetzelfde doet ook Dr. Staudinger , Mémoires sur les Lépi-

doptères VI, p. 466 (1892). De vlinder, waarvan ik een mannelijk

exemplaar bezit, mist echter de spitse, hoornachtige punt aan het

voorhoofd , die een voornaam generiek kenmerk van Gortyna uit-

maakt (zie Lederer, Noctuirxen Europa's, p. 120, pi. 2, fig. 13)

en kan dus geene Gortyna zijn. De heer Hampson plaatst haar in

zijn genus Xanthia, waarvan hij in de eerste plaats als kenmerk

opgeeft «oogen naakt, onbewimperd » , terwijl Lederer Xanthia

onder de genera met bewimperde oogen plaatst, wat ook juist is,

hoewel dit , over het geheel weinig sprekende kenmerk , bij Xanthia

juist niet duidelijk is uitgedrukt. Het is waar, dat Hampson

Lederer niet aanhaalt en het genus noemt: Xanthia Ochs. (beter

zou zijn Ochsenheimer en Treitschke, want de eerste noemt de

soorten slechts op, terwijl de tweede ten minste eenige genei'ieke

kenmerken vermeldt). De 17 Xanthia's van Ochsenheimer worden

echter thans in 7 genera verdeeld en de 18 van Treitschke in 8.

Eene vermelding van deze twee schrijvers alleen beduidt dus niets.

Bij Basalipunctata zijn de oogen onbewimperd , de palpen zooals

brj Nictitans, die ik liever van Hydroecia Gn. Led. afscheid en

(even als Leucographa Borkh ) generiek met Leucostïgma vereenig.

Bij Xanthia verschillen de palpen trouwens niet veel van die van

Leïicostigma en Nictitans. Maar wat Basalipunctata kenmerkt , is

een scherpe langskam achter den halskraag, zoo als Xanthia en

Gortyna dit kenteeken bezitten; strikt genomen, zou dit alweder

de vorming van een nieuw genus vereischen.

Merkwaardig is de overeenkomst in kleur en teekening tusschen

Basalipunctata en Ochracea Hbn. [Flavago auct.}. Ik merk alleen

Tijdschr. v. Entom. XLI. 8



110 (p. e. T. snellen), synonymische aanteekeningen.

op , dat het goudgele middenveld der voorvleugels niet duidelijk

tot den binnenrand doorloopt, zoo als bij Ochracea, dat de tweede

dwarslijn bij de laatste getand is, bij de andere ongetand en dan

de helderwitte stip aan den voorvleugelwortel.

Hampson citeert bij Basalijiunctata ook Gorti/na Intermixta

Swinhoe, Trans. Ent. Soc. of London 1891
, p. 480, pi. 19, fig. 11.

De soort is dus over Oost-Azië ver verbreid (Khasia-gebergte
,

Amoer).

Ik wil hier nog opmerken, dat gave en frissche exemplaren van

Gortyna Ochracea {Flavago) ook eene fijne geelwitte stip aan den

wortel der voorvleugels vertoonen, echter in verre na niet zoo

scherp, helder en groot als bij Basalipunctata.

Amphipyra Erebina Butl.

De heer Leech vereenigt in de Proc. of the Zool. Soc. of London

Ì889, p. 540, deze door Butler in de Annals and Mag. of Nat.

Hist. Ser. 5, vol. I, p. 287 (1878) beschreven en in de lllustr.

of typ. spec. Ill, p. 23, pi. 46, fig. 12, afgebeelde soort, met

AmpJdpijra Perjiua Fabr. Zij gelijkt er zeer op; toch is de bijeen-

voeging verkeerd, zoo als Staudinger teregt aanteekent in de

Mémoires sur les Lépid. VI, p. 494 (1892), waar hijeenige, aan

de teekening der voorvleugels ontleende verschilpunten opgeeft en

ook opmerkt, dat Ereh'ma kleiner is. Wat mij echter van meer

belang voorkomt dan dit alles, dat ik trouwens bevestigd vind,

is , dat bij de grootere PerJlua het eindlid der palpen niet meer dan

half zoo lang is als het middenlid en bij de kleinere Erebina bijna

zoo lang als het middenlid. Ook is het eindlid bij Erelina dunner.

Het door Dr. Staudinger aangewezen verschil in de tweede dwars-

lijn der voorvleugels is ook op de onderzijde goed zigtbaar.

Thalpochares Ragusana Freyer.

Guenée beschrijft in zijne Noctuélites II, p. 248, n". 1041,

eene AniJiopJiila Jirginea, van Java, naar een wijfje. Ik geloof
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zeker dat deze Virginea slechts eene variëteit is van Ragusana

Freyer, Neuere Beiträge V
, p. 92 ; Ragusa

,
pi. 437 , fig. 1 , zich

onderscheidende door dat de witte grond der voorvleugels roos-

kleurig getint is. Van Java heb ik vier exemplaren voor mij
,

waarvan een eene typische Virginea is en de andere zeer wel den

overgang vormen op Ragusana
,
gelijk ik die ook van Dr. Staudinger,

uit Syrië ontving. In den bouw der verschillende ligchaamsdeelen

zie ik ook niet het minste verschil. Hieruit volgt, dat de soort

Ragusana moet heeten, want Freyer's naam is van Ì845, Guenée's

beschrijving van 4852.

Dat Lederer's Thalpochares Psilogramma, Verb, der Zool.-Bot.

Vereins V, p. 207, pi. 2 (Syr.) fig. 14, ook als een synoniem

hier behoort, houd ik voor wel bekend.

Eublemma Virginea Hampson , Moths of Indiali, p. 339 (1894),

is mede Ragusana. Hij beschrijft ook goede overgangen en citeert

Kygena Quinqiielinealis Moore, Proc. Zool. Soc. of London 1877,

p. 612 De laatste houd ik echter eer voor het wijfje van Hypena

Colahalis Feld, en Rog., Novara II, 2 pi. 120, fig. 29 (1873), Hypo-

semeia Incertalis Hamps. , lUustr, of typ. spec. IX, p. 121, pi. 166,

fig. 21 (1893), Britha Biguttata idem. Moths of India III, p. 94,

fig. 44, $ (1895).

Ragiisana, die inderdaad volgens Lederer's Noctuinen-classificatie

tot zijn genus Thalpochares behoort, is dus bekend vanDalmatie,

Syrie, Indie, Birma, de Andaman-eilanden , Java, Nieuw-Guinea

en Australie.

Thalpochares (Micra) Secta Guen.

Is door Felder en Rogenhofer, in de Novara-Reis II, 2 (Lepi-

doptera) pi. 108, fig. 11 (1868), afgebeeld als Thalpochares Adu-

lans. De atbeelding is vrij goed ; ik zie geene andere fout dan dat

de rooskleurige dwarsband der voorvleugels te onregte is voorge-

steld als in den voorrand uitloopende, wat niet het geval is.

Guenée's beschrijving, Noct. II, p. 249, is op dit punt juist.

Bij 8ecta behooren ook: Anthophila HemirJioda Moore, Lep, ol
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Ceylon II, p. 84 (1884) en iJuòlemma lIemiì7iO(laUaimpson,ìilo\.[ìS

of India II, p. 342, N. 2126 (1894).

De soort is overigens eene Tiialpochares Lederer. Dit genus is

in het werk van Hampson in het geheel niet vermeld.

Brada Curvilinea Stand.

Onder de/en naam is door Dr. Staudinger, in de Mémoires sur

les Lépidoptères VI, p. 553, pi. IX, fig. 12, eene zeer eigen-

dommelijke Noctuine beschreven , die kennelijk tot hetzelfde genus

behoort dat de heer Hampson, in de Moths of India II, p. 419,

Gapotena noemt. Daar Dr. Staudinger zijn genus Brada niet nader

karakteriseert en Hampson dit wel doet , buitendien (beide namen

zijn van Walker afkomstig) Brada en Gapotena synonymen zijn

en de laatste de oudste, geloof ik dat wij het bedoelde Noctuinen-

genus Gapotena moeten noemen.

Aan de generieke beschrijving in de Moths of India zou alleen

toe te voegen zijn: oogen naakt, onbewimperd; schoenen onge-

doornd en verder, dat de aderen 3 en 4 der achlervleugels ook

wel ongesteeld met 5 uit één punt ontspringen.

Walker heeft het genus in deel 33 van zijnen Gatalogus ten

derden male beschreven onder den naam Phanaca.

Ciirvilinea Staudinger is van de beide door Hampson vermelde

soorten, Trimcata en Apriformis , andere beschrevene ken ik niet,

onderscheiden door de bruingraauwe voorvleugels en hunne op de

helft gebogen, donkere tweede dwarslijn. Bij de andere soorten is

die lijn licht en ongebogen {Truncata) , of ook wel donker, maar

gegolfd {Apriformis).

Boarmia Tendinosaria Brem.

Bij deze, door Bremer in de Mém. de l'Acad. de St. Petersbourg,

7e serie, deel VIII en in de Lépid. Ost-Sibiriens p. 73, pi, VI,

fig. 17 (1864) beschreven en afgebeelde soort, behooren de vol-

gende citaten:
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Boarmia Ponderata Feld, en Rog. Novara II, 2 pi. 125, Og. 18

(1874).

ÄmpJddasp Superans Butler, Illustr. II, p. -48, pi. 35, fig. 3

(1878).

Amraìca Fortissima Moore, New Ind. Lep. (from the Atkinson

Coll.) Ill, p. 245 (1887).

Boarmia Tendlnosaria Graeser, Beri. Ent. Zeits. 35, p. 83 (1890),

id., 37, p. 232 (1892).

Biston Recursaria Hampson , Moths of India III, p. 246 (1895).

Bremer's afbeelding en beschrijving zijn zeer slecht (men ver-

gelijke Graeser's aanteekening) , de afbeelding door Felder geleverd

is de beste.

De heer Hampson , die deze soort ook van Java vermeldt (Mr.

Piepers heeft haar daar niet gevonden)
,

plaatst Tendhiosaria in

het genus Biston Leach , maar er is niets wat , zoo als Graeser

teregt aanmerkt , belet haar als eene Boarmia te beschouwen. De

generieke beschrijving van Biston Leach , hoewel zeker niet onweten-

schappelijk , is stellig thans onvoldoende ; maar wanneer wij Ten-

dlnosaria toetsen aan Lederer's generieke beschrijving van Biston,

Verh. Zool. Bot. Ges. III (1853), p. 217, vinden wij in den

opgerolden zuiger, de glad beschubde sclieenen en de vier sporen

der achterschenen allerlei beletselen, die verhinderen om haar in

het genus Biston Led. te plaatsen. Waarom von Heinemann het (ook

door de behaarde oogen) zoo goed gekenmerkte genus Amphidasys

Tr. , Led. weder met Biston vereenigt, is mij een raadsel. Ook

Hampson doet hel {Cognatarla Guenée is eene Amphidasys). Zeker

geene verbetering.

Diastictis Anomalata Alph.

Een synoniem dezer in de Horae Soc. Ent. Ross. 20 p. 455

(1892) beschreven en in de Mémoires sur les Lépidopt. IX (1897)

p. 54, pi. IV, fig. 3, ook afgebeelde soort, is inderdaad Halia

Adzearia Oberthur, Etudes 18, p. 33, pi. IV, fig. 62 (1893),

niettegenstaande eenige kleine, door den heer Alpheraky aange-



114 (p. e. T. snellen), synonymische aantbekeningbn.

stipte verschillen in de teekening , maar de soort behoort niet in

het genus Macaria Curt., Led. doch is eene Diastictis Hbn., Led.

De vleugelvorm, de spitse palpen en voorhoofdkuif, zoo mede de

mannelijke sprieten, stemmen beter met het laatstgenoemde genus

overeen dan met Macaria.

Dat de naam Halia voor een vlindergenus niet in aanmerking

kan komen, is door Lederer reeds in 1853 aangetoond (zie Verh.

d. Zool.-Bot. V. 3 , p. 233). Van deze en dergelijke verbeteringen

nemen Fransche Lepidopterologen echter meestal geen nota.

Leptostegna Tenerata Christ.

Een synoniem dezer fraaije, door Christoph in het Bulletin de

Moscou 1880, 3 p. 86 beschreven Geometrine, is Dijspteris

Asiatica Warren, Proc. Zool Soc. 1893, p. 358, pi. 31, fig. 8.
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TH. Asilidae.

Door de welwillendheid van Dr. C. Kertész werd ik onlangs in

de gelegenheid gesteld, om een goed deel van de Asiliden uit het

Nationaal Museum te Budapest te onderzoeken. Daaronder bevonden

zich een aantal soorten uit Oost-Indië; vele oude bekenden, maar

ook sommigen, die mij nog nimmer waren voorgekomen. Ongeveer

te gelijker tijd ontving ik van den Heer Severin een aantal Oost-

Indische Diptera uit het Museum te Brussel ter determinatie,

waarbij eenige Asiliden al aanstonds mijne aandacht trokken. Een

en ander gaf mij aanleiding, om na te gaan wat uit deze familie

aanwezig is in de collectie van den Heer Neervoort van de Poll,

alsmede onder de insecten van Darjeeling, die ik aan den Heer

R. Oberthür te danken heb ^). De uitkomsten van dit onderzoek deel

ik hier mede.

DASYPOGINAE.

1. Scylaticus vertebratus Big. Ann. Soc. Ent. de France, 1878,

p. 435, n°. 3. — Twee exemplaren, waarschijnlijk een $ en

een ?, van Sukabumi, West-Java, in de collectie van de Poll.

Bigot's beschrijving, door hem met twijfel als die van het $ aan-

geduid, laat zich zonder dwang op deze exemplaren toepassen;

1) Zie Tijdschr. v. Entom. XXXIX, p. 95.



116 (r. M. VAN DEE WULP.) AANTEEKENINGEN

maar ik geloof, dat zij eer het c? betreft. Althans de gele teekening

van het achterlijf, zooals hij die aangeeft , vind ik geheel terug in

het voorwerp, dat ik voor een c? houd; bij het andere exemplaar

is het achterlijf van boven meer eenkleurig zwart en alleen in

de zijden geel
;
in beiden is de buik geel. De pooten hebben eene

dichte beharing en lange borstels, vooral in het exemplaar, dat

volgens mij een c? zou zijn; de haren en borstels zijn allen geel.

2. Microstylum Vica Walk. List Dipt. Brit. Museum, II. 304

{Das^poffoti); syn. Microstylum spinitarse Macq. Dipt. exot. supp.

4. 61. 15. pi. 6, f. 1.

Beide sexen uit Oost-Indië, in het Museum te Budapest.

De exemplaren hebben eene lengte van 31 mm. en beantwoorden

volkomen aan Walker's beschrijving, behalve op een enkel punt;

hij geeft namelijk de kleur van het voorhoofd aan als « reddish-

brown», terwijl dit aan de voor mij staande exemplaren even zwart

is als al het overige. Ik kan daarin echter geen voldoend specifiek

onderscheid zien.

Niet minder dan Walker's beschrijving, past die, welke Macquart

heeft gegeven van zijn M. spinitarse, en ik twijfel dan ook niet,

dat beiden dezelfde soort betreffen. In zijne afbeelding schijnt wel

eenige overdrijving te zijn ten aanzien der borstels van het achterlijf

en de pooten, die over 't geheel te veel als si ekels zijn voorgesteld;

toch valt het niet te ontkennen, dat, vooral aan de middeltarsen
,

de borstels talrijk en zeer stevig zijn. Het achterlijf is op de voorste

helft dofzwart en eerst naar achteren wordt het glanzig; ter weder-

zijde van de eerste twee ringen is eene fijne zwarte beharing; eene

dergelijke beharing is aan den achterrand van het schildje. De

pooten zou ik niet eigenlijk zwart , maar donker pekbruin noemen.

De kolfjes zijn geel met zwarten steel.

3. Microstylum fulviventre n. sp. S.

Kop en thorax zwart; achterlijf en pooten roodgeel; vleugels

donkerbruin met paarsen weerschijn.

Lengte 21 mm. (doch waarschijnlijk iets langer, omdat aan het



BETREFFENDE OOST-INDISCHE DIPTERA. 117

eenige exemplaar het uiterste eind van het achterlijf schijnt te

ontbreken.

Voorhoofd en aangezicht zwart , smallei* dan de oogen en met

evenwijdige zijden ;
het aangezicht vlak ; de knevelborslels zwart

;

de kinbaard roodgeel. Sprieten zwart (het derde lid afgebroken).

Zuigsnuit merkelijk langer dan de kop, zwart, aan het zeer spits

toeloopende eind roestkleurig
;
palpen zwart, met zwarte beharing.

Thorax, schildje en achterrug zwart; de onderkant van den pro-

thorax met roodgele-, de schouderknubbels met zwarte beharing;

meer naar achteren ter wederzijde van den thorax eenige zwarte

borstels; aan den achterrand van het schildje eene fijne zwarte

beharing; ook de uitstaande haren vóór de kolfjes donker. Achterlijf

roodgeel; alleen de zeer korte eerste ring donkerbruin; de be-

haring i'oodgeel, in de zijden en op den buik bijzonder dicht.

Pooten roodgeel, met dichte beharing van dezelfde kleur; de

heupen en de spits der dijen zwart; de laatste tarsenleden bruin;

aan de schenen tusschen de beharing enkele zwarte borstels ; ook

de tarsen met zwarte bortels, aan de middeltarsen in grooter

aantal ; voetballen geel. Kolfjes bruinachtig met zwarten steel.

Vleugels donkerbruin met sterken paarsen weei'schijn; aan de

voorste helft is het bruin krachtiger; kenmerkend is een donker

vlekje in het bovenste gedeelte der tweede achlercel; het aderbe-

loop normaal.

Een enkel mannelijk exemplaar uit Oost-Indië , in het Museum

te Budapest. Ofschoon het eenigszins gebrekkig is en derhalve de

beschrijving niet geheel volledig kan zijn , zal de soort toch wel

herkend kunnen worden.

Bij het raadplegen der literatuur heb ik slechts drie Oost-

Indische soorten gevonden , die even als deze , een zwarten thorax

en roodgeel achterlijf hebben. Dit is het geval bij M. Khypae Walk.

List Dipt. Brit. Mus. II. 305 {I)asypogoii) , M. rufiventre Macq,

Dipt. exot. I. 2. 31 en M. exïmmm Big. Ann. Soc. Ent. de France
^

1878, 404). Geen van deze komt evenwel volkomen met boven-

beschreven nieuwe soort overeen. Bij Rhypae is de kop donker

roestkleurig en zijn de borstels aan dijen en schenen rood : rußventre
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heeft zwarte pooten ; en bij ex'miium zijn de knevelbaard en de

beharing der voorpooten wit.

4. Microstylum albolimbatum n. sp. $ ? (PI. 3, fig. \
;

fig. 2. kop

in profiel; fig. 3. c? genitaliën van boven gezien ; fig. 4. id. in profiel).

Zwart; thorax met lichte zijbanden; achterlijf naet witachtigen

achterzoom der ringen; vleugels zwartachtig grauw.

Lengte 18 mm.

Aangezicht half zoo breed als de oogen, flauw gewelfd, met

evenwijdige zijden, geelachtig grijs; voorhoofd van dezelfde kleur;

de knevelbaard uit stevige zwarte borstels bestaande; de kinbaard

wit; het achterhoofd lichtgrijs. Sprieten zwart; de beide wortel-

leden van gelijke lengte, met eenige zwarte borsteltjes; het derde

lid zoo lang als de beide eerste leden te zamen , in 't midden iets

verbreed, de eindgriflel rudimentair. Zuiger glanzig zwart, zoo lang

als de kop, aan het puntig uiteinde met korte roodgele haartjes.

Thorax dofzwart ; de schouders , een band van daar boven den

vleugelwortel tot aan het schildje, het schildje zelf, de zijden van

den achterrug en eenige plekken in de borstzijden
,
grijsachtig wit

;

op den rug van den thorax is eene korte zwarte beharing en in

de zijden, dicht voor den vleugelwortel, staan enkele stevige zwarte

borstels; onder aan den prothorax en op de lichte plekken in de

borstzijden is de beharing langer en sneeuwwit; ook op de \ oor-

heupen is zulk eene witte en zeer dichte beharing; eene opeen-

hooping van zwarte borstels bevindt zich vóór de inwrichting der

kolfjes en eene tweede ter wederzijde van den achterrug. Achterlijf

naar het einde iets versmald, fluweelzwart, de ringen met wit-

achtigen achterzoom , die aan de middelste ringen het breedst is
;

ter wederzijde van den eersten en tweeden ring is eene uit-

staande, witachtige of bleekgele beharing; genitaliën glanzig rood-

geel, van onderen omgeven door eene dichte beharing van dezelfde

kleur, die reeds aan den voorafgaanden lijfsring begint. Pooten

glanzig zwart ;
de schenen meer pekbruin ; de voor- en midden-

heupen hebben eene witte beharing, de achterheupen zijn aan de

achterzijde wit bestoven ;
overigens hebben de pooten eenige stevige
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zwarte borstels, die vooral aan de tarsen sterk ontwikkeld zijn.

Kolfjes roodgeel. Vleugels gelijkmatig zwartachtig grauw.

Deze beschrijving is ontleend aan een mannelijk exemplaar van

üarjeeling in Britsch-Indië. Twee wijfjes van dezelfde herkomst

reken ik, ofschoon met eenigen twijfel, ook tot deze soort, omdat

zij in alle plastische kenmerken met het i overeenstemmen. Zij

zijn iets grooter (20 mm.); de witte zijbanden van den thorax zijn

breeder en duidelijker, terwijl ook op den rug van den thorax een

paar witachtige langsstrepen zichtbaar zijn ; het achterlijf eindigt vrij

slomp en is aan den tip omringd door eene rij dikke , zwartachtige

borstels; de witte beharing aan de voorzijde der voor- en midden-

heupen ontbreekt en is door enkele geelachtige borstels vervangen;

de vleugels zijn niet zoo eenkleurig, maar alleen aan de voor-

randshelft donker en tegen den achterrand zeer licht bruinachtig,

welke kleuren in de middelste cellen vrij duidelijk en vlekkig zijn

afgescheiden; bovendien hebben de vleugels een paarsen glans.

Bij een der beide wijfjes is het achterlijf op de eerste drie

ringen dofzwart met een grijswitten achterzoom van eiken ring
;

het verdere gedeelte van het achterlijf is glanzig zwart; ook de

pooten zijn zwart, alleen de midden- en achterschenen meer

pekbruin.

Het andere vrouwelijk exemplaar wijkt meer af: niet alleen dat

hier het achterlijf, in plaats van zwart, glanzig bruinrood is,

ofschoon aan de voorste ringen ook min of meer een zwarten

voorkant en een lichlgrijzen achterzoom te zien is; maar ook de

dijen en schenen zijn geelrood en alleen aan de spils zwart;

daarbij komt nog^ dat de knevelbaard, alsmede de borstels vóór

en achter de kolfjes, niet zwart, maar roodgeel zijn.

Indien wei'kelijk de drie voorwerpen tot dezelfde soort be-

hooren, dan zou deze in de kleur van achterlijf, pooten en be-

haring sterk variëeren; doch zelfs wanneer men verschillende

soorten moest aannemen , dan zouden zij toch eene eigenaardige

groep in het genus Microstylum uitmaken , die zich onderscheidt

door den dofzwarten thorax met witachtige of althans bleeke langs-

banden, en waartoe ook Microstylum {Basypogon) imhutum Walk.
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en irimeles Walk. (Diptera Saundersiana
,

p. 96 en 97) en wellicht

ook Microsti/lum {Dasi/pogon) Voly^iiotes Walk. en Sura Walk.

(List Dipt. Brit. Mus. II. p. 305 en 345), allen van Oost-Indië,

schijnen te hehooren. M. Sura zou, volgens de beschrijving, vrij

nabij komen aan het tweede, hierboven aangeduide, vrouwelijk

exemplaar van alboilmhalum , doch bij Walker is geen sprake van

eenige grijswitte teekening op het achterlijf en de lengte wordt

op slechts 7 lijnen aangegeven.

De beschikking over een rijker materiaal dan mij ten diensle

staat, en de vergelijking der Walker'sche typen, zullen eerst later

hier de ware verhouding, tusschen werkelijk afzonderlijke soorten

en de daarbij voorkomende variëteiten , tot klaarheid kunnen brengen.

GENOPOGON nov. gen.

(^xsfóg^ nietig; nójyoiv
^ baard).

Slanke, geelachtige, bijna naakte sooi'ten van middelmatige

grootte. Kop meer breed dan hoog; aangezicht een weinig ge-

welfd; knevelbaard slechts uit een tweetal stevige borstels aan

den mondrand bestaande; schedel tusschen de oogen ingezonken
;
de

bijoogen op een bultje geplaatst. Sprieten ongeveer zoo lang als de

kop; de beide worlelleden van gelijke lengte; het eerste cylindrisch
;

het tweede napvormig; het derde lid zoo lang als de beide voor-

afgaanden te zamen ; de eindgriffel ontbreekt of is althans zeer

rudimentair. Zuigsnuit recht vooruitstekend; palpen zeer klein.

Thorax van boven gewelfd; het schildje klein. Achterlijf cylindrisch,

aan de voorste ringen iets versmald, aan het eind gewoonlijk

naar onderen omgebogen. Pooten slank ; de voorschenen binnen-

waarts met een kleinen, tandvormigen einddoorn; tarsen met goed

ontwikkelde voetballen. Vleugels breed, zoo lang als het achterlijf;

de randcel open; derde langsader gevorkt, de bovenste arm in de

vleugelspits, de onderste arm in den achterrand uitloopende;

middendwarsader merkelijk vóór het midden der discoidaal-cel

geplaatst; uit de discoidaal-cel ontspruiten drie aderen; alle achter-



BETREFFENDE OOST-TNDTSCnE DIPTETIA. 121

cellen aan den vleugelrand geopend ;
onderste wortelcel (anaal-cel) aan

haar einde sterk vernauwd, soms zelfs gesloten, doch niet gesteeld.

In vele opzichten , o. a. in het aderbeloop der vleugels , könnt

dit genus eenigszins overeen met de Afrikaansche geslachten Laparus

en Saropogon Löw, en met het Zuid-Amerikaansche geslacht

LocJdtes Schin. Dit laalste heeft ook den Laphrinen-achtigen vorm

der sprieten; doch de knevelbaard is daar sterk gevuld en reikt

tot het midden van het aangezicht. Bij Laparus en Saropogon

daarentegen is de knevelbaard tot den mondrand beperkt , maar

bij laatstgemeld genus en ook bij de meeste soorten van Laparus

bestaat hij uit eene geheele rij van borstels, terwijl ook het derde

sprietlid langer en dunner is. — Verwant schijnt ook te zijn het

Zuid-Amerikaansch geslacht Beromyia Phil. , doch daar is het

achterlijf nog langer en dunner, en aan de achterpooten zijn de

dijen en schenen verdikt; bovendien bestaat de knevelbaard uit

meer dan twee borstels.

5. Cenopogon bifidus n. sp. $ ? (PI. 3, fig. 6; fig. 7 kop in profiel).

Roodgeel; de thorax grauwbruin ;
het achterlijf met zwarte

vlekken en dwarsbanden; de vleugels bruinachtig.

Lengte 11—16 mm.

Aangezicht iets smaller dan de oogen, grauwachlig geel, met

bleekgelen of witachtigen zijdeglans; de beide mondborst els geel.

Sprieten roodgeel; het derde lid gewoonlijk van boven donkerder.

Zuigsnuit glanzig zwart; palpen zwart, met zwarte haren. Thorax

van boven donker grauwbruin, in de zijden grauwachtig geel;

schildje roodgeel. Achterlijf roodgeel, de eerste ring zeer kort, van

boven zwart en eenigszins opgeheven; de tweede en derde ring

cylindrisch; de tweede aan de basis met eene zwarte rugvlek en

soms nog met een zwarte stip voor het einde; de derde bij de

basis met een in 't midden afgebroken, donker dwarsbandje en een

dergelijk bandje voor het einde; de vierde en volgende ringen zijn

iets breeder, de vierde met twee doorloopende zwarte dwarsbanden;

de vijfde zwart met een paar roodgele vlekjes; de zesde geheel

zwait; de zwarte teekening van het achterlijf is meer of minder
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uitgebreid en niet altijd even duidelijk; de mannelijke genitaliën

zijn grootendeels glanzig zwart. Pooten roodgeel; achterheupen

zwartachtig ; achterdijen met zwarte spits en veelal met een zwarten

langsveeg van boven ; ook de middeldijen soms van boven bruin
;

in sommige exemplaren de basis der achterschenen bleekgeel , wat

te meer uitkomt omdat de schenen dan tevens verder donkerder

zijn; het einddoorntje aan de vo'^rschenen zwart; de laatste drie

tarsenleden gebruind ; de pooten hebben eenige verspreide bleekgele

borstels. Kolfjes bruingeel. Vleugels donkerder of lichter bruin ,
aan

de wortelhelft van den voorrand meestal het donkerst; basis der

cubitaal-cel voorbij het eind der discoidaal-cel ; middeldwarsader

merkelijk voor het midden der discoidaal-cel
;
vierde achtercel aan

het einde iets vernauwd; onderste wortelcel (anaal-cel) aan den

vleugelrand spits toeloopend en soms gesloten.

Een Î van Sukabumi, West-Java (Fruhstorfer) in de collectie

van de Poll ; twee mannelijke exemplaren van Himalaja in het

Museum te Budapest; ik bezit zelf een î van Java (Piepers) en

enkele exemplaren van beide seksen van Darjeeling.

Tot het geslacht Cenopogon behooren ook Dasijpogon volcatus

Walk. uit Oost-Indië , Eypsaon Walk. en Cerco Walk. , beiden

van China (Walk. List Dipt, Brit. Mus. II. p. 346, 348 en 349).

Dit blijkt voldoende uit de generieke kenmerken , voor die soorten

door Walker aangegeven (1. c. VI. p. 469) en de vrij uitvoerige

beschrijvingen. Ik zou zelfs geneigd zijn, B. volcafms met mijn

Cenopogon hijidus te identifieeren , indien Walker niet uitdrukkelijk

zeide : « legs with short black hairs », waarvan bij de door mij onder-

zochte voorwerpen niets te zien is, terwijl ook sommige andere

bijzonderheden niet volkomen passen.

Het komt mij waarschijnlijk voor, dat ook sommige Zuid-

Afrikaansche soorten van Laparus , door Löw beschreven (L. pul-

cJiriventris , cuneatus
^

gracilipes en pedunculatus) , bij welke de

knevelbaard slechts uit twee borstels bestaat, evenzeer tot het

genus Cenopogon kunnen worden gebracht, alsmede Laparus oralis

,

van de kust van Guinea, door mij in de Comptes rendus de la

Soc. Ent. de Belgique van 1884 beschreven.
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LAPHRINAE.

6. Laphria gigas Macq. Dipt. exot. I. 2. 65. 7. — Een S'

van Java (Fruhstorfer) in het Brusselsche Museum ; het is gelijk

aan het <?, zooals ik dit beschreven heb in het Tijdschrift v.

Entomol. XV. p. 165; ook in grootte komt het vrij wel daar-

mede overeen, daar de lengte 28 mm. bedraagt. Dit is het eerste

Javaansche exemplaar, dat mij is voorgekomen; Macquart geeft

Oost-Indië als vaderland aan; de voorwerpen van het Leidsch

Museum zijn van Borneo, even als Laphria ïwrrida Walk., die

hoogst waarschijnlijk synoniem is.

7. Laphria egregia n. sp. i (PI. 3, fig. 8).

Roodgeel; sprieten en strepen op den thorax zwart; achterlijf

zwart , met gelen achterrand der ringen ; beharing , ook die der

palpen
,

geel ; vleugels geelachtig.

Lengte 29 mm.

Kop weinig breeder dan de thorax , roodgeel ; voorhoofd en

aangezicht vrij breed, de onderste helft van het aangezicht bultig

vooruitstekend ; de geheele knevelbaard , de beharing onder de

sprieten en die onder aan de basis van den zuigsnuit roodgeel;

de kinbaard iets bleeker. Sprieten zwart; de beide wortelleden

met gele beharing; het derde lid zeer slank, anderhalfmaal

zoo lang als de wortelleden te zamen. Zuigsnuit glanzig zwart,

langer dan de kop, aan het eind met bleekgele haartjes; palpen

zwart , aan den tip met dichte , vrij lange , roodgele beharing.

Thorax roodgeel , met drie bruinzwarte langsbanden , waarvan de

middelste geheel doorloopt , maar de beide zijbanden aan den

dwarsnaad onderbroken zijn ; borstzijden zwart met eene gele vlek

boven de middenheupen ; schildje zwart , aan den achterrand met

gelen zoom en eene x'eeks lange gele borstelharen. Achterlijf lang

en slank , aan het eind spits toeloopend , zwart met gelen achter-

rand der ringen ; de zwarte kleur door de dichte gele beharing
,

naar gelang van het daarop vallend licht, soms tot het bruinroode

overgaande; de mannelijke genitaliën (fig. 9) bestaan uit een paar
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glanzig kastanjebruine bovenkleppen , een zwartachtig , kegelvormig

orgaan van onderen , een en ander met lange gele haren , en in

het midden een zwart, driedradig aanhangsel. Pooten geelrood; de

heupen zwart; dijen van boven meer of min bruin; de achter-

dijen eenigszins gebogen en voorbij het midden verdikt; ook de

achterschenen aan de basis flauw gebogen; al de dijen en schenen

met dichte, lange, gele of vosroode beharing; zelfs de tarsen met

dergelijke haren; voethaken zwart; voetballen geel. Kolfjes geel.

Vleugels bruingeel, aan de spits en langs den achterrand grauw-

achtig; de aderen roodgeel.

Een <? van Noord-Borneo (Brunei) in het Museum te Brussel.

De soort komt door hare groolte en in vele opzichten overeen

met Lajihria gigas Macq. , doch is gemakkelijk te herkennen aan de

gele dwarsbanden en de gele beharing van het achterlijf, de niet

zwarte achterdijen , den gelen kinbaard , de gele (niet zwarte)

beharing der palpen en de vosroode (niet zwarte) beharing aan de

binnenzijde der achterschenen. Zij is als 't ware een middenvorm

tusschen L. gigas en de veel kleinere L. lieimvardtii Wied. Van

deze laatste onderscheidt zij zich , behalve door hare meerdere

grootte, door het gemis van zwarte haren in den knevelbaard,

door den gelijkmatig breeden middenband van den thorax (in

Reinwardiii is de middenband van voren merkelijk breeder en

wordt naar achteren allengs smaller) en door den broederen en

minder scherp afgescheiden gelen achterzoom der lij fsringen ; ook zijn

de genitaliën meer uitpuilend en gelijken veel op die van gigas.

8, Laphria Reinwardtii Wied. Auss. Zweifl. I. 508. 7; Macq.

Dipt. exot supp. I. 72. — Ik zag een exemplaar van Java

(Fruhstorfer) uit het Brusselsche Museum en eenige, mede van

Java, uit het Museum te Budapest; allen wijfjes. Bij al deze

voorwerpen zijn de langere haren van den knevelbaard zwart,

gelijk Macquart die ook beschrijft.

9. Laphria gilvoides n. sp. (PI 4 , fig. 4 ; fig. % kop in profiel).

Zwart; achterlijf rood; aangezicht goudgeel; vleugels aan de

spitshelft bruin.
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Lengte 23 mm.

Kop iets breeder dan het breedste gedeelte van den thorax;

voorhoofd zwart, diep ingezonken; aangezicht met evenwijdige

zijden , dicht bedekt met goudgele beharing ,
die onmiddellijk

onder de sprieten langer is; knevelbaard geel, waartusschen

een aantal langere zwarte borstelharen ; kinbaard mede met

enkele donkere haren er tusschen; beharing van het achter-

hoofd uitsluitend zwart. Sprieten slank, zwart; de beide wortel-

leden met zwarte haren; het derde lid anderhalfmaal zoo lang als

de wortelleden te zamen. Zuigsnuit glanzig zwart, langer dan de

kop; palpen zwart; aan de spits met zwarte haren. Thorax en

schildje zwart; de rug van den thorax met korte, vale beharing,

die echter de grondkleur weinig verandert; borstzijden grijsachtig;

de achterrand van het schildje met eene rij lange donkere borstel-

haren. Achterlijf helder rood; de korte eerste ring zwart; somtijds

bij het ^ bovendien zwarte zijvlekken op de drie volgende ringen;

mannelijke genitaliën weinig uitstekend en zwart, even als de

korte eierbuis van het Î. Poolen zwart, stevig; dijen verdikt; de

achterdijen en achtersehenen iets gekromd; de pooten overal met

cene lange en dichte, deels grijze, deels zwarte beharing en met

zwarte bortels; bij het ? is de beharing der pooten over 't geheel

lichter van kleur, waardoor de zwarte borstels meer uitkomen

aan de schenen zijn deze vooral bijzonder lang; bij een der beide

mannetjes is de beharing onder aan de worlelhelft der voordijen

roodachtig. Kolfjes roodgeel. Vleugels aan het wortelgedeelte bijna

glasachtig, aan de spitshelft bruin; de bruine tint bedekt de

discoidaal-cel , al de achtercellen en het eind der onderste wortel-

cel; middeldwarsader op een vierde gedeelte van de lengte der

discoidaal-cel.

Drie exemplaren (2 c?, 1 ?) van Darjeeling.

Deze soort gelijkt zeer op de Europeesche L. gilva L. , doch is

wat forscher gebouwd; de dijen zijn meer verdikt en de pooten

over 't geheel sterker behaard; zij verschilt bovendien door het

goudgele aangezicht en de krachtiger bruine kleur aan de spitshelft

der vleugels.

Tijdschr. v. Entom. XLI. 9
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10. Laphria ignobilis v. d. Wulp, Tijdschrift v. Entom. XV.

173. 8 en Diptera Sumatra-exped. 22. 3. — Een vrouwelijk

exenriplaar van Java (Fruhstorfer) in het Museum te Brussel en een

dergelijk van dezelfde herkomst in het Museum te Budapest ; dit

laatste is kleiner (lengte slechts 11 mm.).

11. Laphria leucoprocta Wied. Auss. Zweifl, I. 517. 30. —
Wiedemann heeft deze fraaie soort beschreven naar exemplaren

uit het Leidsche Museum, doch deze schijnen daar verloren te zijn

gegaan. Fruhstorfer heett nu de soort op Java weergevonden
,

zoodat zij thans vertegenwoordigd is in de Museums te Brussel en te

Budapest, alsmede in de collectie van de Poll; in laatstgemelde

collectie berust ook een voorwerp , door Kannegieter van het eiland

Nias overgezonden.

Zeer verwant, misschien zelfs dezelfde soort, schijnt L. awpla

Walk. (Proc. Linn. Soc, V. 147. 16) van Amboina, waarvan

echter de derde lijfsring eene goudgele beharing zou hebben, die

op de Javaansche voorwerpen ontbreekt. Ook L. Bernsteinn v. d.

Wulp (Tijdschr. v. Entom. XV. 47. 11) komt zeer nabij fe2^co/;rö(??^«,

doch onderscheidt zich door de geheel gele tarsen en door de

vleugels, die aan de basis niet helder zijn.

12. Laphria aberrans n. sp. $.

Zwart; de thorax met gele teekening ; het achterlijf met gele

zij vlek ken
; uitstaande beharing vóór de kolfjes geel; vleugels bruin,

aan de basis glasachtig.

Lengte 13 mm.

Voorhoofd en aangezicht bruingeel; de gezichtsbuit weinig uit-

stekend; knevelbaard aan den rnondrand geel, van boven met een

aantal langere zwarte borstelharen ; kinbaard en de beharing van

het achterhoofd geel. Sprieten zwart, slank. Zuigsnuit lang, glanzig

zwart. Thorax zwart, met korte dichte grauwgele beharing; de

schouders, een in 't midden onderbroken band langs den dwars-

naad, alsmede een zijband achter den naad, met een daaraan

verbonden smalleren achterzoom
,

goudgeel met gele beharing.
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Schildje zwartachtig, aan den achterrand met gelen zoom en een

aantal lange gele borstelharen ; de lange uitstaande haren vóór de

kolfjes mede geel. Achterlijf zoo breed als de thorax, met even-

wijdige zijden , dofzwart ; de tweede en de beide volgende ringen

elk met eene driehoekige gele zijvlek en beharing van dezelfde

kleur. Pooten zwart met eenigen glans; de heupen grauwgeel als

de borstzijden; de dijen matig verdikt en even als de schenen

met lange gele beharing en gele borstels; de achterschenen flauw

gebogen. Kolfjes roodgeel. Vleugels bruin ^ aan den wortel bijna

glasachtig ; het lichte gedeelte reikt aan den voorrand tot de uit-

monding der hulpader en neemt de geheele bovenste wortelcel,

benevens de basaal-helft der middenste wortelcel in ; middendwars-

ader op een derde van de lengte der discoidaal-cel.

Twee vrouwelijke exemplaren van Sukabumi, West-Java (Fruh-

storfer) in de collectie van de Poll; een derde, mede vrouwelijk

exemplaar, van dezelfde herkomst, in het Museum te Budapest.

De soort komt het meest overeen met L. Mulleri v. d. Wulp

(Tijdschr. v. Entom. XV. \1^. 9), doch onderscheidt zich door

merkelijk minder grootte, door geheel zwarte dijen en door de

gele (in plaats van zwarte) kleur van de lange beharing voor

de kolfjes.

13. Laphria furva n. sp. c?.

Donkerbruin; achterlijf, sprieten en pooten zwart; aangezicht,

alsmede de voor- en middenschenen met roodgele beharing; vleu-

gels bruin.

Lengte 18—22 mm.

Voorhoofd zwart ; aangezicht met dichte , roodgele
,

goudgeel

weerschijnende beharing, aan de onderste helft een weinig voor-

uitstekend; de beharing onder de sprieten langer en met enkele

zwarte haren gemengd; knevelbaard uit lange zwarte borstelharen

bestaande, met enkele kortere roodgele haren er tusschen ;
kinbaai'd

roodgeel ; beharing van het achterhoofd donkeibruin. Sprieten zwart
;

de wortelleden met zwarte borstels; het derde lid slank, bijna

anderhalfmaal zoo lang als de beide wortelleden te zamen. Zuig-
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snuit langer dan de kop, glanzig zwart, aan de basis van onderen

met zwarte borstels; palpen klein, zwart, aan de spits met gele

beharing. Thorax zwart , doch door eene korte , dichte , vaalgele

beharing donkerbruin schijnende; eene zijstreep is roodgeel, en

ook in de borstzijden vertoonen zich min of meer duidelijke vlekken,

van die kleur; schildje zwartachtig, aan den achterrand met eene

rij lange, fijne, zwarte borstelharen ; de uitstaande haren vóór de

kolfjes zwart. Achterlijf zwart, de eerste twee ringen in de zijden

met roodgele beharing; mannelijke genitaliën glanzig zwart. Pooten

glanzig zwart; dijen verdikt; achterschenen gekromd; de pooten

hebben eene lange en dichte beharing; aan de voorschenen is die

beharing roodgeel en zoo dicht, dat de grondkleur er geheel door

bedekt is; aan de buitenzijde der middenschenen is de beharing

mede roodgeel, doch aan den binnenkant, waar zij langer is, zwart,

even als de overige beharing der pooten; klauwen zwart; voet-

ballen roodgeel. Koltjes roodgeel. Vleugels donkerbruin , aan het

uiterste wortelgedeelte slechts een weinig lichter ; de eerste achtercel
«

aan het einde niet vernauwd.

Verscheidene exemplaren (allen mannetjes) van Darjeeling.

14. Laphria flavifacies Macq. Dipt. exot. supp. 4. 72. 56;

V. d.Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV. 182. 17; id. Dipt. Sumatra-

exped. 23. 6. — Een 2 van Sukabumi, West Java (Fruhstorfer)

in de collectie van de Poll; het komt volkomen overeen met de

exemplaren van het Leidsch Museum.

15. Laphria notabilis Macq. Dipt. exot. I. 2. 71. 20; v. d. Wulp,

Tijdschr. v. Entom. XV. 187. 29. pi. 10 f. 5; Ost. Sack. Ann. Mus.

Genova, XVI. 128. — Een i van Waigoe en een paartje van

Kinigunang, Nieuw Pommeren (G. Ribbe) in het Museum te

Budapest. Bij de exemplaren \an Nieuw Pommeren zijn de donkere

vlekken der vleugels slechts flauw aangeduid; daarentegen zijn de

zwartbruine zoomen aan den voorrand der achterlij fsringen, vooral

bij het Î, zeer donker en scherp begrensd, wellicht veroorzaakt

door afwissching der gele bestuiving.
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16. Laphria soror v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV. 180.

25. — Een <? van Kinigunang, Nieuw Pomrneren (C. Ribbe), een

$ van Baljan en een tweede ? van Àmboina, allen in het Museum

te Budapest. — Het derde sprietlid is aan de basis roodgeel, even

als de beide worlelleden, doch wordt naar het uiteinde zwart; er

is alzoo ook in dit opzicht geen verschil met de Javaansche L.

aliernans Wied. , waarmede trouwens alle plastische kenmerken over-

eenstemmen. Ik begin daarom te twijfelen, of soror wel inderdaad

eene zelfstandige soort is, en of zij niet veeleer moet beschouwd

worden als eene locale variëteit van alternans , waarbij zich eene

zwarte teekening op de pooten heeft ontwikkeld.

17. Laphria nigrocaerulea v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV.

194. 29. — Een c? en ? van Kinigunang, Nieuw Pommeren

(C. Ribbe) in het Museum te Budapest. Het <? , dat mij vroeger

onbekend was , onderscheidt zich , buiten de gewone sexueele ver-

schillen
,

in niets van het ?.

18. Laphria erythropus n. sp. S.

Zwart, met witte schoudervlekken
,
geelroode pooten en bruine

vleugels; de dwarsaderen, waarmede de discoidaal-cel en de vierde

achtercel worden gesloten , maken te zamen ééne rechte lijn.

Lengte 16 mm.

Aangezicht grijs , smaller dan de oogen , met parallele zijden
,

sterk gewelfd ;
knevelbaard zwart , uit stevige borstels bestaande

en het gewelfde gedeelte van het aangezicht geheel innemende;

van boven zijn nog eenige dunnere haren. Sprieten, zuigsnuit en

palpen zwart ; de wortelleden der sprieten met zwarte borstels
j

het derde lid lang-elliptisch , langer dan de beide wortelleden te

zamen. Zuigsnuit ongeveer zoo lang als de kop, aan de spits met

witachtige haartjes
;
palpen zwart behaard. Thorax zwart

;
de schou-

ders, daarachter nog een paar stippen, ook een paar zijlij ntjes aan

den dwarsnaad, alsmede eene vlek op de achterhoeken, wit; borst-

zijden ongevlekt: schildje zwart. Achterlijf glanzig zwart, met

flauwen paarsen gloed; in de zijden van den tweeden, derden en
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vierden ring een witachtig vlekje; genitaliën (PI. 4, fig. 3 en 4)

naar verhouding klein; de bovenkleppen aangesloten, te zamen

stomp kegelvormig, met lange, penseelvormige , zworte beharing;

van onderen nog een paar haakvormige, mede zwart behaarde

organen. Pooten geelrood: de heupen zwart; de laatste twee of drie

tarsenleden bruinachtig; de dijen weinig of niet verdikt; de

schenen met eenige verspreide zwarte borstels. Kolfjes roodgeel.

Vleugels (fig, 5) donkerbruin ,
alleen in de wortelcellen en aan

het begin van den achterrand lichter; de tweede langsader in eone

bocht met de eerste vereenigd en daarna nog een eind voortgezet , eer

zij in de randader uitloopt; middeldwarsader op ongeveer het eerste

derde gedeelte van de lengte der discoidaal-cel; de dwarsader aan

het einde der discoidaal-cel in gelijke richting en eene zelfde

rechte lijn vormende met de dwarsader, waarmede de vierde

achtercel gesloten is.

Een enkel mannelijk voorwerp van Kinigunang in Nieuw Pom-

meren (C. Ribbe) in het Museum te Budapest.

De soort gelijkt op het eerste gezicht zeer op L. lencoprocta,

doch is gemakkelijk van deze te onderscheiden door het Atomosia-

achtig aderverloop, hetwelk met dat van L. scapilarïs overeen-

komt; van deze laatste vei^chilt zij door de roode pooten.

19. Maira spectabilis Guér. Voyage de la Coquille, Zool. II.

292 {Lapkria); v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV. 199. —
Verscheidene exemplaren van beide seksen, van Kinigunang, Nieuw

Pommeren (C. Ribbe) in het Museum te Budapest.

20. Maira aenea Fabr. Syst. Anti. 163. 23 [Laph-ia); Wied.

Auss. Zweifl. 1. 515. 28 [Lap/iria); v. d. Wulp, Tijdschr. v.

Entom, XV. 202. 4. — Eenige exemplaren van Aniboina (Doleschall),

van Batjan en van Kinigunang (C. Ribbe) in het Museum te

Budapest. Ofschoon al deze voorwerpen zeer verschillen in grootte

(9—16 mm.), kan ik er geen kenmerken aan ontdekken, die

aanleiding zouden geven er meer dan ééne soort in te zien.



BETBErrENDE OOST-INDISCHE DIPTERA. 131

21. Maira tuberculata v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV.

211. 11.— Ik zag een c? van Java, uit het Museum te Budapest
;

het stemt overeen inet de beide vrouwelijke exemplaren , die zich

in het Leidsche Museum bevinden, ook in de kegelvormige ver-

hevenheid van het voorhoofd en in de lange dunne sprieten. Zooals

gewoonlijk, is het achterlijf slanker dan dat der wijfjes en zijn de

pooten veel ruiger behaard; de genitaliën vormen eene duidelijk

afgescheiden knobbelachüge voortzetting van het achterlijf,

22. Michotamla analis Macq. Dipt. exot. I. 2. 72. PI. 6 fig. 6. —
Deze soort heb ik leeren kennen door een vrouwelijk exemplaar

van Java (Fruhstorfer) uit het Museum te Brussel. Ofschoon

Macquart's beschrijving enkel het i betreft, vind ik toch genoeg-

zame overeenkomst, om niet aan mijne determinatie te twijfelen.

De vorm van het achterlijf (aan de voorste ringen smal en naar

achteren verbreed) is zeer kenmerkend voor het genus. De midden-

dijen hebben een zwarten veeg op de bovenzijde, de achterdijen

een dergelijken zoowel van boven als van onderen ;
de laatste vier

tai'senleden zijn zwart. Het steellje aan de basis der vierde achter-

cel is aan het voor mij staande exemplaar slechts kort, veel korter

althans dan in Macquart's afbeelding wordt voorgesteld.

A S I L I N A E.

23. Promachus leoninus Löw, Linn. Entom. III. 404. — Löw

beschreef deze soort naar exemplaren, door hem op de Grieksche

eilanden en in Klein Azië gevangen. Zij heeft echter eene veel

grootere verbreiding, daar zij ook in de Himalaja-streek voorkomt

en daar zeker geen zeldzaamheid moet zijn, getuige eene geheele

reeks van exemplaren, van Darjeeling, in mijn bezit. Ook in het

Museum te Budapest bevindt zich, behalve eenige voorwerpen uit

Klein Azië en Syrië, een paartje van Himalaja.

Aan Low's nauwkeurige beschrijving valt niets bij te voegen.

Pr. leoninus is eene fraaie soort , zeer kenbaar aan hare ruige gele

beharing, de gele banden van het achterlijf en de sneeuwwitte
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pluim, die de mannelijke genitaliën bedekt. Ik geef hierbij eene

afbeelding van het <? op PI. 4 fig. 6 , alsmede eene schetsteekening

van den kop in profiel fig. 7 , en van de mannelijke genitaliën van

boven gezien fig. 8,

24. Promachus bifasciatus Macq. Dipt. exot. I. 2. 98. 14

{Trupanea); v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV. 223. 2. —
Eenige exemplaren van beide seksen, van Toli Toli, Noord-Celebes

(Fruhstorfer) in het Museum te Budapest.

In mijne beschrijving (I. c.), die enkel het S betrof, noemde

ik kortaf den kop zwart; in de vrouwelijke exemplaren, die ik nu

kon onderzoeken, heeft het aangezicht eene aschgrauwe bestuiving,

hetgeen ook aan sommige mannelijke voorwerpen in meer of minder

mate voorkomt. Hierdoor wordt de reeds vrij wel vastgestelde

synonymie van Trupanea strenua Walk. met deze soort ten volle

bevestigd.

25. Promachus leucopareus v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom.

XV. 227. 5. — Mijne beschrijving van deze soort berustte opeen

enkel mannelijk exemplaar, in het Leidsch Museum voorhanden.

Twee vrouwelijke exemplaren van Sukabumi, West Java (Fruhs-

torfer) bevinden zich in de collectie van den Heer Neervoort van

de Poll , en worden door mij zonder bedenking tot deze soort

gebracht , niettegenstaande eenige verschillen. Het aangezicht is

meer grauwgeel. Bij het meest gave der beide exemplaren vertoont

zich eene duidelijke teekening op den rug van den thorax, uit

vier zwarte langsstrepen bestaande, waarvan de beiile middelste

geheel doorloopen en de beide zijdelingsche in drie vlekken zijn

gedeeld. Het achterlijf is op de eerste vier ringen grauw met

okergele bestuiving; de volgende ringen zijn glanzig zwart en veel

smaller; schijnbaar nemen zij deel aan de vorming der evenzoo

gekleurde eierbuis. De boi'slels der pooten , ook die aan den achter-

kant der voorschenen, welke bij het <? eene gele kleur hebben,

zijn bij deze wijQes allen zwart.
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26. Promachus albicauda v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom, XV.

228. 6. — Een c? en twee wijfjes van Toli Toli
, Noord Celebes

(Fruhstorfer) in hel Museum te Budapest. — Een der beide wijfjes

is merkelijk grooter (lengte 26 mm.); het vermoeden, dat de soort

dezelfde zou zijn als Trupanea varipes Macq. ,
krijgt hierdoor meer

waarschijnlijkheid, omdat nu het bezwaar vervalt, dat Macquart

eene merkelijk grootere soort zou hebben beschreven Intusschen

is Macquart's beschrijving zoo kort en oppervlakkig, dat alleen door

vergelijking van typische exemplaren de synonymie met volle zeker-

heid kan worden vastgesteld.

Trupanea concolor Walk. (Proc. Linn Soc. V. 259. 6), mede

van Celebes, schijnt eene zeer verwante soort, doch bij deze beslaat

de knevelbaard uit vele zwarte borstels, terwijl de knevelbaard

bij albicauda geel is en alleen van boven met enkele zwarte borslels.

27. Promachus contradicens Walk. Proc. Linn. Soc. III. 87. 38

{Trupanea). — Een ? van Toli Toli, Noord Celebes (Fruhstorfer) in

het Museum te Budapest — Walker's beschrijving past volkomen.

Op elk der eerste vier achterlijfsringen is eene groote, vierkante,

fluweelzwarte vlek, die tegen den voorkant van den ring aansluit

en de grijze kleur van de zijden en den achterrand vrijlaat; de

verdere ringen zijn glanzig zwart en sterk verdund; zij nemen,

op de wijze van het genus Itamus, deel aan de vorming der eier-

buis. Ditzelfde wordt ook bij verscheidene andere Indische Protna-

chis-soovien aangetroffen en zal wellicht aanleiding tot generieke

afscheiding kunnen geven. Als zoodanig noem ik Promachus {Tru-

panea) interponens Walk. (1. c 280. 37), addens Walk. (I.e. 38),

gilolana Walk, (I.e. VI. 7. 16), transacta Walk. (I.e. VII. 207.

25); voorts Pr. inornatus v. d Wulp (Tijdschr. v. Entom. XV.

230. 7) en vitUda v. d. Wulp (Tijdschr. v. Entom. XXIII. 167.

21). — Trupanea gilolana en transacta schijnen, naar de beschrij-

vingen te oordeelen, nauwelijks van contradicens te verschillen;

ditzelfde is ook het geval met Promachus vittula. Omtrent de

synonymie dezer laatste soort met contradicens had ik waarschijnlijk

zekerheid kunnen verkrijgen door vergelijking der exemplaren.
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waartoe ik thans niet meer in de gelegenheid ben , omdat iiv het

exemplaar reeds naar Budapest heb teruggezonden.

Ook van Trupanea complens Walk. (Proc. Linn. Soc. V. 236.

28) worden de laatste vier lijfsringen « styliform » genoemd. In

strijd hiermede heet het nochtans aan het slot der beschrijving,

dat do soort verwant zou zijn met Tr. sirenuaj deze laatste toch

is hoogstwaarschijnlijk dezelfde als Tr. bifasciata Macq. en heeft

in Î het achterlijf ni et staartvormig verdund. In verband hiermede,

acht ik het zeer opmerkelijk, dat Osten Sacken, die de typische

exemplaren van Tr. com.pleìis in het Britsch Museum heeft nage-

zien , daar alleen het $ gevonden heeft (zie Ann. Mus. Genova
,

XVI. p. 424). Zou men wellicht hebben ingezien , dat de beide

seksen eigenlijk niet bijeen hoorden?

28. Philodicus javanus Wied. Auss. Zweifl. I. 494. X^'ò {Asilus)\

V. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV. 232. — Van deze op Java

zoo gemeene soort bestaan wellicht nog meer synoniemen dan die,

welke reeds vroeger door mij zijn aangewezen. Zoo is, volgens

Schiner (Verb, Zool. bot Ges. XVI. p. 689) Asïlus agnitm Wied

hoogstwaarschijnlijk == Trupanea ruhritarsata en bij gevolg = Phi-

lodicus javanus. Ook Trupanea fusca Macq. schijnt ,
niettegenstaande

hare meerdere grootte (12 lin.) daartoe te behooren.

In mijn «Catalogue of the Diptera from South Asia» heb ik de

volgende soorten in het genus Promachus opgenomen, die door

Schiner (I.e. p. 712) tot Philodicus gebracht worden; te weten

Trupanea Wesiermanni Macq. , rufo-ungulata Macq. , apicalis Macq.
,

rufibarlis Macq., externetestacea Macq., innotahiliit ^dXk.QnconJinis

Walk. Uit de meest nog al oppervlakkige beschrijvingen dezer

soorten valt het moeielijk te beslissen , in hoever zij werkelijk als

afzonderlijke species zijn te beschouwen en komen ook de onderlinge

verschilpunten niet duidelijk aan het licht.

29. Philodicus chinensis Schin. Dipt. Novara Reise, 179. 58.

—

Twee $ en twee 2 van Singapore (Xantus) in het Museum te

Budapest. Schiner's beschrijving past op deze voorwerpen. De soort
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onderscheidt zich van Vh. javanus vooral door de geheel zwarte

pooten; de binnenzijde der voorschenen en de onderzijde van

het eerste hd der voortarsen zijn echter door eene dichte, vosroode

beharing bedekt; de borstels der pooten, evenals die in de zijden

des achlerlijfs, zijn allen zwart; de gele knevelbaard heeft van

boven eenige zwarte haren. De mannelijke genitaliën hebben, als

de bovenkleppen gesloten zijn , dezelfde eivormige gedaante als bij

de Javaansche soort, met dit verschil, dat hier van boven uit de

spleet nog een stomp orgaan in schuine richting uitsteekt, waarvan

in 'javanus geen spoor te zien is. De eierbuis van het ? is aan

het eind eenigszins stomp en daar met eenige korte , doornachtige

borsteltjes bezet. De grauwe teekening der vleugels is flauw en

loopt niet langs den achterrand door, maar eindigt in de tweede

achtercel. In hel aderbeloop zie ik een klein , doch standvastig

verschil tusschen de beide soorten : bij chinensis is de ader , die de

tweede achtercel van de derde afscheidt , vrij sterk gebogen , terwijl

zij bij javanus nagenoeg recht is. ')

30. Pamponerus mendax Walk. Trans. Ent, Soc. Lond. n. ser.

IV. p. 130 {Asilus). (PI. 4 fig. 9; 10, kop in profiel).

Verscheidene exemplaren , van Toli Toli , Noord Celebes (Fruhs-

torfer) in het Museum te Budapest. De beschrijving, door Walker

van het Ì gegeven, laat geen twijfel over omtrent de juistheid der

determinatie. Eene meer uitvoerige beschrijving, beide seksen

betreuende , moge de soort, — die de kenmerken van het genus

Pamponerus bezit ,
— nader leeren kennen.

Lengte 24—26 mm. — Aangezicht roodgeel, van boven smal, naar

onderen iets verbreed; de gezichtsbuit tot dicht onder de sprieten

reikende en geheel door den zwarten knevelbaard bezet; voorhoofd

zwartachtig, met fijne zwarte haren; de kin- en bakkenbaard

witachtig. Sprieten zwart ; het eerste lid vrij lang , cylindi^isch
,

van onderen behaard; het tweede half zoo lang als het eerste; het

1) Mijne afbeelding Tijdschr. v. Entom. XV. pi. 11. f. 15, die den vleugel

van Ph. javanus voorstelt, is in dit opzicht uiet geheel juist: het bedoelde adertje

is daar te veel gebogen.



136 (r. M. VAK DEE WULP.) AANTEEKENINQEN

derde iets langer dan het tweede, doch korter en dunner dan het

eerste lid, aan het eind spits toeloopend; de eindborstel zoo lang

als de geheele spriet. Zuigsnuit glanzig zwart, niet langer dan de

kop; palpen zwart, met zwarte beharing. Thorax op den rug

aschgrauw, rnet bruinzwarte langsbanden, die zoo breed zijn, dat

er slechts lijnvormige, soms vrij onduidelijke tusschenruimten over-

blijven; borstzijden grijs, ten deele met donkerder plekken; de

thorax heeft eene korte, vrij dichte, zwarte beharing, die naar

achteren langer en meer borstelachtig wordt; schildje zwartachtig

grauw, aan den achterrand met een paar zwarte borstels. Achter-

lijf slank, ruim dubbel zoo lang als de thorax, zwart, veelal met

min of meer duidelijke lichtere insnijdingen ; bij het i de voorste

ringen in de zijden en van onderen met lange en dichte, zwarte

beharing; mannelijke genitaliën breed, glanzig zwart, met zwarte

beharing; het achterlijf van het j veel minder ruig behaard, de

eierbuis klein , kegelvormig. Pooten glanzig zwart ; de heupen

grauw; bij het c? de dijen en schenen met lange, dichte beharing,

die bij het ? ontbreekt en slechts door eenige zwakke borstels is

vervangen ; in beide seksen is aan het eerste en derde paar pooten

de binnenzijde der schenen , alsmede de onderzijde van het eerste

tarsenlid roestkleurig door eene korte en dichte beharing; de voet-

ballen zijn bruinachtig. Vleugels van het ;? aan de wortelhelft

melkwit, aan de spitshelft bruinachtig en vooral naar het einde

donker; bij het ? zijn zij meer over 't geheel bruinachtig, alleen

naar den wortel iets lichter, doch niet wit; onderste arm der

cubitaal-vork duidelijk gebogen; de bovenste der uit de discoidaal-

cel voortspruitende aderen aan haren oorsprong een weinig op-

gebogen, waardoor de eerste achtercel in 't midden iets wordt

vernauwd; middendwarsader op het midden der discoidaal-cel.

Het c? is zeer kenbaar door het melkwitte gedeelte der vleugels

bij het overigens zwarte uitzicht. Onder de vrouwelijke exemplaren

vind ik er een , dat afwijkt door de roode kleur der voorpooten
;

daar het overigens geheel met de anderen overeenstemt ,
geloof ik

daarin slechts eene variëteit te moeten zien.
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31. Pamponerus nigritulus v. d. Wulp, Tijdschr v. Entom.

XV. 235. — Een paartje, uit de Molukken afkomstig, berust in

het Museum te Budapest. — Mijn vermoeden (1. c. p. 236), dat

deze soort dezelfde zou kunnen zijn als Asllus atratulus Walk.,

heeft zich niet bewaarheid. Ik heb deze laatste thans ook leeren

kennen (zie hieronder). Beide soorten verschillen zeer van elkander
;

atratulus is veel kleiner; de genitaliën zijn geheel anders gevormd

en de eierbuis van het î is van terzijde platgedrukt, hetgeen aan

de soort eene plaats aanwijst in het genus MaaJiimus.

32. Machimus atratulus Walk. List Dipt. Brit. Mus. VII. 724.

208 (^Äsilus). — Een <? en ? van Sukabumi, West-Java (Fruhstorfer)

in de collectie van de Poll. — Walker's beschrijving past vol-

komen. De soort is een der kleinste Asiliden , die in onze Oost-

Indische bezittingen voorkomen; zij is, zelfs met inbegrip der

eierbuis van het ?, slechts IIJ- mm. lang. De gezichtsbuit beslaat

wel twee dei'den van het aangezicht en is geheel bezet door den

dichten zwarten knevelbaard ; ook de onderzijde van de wortelleden der

sprieten hebben eene lange zwarte beharing; de kinbaard is wit. De

grondkleur van den thorax is eigenlijk grijs, maar de zwarte langs-

banden op den rug zijn zoo breed , dat er van de grondkleur

alleen smalle tusschenruimten overblijven ; de beide zijbanden zijn

in drie vlekken opgelost , die mede slechts even van elkander ge-

scheiden zijn; het lichtgrijze schildje heeft aan den achterrand eene

rij van lange, opstaande, zwarte borstelharen ; ook de achterste

helft van den thorax is met dergelijke borstels bezet ; aan het

zwarte achterlijf zijn de insnijdingen der voorste ringen witachtig,

wat in de zijden zich tot een vlekje verbreedt. Mannelijke genitaliën

(PI. 4, fig. 11) glanzig zwart en zwart behaard; tusschen de twee

groote, omhoog gerichte bovenkleppen, komt een tepelvormig, aan het

eind twee-tongig orgaan te voorschijn ; en van onderen gaat van

den laatsten lijfsring een verlengstuk uit, dat in een paar be-

haarde tepeltjes eindigt. De eierbuis van het ? is zoo sterk van

terzijde samengedrnkt , dat zij , van boven gezien , een naaldvormig

aanzien heeft. Tegen de heupen en van onderen aan de voordijen
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is eene witachtige beharing; de borstels der pooten zijn allen zwart
,

die aan de schenen , en vooral aan den buitenkant der voorschenen

bijzonder lang. Vleugels (fig. 12) met uitgebreide grauwe teekening,

die alleen de basis en de beide bovenste wortelcellen vrijlaat;

middeldwarsader ongeveer op het midden der discoidaal-cel.

Afgaande op de beschrijving, door Macquart gegeven van zijnen

Asilus albibarhis (Dipt. exot. supp. 4. 91. 68), die van Java heet

te zijn , zou deze niet veel van atratulus Walk. verschillen ; de middel

dwarsader zou echter iets verder (op twee derden der discoidaal-cel)

zijn geplaatst. Walker evenwel vermeldt niets van het aderbeloop.

33. Machimus coruscus n. sp. S 2.

Thorax aschgrauw, met zwarte teekening; achterlijf zwart, met

witachtige insnijdingen ; sprieten en pooten zwart
;

vleugels met

grauwe spits.

Lengte 14—15 mm.

Aangezicht grauwgeel, aan de onderste helft iets vooruitsprin-

gend; knevelbaard van boven uit zwarte, van onderen uit gele

haren bestaande , deze laatsten echter met eenige zwarte haren

er tusschen ; kin- en bakkenbaard geel ; achterhoofd van boven met

zwarte borstels. Sprieten zwart , slank ;
de beide wortelleden met

zwarte borstels ; het derde lid zoo lang als de wortelleden te zamen
,

düU;, priemvormig; de eindborstel korter dan het derde lid. Zuig-

snuit glanzig zwart; palpen zwart met zwarte beharing. Thorax

aschgrauw, op den rug met drie zwarte langsbanden, de middelste

onduidelijk in tweeën gespleten, de beide zijdelingschen in drie

vlekken gedeeld; borstzijden aschgrauw; schildje donkergrauw;

achterrug grijs; de thorax heeft eene zwarte beharing, die van

voren kort is, doch naar achteren langer en meer borstelachtig

wordt ; aan den achterrand van het schildje verscheidene lange

zwarte borstels; de uitstaande beharing vóór de kolfjes geel. Ach-

terlijf zwart; achterrand der ringen met smallen witten zoom, die

echter bij het Î weinig duidelijk is; mannelijke genitaliën glanzig

zwart , vrij wel met die van M. atratulus overeenkomende ; ook

de eierbuis van het ? glanzig zwart en in vorm gelijk aan die der
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genoemde soort. Pooten zwart; de midden- en achterheupen asch-

grauw ; aan den voorkant der voor- en middenheupen e^ene lange

beharing, die bij het c? geel, bij het î meer witachtig is; dergelijke

gele beharing bevindt zich bij het (? ook aan de onderzijde der dijen

en aan de buitenzijde der voorschenen , terwijl voorts de dijen

en schenen met vele zwarte borstels bezet zijn ; bij het ? ontbreekt

de beharing of beslaat slechts in zeer beperkte mate; de zwarte

borstels daarentegen zijn ook daar aanwezig; de voetballen zijn

bruinachtig. Vleugels (PI. 4, fig. 13) glasachtig, aan de spits

grauw; de grauwe kleur neemt een derde der vleugellengte in en

wordt langs den achterrand voortgezet door grauwe kernen in de

cellen; middeldwarsader op het midden der discoidaal-cel.

Beide seksen, van Java, in het Museum te Budapest.

De soort is verwant aan airatulus , doch behalve door meerdere

grootte, onderscheiden door den gedeeltelijk gelen knevelbaard en

de geringer uitbreiding der grauwe teekening op de vleugels; bij

het $ bovendien door de gele beharing aan de pooten.

GINADUS nov. gen.

(iàvuôoi, sluwe vos).

Soorten van middelmatige grootte. Kop , van voren gezien
,

ongeveer even hoog als breed; voorhoofd en aangezicht zeer smal;

het aangezicht naar onderen iels breeder, zonder bultige verheven-

. beid , alleen aan den mondrand iets vooruitstekend ; het voorhoofd

diep ingezonken ; knevelbaard tot den mondrand beperkt. Sprieten

kort; het eerste lid cylindrisch; het tweede bekervormig, half zoo

lang als het eerste; het derde lid nauwelijks zoo lang als het

eerste, priemvormig, met langen eindborstel. Thorax met zwakke

borstels in de zijden en van achteren; schildje aan den achterrand

met twee borstels. Achterlijf cylindrisch, bijna naakt en zonder

borstels aan de insnijdingen; mannelijke genitaliën kolfachtig

verdikt ; de bovenarmen aan het eind met omgebogen haken
;
eier-

buis van het $ kegelvormig. Pooten matig stevig. Vleugels zoo lang

als het achterlijf; de onderarm der cubitaal-vork zeer sterk, bijna
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hoekig opwaarts gebogen , waardoor de eerste achtercel aan haar

einde plotseling wordl verbreed.

Vooral de laatstgemelde bijzonderheid van het aderbeloop der

vleugels is kenmerkend voor het genus
;

wel is bij vele andere

Asilinen de onderarm der cubilaal-voik in meer of minder mate

gebogen , maar nergens vertoont zich die buiging zoo sterk en

plotseling. De plaats, die het genus onder de Asilinen-geslachten

moet innemen, is in de nabijheid van Pamponerus^ Asilus (sensu

restricto) en Rhadiurgus, van welke de wijfjes evenzeer eene kegel-

vormige (niet van terzijde saamgedrukte) eierbuis hebben; Cïnadus

onderscheidt zich echter, behalve door het aderbeloop, ook door

het naakte achterlijf en het ontbreken van eene bultige verheven-

heid op het aangezicht.

Ik breng hiertoe twee soorten die, zooveel ik kan nagaan, nog

onbeschreven zijn en ofschoon veel op elkander gelijkend , toch

duidelijk specifieke verschillen aantoonen.

34j Cinadus spurius n. sp. <? î (PI. 5 , fig. 4—4).

Zwartachtig; aangezicht, sprieten, knevelbaard, borstzijden, een

smalle zoom aan de achterlij fsringen , alsmede de pooten geel;

achterdijen met zwarten ring.

Lengte 17 mm.

Kop (fig. 2) ; aangezicht bleekgeel ; knevelbaard wit , van boven

met enkele zwarte borstelharen; kin- en bakkenbaard wit; voor-

hoofd donker, van boven tegen den oogrand met zwarte borsteltjes.

Sprieten roodgeel , het derde lid soms iets verdonkerd , zelden

geheel zwartbruin ; de lange sprietborstel zwart. Zuigsnuit glanzig

zwart, lang en spits toeloopend; palpen zwart met zwarte borstels.

Thorax op den rug aschgrauw , met breede zwartbruine banden

of zelfs geheel zwartbruin ; van achteren met eenige zwarte borstels
;

schildje donkergrauw. Achtei-lijf zwartachtig, met gelen achterzoom

der ringen, in de zijden met gele beharing; mannelijke genitaliën

(fig. 3 en 4) glanzig zwart; de bovenste tangarmen aan de basis

zeer dik, in 't midden met een stompen tand. aan t einde met

een opwaarts gebogen, scherp-puntigen haak; de kegelvormige
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eierbuis van het 5 mede glanzig zwart. Pooten roodgeel
;

spits der

midden- en achterdijen zwart; aan de achterdijen bovendien een

zwarte ring, die van boven somtijds met de zwarte spits vereenigd

is; aan de achterpooten de buitenzijde der schenen verdonkerd en

de tarsen zwart, doch de binnenzijde der schenen en de onderkant

der tarsen door eene korte , dichte , roestkleui'ige beharing bedekt
;

klauwen zwart ; voetballen donker roodgeel. Kolfjes roodgeel. Vleugels

met flauwe bruinachtige tint, aan de spits grauw; deze laatste

kleur vrij scherp begrensd en als een smallere, vlekkige zoom

langs den achterrand voortgezet.

Verscheidene exemplaren van beide seksen , van Toli Toli ,
Noord

Gelebes (Fruhstorfer) in het Museum te Budapest.

35. Cinadus spretus n. sp. c? ?.

Thorax aschgrauw, met zwarte banden en vlekken; sprieten

donkerbruin; achterlijf zwaitachtig, met grijzen achterzoom der

ringen; spits der dijen en der tarsen zwart.

Lengte 11

—

14| mm.

Verwant aan de voorgaande soort en zeer op haar gelijkend,

doch van kleinere gestalte. De sprieten zijn donkerbruin, bijna

zwart; het aangezicht, althans bij het ?, meer wit; de zuigsnuit

korter en stomper. De zwarte banden en vlekken op den thorax

zijn duidelijker en meer van elkander afgezonderd; de borstzijden

aschgrauw, de zoomen der lijfsringen witachtig grijs, Aan de

mannelijke genitaliën (PI. 5, fig. 5 en 6) zijn de bovenarmen aan de

basis minder gezwollen en de eindhaken niet naar boven omge-

bogen , maar platliggend en met de punten gekruist. Aan de gele

pooten hebben ook de voordijen eene zwarte spits ; de achterdijen

hebben geen afzonderlijken donkeren ring, maar deze is met het

zwarte uiteinde ineengesmolten; de spitshelft der achterschenen is

bruin ; ook de voor- en middentarsen zijn , met uitzondering van

het eerste lid, bruinzwart. Vleugels, vooral bij het ?, meer zuiver

glasachtig; de grauwe omzooming aan de spits en langs den

achterrand van dezelfde uitbreiding als bij C. spiirius.

' Een $ van Sukabumi , West-Java (Fruhstorfer) in de collectie

Tijdsckr. V. Entom. XLI. 10
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van de Poll ; een paar wijfjes (het eene echter zeer gebrekkig)

van Sumatra, in het Leidsch Museum.

36. Synolcus xanthopus Wied. Auss. Zweifl. I 186.— Van deze soort

bevinden zich in het Brusselsche Museurn exemplaren van beide sek-

sen, van Java
(
Fruhstorfer) , die zich door donkere kleur onder.schei-

den. De thorax heeft drie breede, grauwe of grauwbruine langsbanden,

en ook het achterlijf is van die kleur , met lichteren achterzoom der

ringen. De okergele kleur is bijna geheel verdrongen en alleen nog

op de borslzijden, het schildje en den achterrug overgebleven. Daar

deze voorwerpen overigens geheel gelijk zijn aan de meer gele,

normale exemplaren (zooals ik er een heb afgebeeld in het Tijdschr.

V. Entom. XV. pi. 11. f. 19), geloof ik daarin geen afzonderlijke

soort, maar slechts eene donkere variëteit van xanthopus te zien.

37. Synolcus annulatus Fabr. Syst. Anti. 171. 32 {Basypogon)\

"Wied. Auss. Zweifl. I. 434. 15 {Asilus); syn. Asilus Jlavicornis

Macq. Dipt. exot. I. 2. 142. 17. — Onder mijne Diptera van

Darjeeling bevinden zich een paar mannelijke exemplaren , die ik

zonder bedenking tot deze soort reken. Zij gelijken op de donkere

exemplaren van S. xanthopus , hierboven bedoeld , doch zijn forscher

gebouwd. Het aangezicht is zijdeachtig wit ; de borstzijden zijn

niet geel , maar grijs
;
ook de achterkant van den thorax en het

schildje zijn bruinachtig aschgrauw. De bruinachtige kleur aan de

vleugelspits heeft dezelfde uitbreiding als bij xanthopus^ behalve

dat er aan 't eind der vierde achtercel nog een bruin vlekje is
,

dat bij al de exemplaren van xanthoims ontbreekt.

Dat Asilus Jlavicornis Macq. dezelfde soort is , schijnt niet aan

twijfel onderhevig, daar de beschrijving volkomen past.

38. Synolcus bengalensis Macq. Dipt. exot. I. '2. \^\.\Ç> {Asilus).

— Ook deze soort, door Javaansche exemplaren in het Brussel-

sche Museum vertegenwoordigd, is naverwant aan S. xanthopus,

doch onderscheiden door een betrekkelijk korter achterlijf en

vooral bij het $ door het ontbreken der verbreeding aan den
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voórrànd der vleugels. De bedoelde voorwerpen zijn in kleur vrij

wel gelijk aan de licht getinte exemplaren van xanthopus , doch ik

zag er ook, die merkelijk donkerder zijn, in de collectie van den

Heer Neervoort van de Poll; deze laatsten waren van het eiland

Nias afkomstig.

39. Mochtherus rutilans n. sp. i.

Aschgrauw; achterlijf in de zijden goudgeel; sprieten zwart;

pooten roodgeel, de knieën en de laatste tarsenleden zwart.

Lengte 20 mm.

Aangezicht lichtgrijs, half zoo breed als de oogen, van bov^n

nog smaller , aan de iets vooruitspringende onderste helft door

den knevell)aard ingenomen; deze bestaat uit bleekgele borstelharen,

hiet enkele donkere haren van boven; de beharing van liet achter-

hoofd, alsmede de kinbaard bleekgeel. Sprieten zwart; de beide

wortelleden van onderen met zwarte borstels ; het derde lid priem-

vormig, zoo lang als de wortelleden te zamen; de eindborstel niet

langer dan het derde lid. Züigsnuit glanzig zwart. Thorax op den

rug geelachtig grauw , met drie donkergrauwe langsbanden , waarvan

de beide zijwaartschen in twee vlekken zijn opgelost; borstzijden
,

schilJje en achterrug aschgrauw
; de uitstaande haren vóór de

kolQes geel. Achterlijf naar het einde iets versmald, donker asch-

grauw, in de zijden goudgeel, wat zich vlekkig op eiken ring

voordoet; in de zijden der voorste ringen eene uitstaande gele

beharing; mannelijke genitaliën glanzig zwart, eene kleine, kolf-

achtige verdikking vormende; de beide tangarmen eindigen in eene

omgebogen punt en omvatten een eenparig orgaan, dat uit de

onderste aanhangsels naar boven oprijst. Pooten roodgeel , eenigs-

zins glanzig; de heupen van dezelfde aschgrauwe kleur als de borst-

zijden; de basis en de spits der dijen , alsmede de laatste tarsenleden

zwart; aan de voorzijde der middendijen een donkere veeg; dijen

en schenen met gele beharing; aan de onderzijde der achterdijen

is deze dichter, aan de binnenzijde der middenschenen bijzonder

lang en tevens donkerder; bovendien hebben de pooten eenigè

verspreide zwarte borstels; het eerste lid der voortarsen is iets
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verbreed en van onderen met dodrnachtige borsteltjes bezet. Kolfjes^

roodgeel. Vleugels korter dan het achterlijf, met geelachtige tint,

aan de spits en langs den achterrand donkergrijs
;
de onderste arm

der cubitaal-vork bochtig; de bovenste der uit de discoidaal-cel

ontspringende aderen aan haar begin opwaarts gebogen , waardoor

de eerste achtercel in 't midden vernauwd is.

Een enkel mannelijk exemplaar van Kinigunang, Nieuw Pom-

meren (C. Ribbe) in het Museum te Budapest.

De soort is zeer verwant aan M. lautus v. d. Wulp (Tijdschr.

V. Entom. XV. 242), doch onderscheiden door meerdere grootte

en minder levendig gele kleur van kop en thorax; de middenband

op den thorax is niet duidelijk in tweeën gespleten; het achterlijf

is naar het eind meer versmald; de tint der vleugels is bleeker

en de donkere zoom aan de spits en langs den achterrand

minder scherp begrensd.

40. Itamus longistylus Wied. Auss. Zweifl. I. 433. 13 (Asilus);

V. d. Wulp, Tijdschr. v, Entom. XV. 247. 2. — Wiedemann

beschreef deze soort naar exemplaren van het Leidsche Museum.

Zij schijnt in den O. Indischen archipel niet zeldzaam te zijn.

Uit vele exemplaren , die ik zag , is mij gebleken , dat de zwarte

teekening aan de pooten nog al aan verandering onderhevig is.

Somtijds zijn alleen de knieën en de wortel der dijen zwart,

terwijl de spits der schenen slechts een weinig bruiachtig is;

maar er zijn ook individuen, waar de spits der schenen wel

zwart kan worden genoemd. Niet zelden is voorts de zwarte

kleur meer uitgebreid en vormt zij een breeden band op de

binnenzijde der schenen. De tarsen zijn altijd zwart en tevens

forsch gebouwd en dicht met zwarte stekelborsten bezet.

De beschrijving, door Schiner van zijn It. dIp f̂f iis gegeven (Dìipt.

Novara Reise, p. 188), is geheel op ^ow^w^îy^ïi* van toepassing ; alleen

zou de meer beperkte zwarte teekening aan de pooten aanleiding

kunnen geven, daarin eene andere soort te zien; doch na hetgeen

hierboven gezegd is, heeft dit verschil zijne beteekenis verloren.

Daarentegen komt Schiner's uitvoerige beschrijving der mannelijke
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genitaliën zoo volkonaen overeen met die van It. longistylus ^)
^

dat mij geen twijfel overblijft omtrent de identiteit der beide soorten.

Dat Asilus latro Dol. (Natiuirk. Tijdschr. v. Ned, Indie, XIV.

394) ook een synoniem is, werd reeds lang geleden door mij als

vaststaande aangenomen (Dipt. Sumatra-exped. p. 24).

Ik vermoed, dat Asilus vertebratus Macq. (Dipt. exot I. 2 149.

37) , waarvan alleen het î en nog wel zonder aanduiding van

vaderland beschreven is, almede hier als synoniem moet worden

beschouwd; de oppervlakkige beschrijving althans bevat geen enkel

woord , dat niet op het ? van longïstijlvs toepasselijk is.

41. Itamus Philus Walk. List Dipt. Brit. Mus. II. 393 (^aï^w*). —
Van deze soort heb ik drie exemplaren van Darjeeling (een $ en

twee wijfjes) voor mij. Op de wijfjes is Walker's beschrijving vol-

komen toepasselijk. Deze soort is ieis forscher en breeder dan It.

longïstijlus , zoodat de dunne priemvormige eierbuis nog scherper

afsteekt. Kenmerkend is de dichte beharing van het lichaam, die

op het achterlijf zwart, daarentegen op den thorax en het schildje

roodgeel is; ook de langere borstels van achteren op den thorax

en aan den achterrand van het schildje zijn roodgeel. Het eerste

lid der tarsen is, evenals bij longistylus ^ breeder dan de volgende

leden. De eierbuis is glanzig zwart , onbehaard en uit vier leden

saamgesteld.

Walker kende alleen het ? ; bij het $ zijn het aangezicht , de

knevelborstels en de kinbaard niet rood, maar witachtig; het

achterlijf heeft aan de vier voorste ringen , even als bij het î ,

eene dichte zwarte beharing; alleen in de zijden van den eersten ring

is die beharing roestkleurig ; de vierde en de vijfde ring zijn smaller en

{%n gevolge eener platliggende beharing meer grauw, aan de kanten

zelfs licht grijs; de zevende ring en de genitaliën weder zwart, doch met

eene lichte, borstelige beharing. De vleugels hebben in beide seksen

eene geelbruine tint, die naar de spits in het grauwe overgaat.

^) Vergelijk ook mijne afbeelding van de mannelyke genitaliën van /A longistylus

in het Tijdschr. V. Entom. X7, pi. 12. fig. 4 J.
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42. Itamus melanopygus n. sp. i $.

Zwart, borstzijden grijs; eerste en tweede achterlijfsring met

witte beharing; voor- en middenschenen roodgeel; vleugels aan de

spits en den achterrand bruin.

Lengte <? 20 mm.
, î (met inbegrip der eierbuis) 25 mm.

Kop iets breeder dan de thorax; het diep ingezonken voorhoofd

zwartachtig; aangezicht bleek goudgeel, naar onderen nauwelijks

iets gewelfd; knevelhorst els heldergeel , van boven meteenige fijne

zwarte haren; kin- en bakkenbaard geelachtig. Sprieten zwart; de

wortelleden met zwarte borstelharen ; het derde lid zoo lang als

het eerste; de eindborstel van dezelfde lengte. Zuigsnuit glanzig

zwart, iets langer dan de kop; palpen zwart ujet beharing van

dezelfde kleur. Tliorax van boven zwart ; de schouders en de borst-

zijden grijs; op den rug is eene korte, fijne, zwarte beharing; in

de zijden en dicht vóór het schildje wordt die beharing langer

en gaat vergezeld van eenige vrij stevige borstels; schildje zwartachtig
,

aan den achterrand met vele donkere haren; de uitslaande be-

haring vóór de kolfjes zwart. Achterlijf dofzwart , bij het c? slank

en naar achteren versmald; in de zijden van den eersten en tweeden

ring eene dichte, grove, geelachtige, bijna witte beharing, die

zich ook eenigszins aan den achterrand dezer lüngen voortzet; de

vijfde en zesde ring door eene lichtgrijze beharing bedekt ; de

zevende ring glanzig zwart, even als de zeer samengestelde genitaliën

(PI. 5 , fig. 7). Bij het i. is het achterlijf aan de vijf voorste

ringen dofzwart en vrij breed , doch wordt dan verder plotseling

versmald en gaat over in eene dunne, vierledige, glanzig zwarte

eierbuis (zie fig. 8). Pooten glanzig zwart, aan het eerste en

tweede paar de buitenkant der dijen, behalve aan de spits, rood-

geel; aan de achterschenen soms de basis pekbruin; tarsen forsch

en breed, aan de onderzijde doornig beborsteld; voetballen rood-

geel. Kof jes heldergeel. Vleugels bruinachtig, langs den voorrand,

aan de spits en aan den achterrand donkerder.

Een (? en twee wijfjes, van Toli Toli, Noord- Celebes (Fruhstorfer)

in het Museum te Budapest.

Deze soort heeft een veel donkerder uitzicht dan It longistylus
^
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wijl de thorax van boven bijna geheel zwart is, aan het achterlijf

de gele haarzoomen der ringen ontbreken en de zwarte kleur aan

de pooten veel groot er uitbreiding heeft.

43. Itamus spinicauda n. sp. $.

Slank, zwart; schenen roodgeel; het laatste lid der eierbuis

rondachtig, met doornige borsteltjes; vleugels aan de spits grauw.

Lengte (met inbegrip der eierbuis) 22^ mm.

Gelijkt ten opzichte der donkere kleur op de voorgaande soort,

doch is slanker en minder forsch gebouwd; het aangezicht is

grauwgeel ; de beharing onder aan den kop wit ; die der palpen

bleekgeel. Thorax nagenoeg geheel zwart , zelfs de borstzijden slechts

weinig grijsachtig; de uitstaande beharing vóór de koltjes wit.

Achterlijf aan de laatste ringen niet zoo plotseling, doch meer

geleidelijk tot eene eierbuis versmald; het voorlaatste lid vanboven

uitgeschulpt; het daaruit voortkomend laatste lid aan 't eind rond-

achtig en met verscheidene korte, doornachtige borsteltjes bezet

(zie PI. 5, fig. 9). Pooten zwart; de schenen en het begin van

het eerste tarsenlid roodgeel, de schenen echter met zwarte spits

de pooten en vooral de tarsen zijn slanker dan bij de voorgaand

soorten en slechts met weinige en zwakkere borstels bezet. Vleugel

vrij helder, aan de spits met flauwe grijsachtige tint.

Drie vrouwelijke exemplaren van Toli Toli, Noord Gelebes

(Fruhstorfer) in het Museum te Budapest.

44. Threnia microteliis n. sp. î (PI. 5, fig. 10 en 11).

Thorax aschgrauw met zwartachtige banden; achterlijf zwart

met geelgrijzen achterrand der ringen; pooten zwart, de dijen en

schenen gedeeltelijk roodgeel; vleugels aan de spits bruinachtig.

Lengte 17^ mm.

Aangezicht smal, naar onderen iets breeder, witachtig grijs; de

gezichtsVailt kussenachtig vooruitstekend, van boven niet veel meer

dan een vierde van het aangezicht vrijlatend; knevelbaard groot,

van boven zwart , aan den mondrand met langere , deels ook gele

haren; kinbaard wit; voorhoofd zwartachtig; boven op het achter-
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hoofd eene rij zwarte, omgebogen borstels. Sprieten zwart; de

beide wortelleden met zwarte borstels; het derde hd slank, iels

korter dan het eerste, aan het eind sjjits toeloopend; de eindborstel

zoo lang als de spriet. Zuigsnuit glanzig zwart; palpen zwart met

zwarte haren. Thorax en schildje geelachtig aschgrauw, op den

rug met onduidelijk begrensde, zwartachtige langsbanden, die

aldaar slechts weinig van de grondkleur overlaten; op den bult-

achtig verheven prothorax staan lange zwarte borstelharen ; de

beharing op den thorax-rug is zwart , die op de schouders en in

de borstzijden geelachtig; van achteren op den thorax zijn vele zwarte

borstels; schildje met gele beharing en aan den achterrand met

twee zwarte borstels. Achterlijf kegelvormig.^ eenigszins platgedrukt,

zwart met flauwen glans; de ringen met een geelachtig grijzen

achterzoom , die aan den tweeden ling het breedst is, aan de

volgende ringen smaller wordt en aan den zesden en zevenden

i'ing ontbreekt; de adiste ring duidelijk zichtbaar, doch zeer kort;

in de zijden langs het achterlijf eene geelachtige, aan de voorste

ringen langere beharing, en aan het eind van eiken ring een paar

zwarte borstels; eierbuis (zie fig. 11) glanzig zwart, niet langer

dan de achste ring, aan het eind afgeknot en met korte gele

haartjes bezet. Heupen aschgrauw; aan de voor- en middenpooten

de dijen en schenen roodgeel, de dijen van boven en de schenen

aan de spits zwart; achterpooten zwart, de dijen van onderen en

de schenen aan de binnenzijde roodgeel; alle tarsen zwart; aan

de voor- en middenheupen eene lange en dichte
,
geelachtige beha-

ring; de pooten overigens met verspreide zwarte borstels; de

binnenkant der voorschenen en de onderzijde van het eerste lid

der voortarsen met korte, dichte, roodgele beharing; de voetballen

rood. Vleugels met bruingele lint , aan de spits vlekachtig grauw-

bruin; onderste arm der cubitaal-vork gebogen; middeldwars-

ader voorbij het midden der discoidaal cel ; de bovenste der uit de

discoidaal-cel voortspruitende adeien aan hare basis iets opwaarts

gebogen; vierde achtercel door eene buikige ader gesloten.

Een enkel wijfje van Java (Fruhstorfer) in het Brusselsche

Museum.
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= 45. Threnia acanthura n. sp. î (PI. 5, fig. 12 en 13).

Thorax aschgrauw met zwartachlige banden ; achterlijf en pooten

bruinachtig rood; de korte eierbuis met vier doorntjes; vleugels

glasachtig.

Lengte 43 mm.

Aangezicht mal ig breed, aschgrauw, met een paar bruine weer-

schijnvlekken boven elkander, die zich, bij schuin opvallend licht,

wel eens tot eene langsstreep vereenigen; de gezichtsbuit kleiner

en minder vooruitstekend dan bij de voorgaande soort, van boven

bijna de helft van het aangezicht vrijlatende; knevelborstels zwart,

aan den mondrand met eenige geelachtige haren vermengd; kin-

baard witachtig; boven op het achterhoofd eene rij zwarte borstels.

Sprieten als bij T. microtelus, doch de eindborstel wat dikker en korter.

Zuiger en palpen zwart. Thorax aschgrauw, van boven met zwart-

achlige langsbanden, de middelband gespleten en van voren sterk

verbreed, de zijbanden vlekachtig; de grondkleur slechts tot smalle tus-

schenruimten beperkt; prothorax van boven met zwarte borstelharen
;

op de schouders en in de borstzijden eene bleekgele beharing;

achter op den thorax verscheidene zwarte borstels; schildje rood-

achtig aschgrauw, aan den achterrand met twee zrwarte borstels.

Achterlijf eenkleurig bruinachtig rood, cylindrisch ,
naar achteren

eenigszins spits toeloopend; de achtste ring glanzig roodgeel, van

boven platgedrukt, bijna zoo lang als de voorgaande ring; de

eierbuis zeer kort, eirond, glanzig bruin, aan het eind ter weder-

zijde met een paar gele doorn)jes (zie fig. 13); in de zijden,

tegen den achterrand der vooi'ste ringen enkele zwarte borstels;

aan den buik eene weinig in 't oog vallende, gele beharing.

Heupen van dezelfde aschgrauwe kleur als de borstzijden; de

pooten overigens, met inbegrip der tarsen, eenkleurig bruinrood;

deze kleur, vooral op de schenen, eenigszins bedekt door eene

korte, wifachtige beharing; de achterschenen naar het einde

iels verdikt en aan den binnenkant aldaar met korte, dichte,

roodgele beharing; dijen en schenen met verspreide, vrij stevige

borstels, waarvan de meesten zwart, doch ook enkele geel

.zijn. Kolfjes roodgeel. Vleugels glasachtig, aan de spits niet
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verdonkerd; de aderen roodgeel; het aderbeloop als bij de voor-

gaande soort.

>;;' Een Î van Sukabunii , West-Java (Fruhstorfer) in de collectie

van den Heer Neervoort van de Poll.

Het geslacht Threnia Schin. , waarvan tot dusver alleen Zuid-

Amerikaansche soorten bekend waren, onderscheidt zich van alle

andere Asilinen vooral door de buitengewoon koite eierbuis van

het ?, In de beide hierboven beschreven Javaansche soorten doet

zich dezelfde bijzonderheid voor, en daar ook de overige kenmerken
,

door Schiner aan het genus toegekend, wel toepasselijk zijn, aarzel

ik niet ze daarin op te nemen , te meer omdat ik gelegenheid had

ze te vergelijken met exemplaren van de Braziliaansche 'L\ car-

honana Wied. uit het Museum te Budapest. Het verschil tusschen

deze en de beide Javaansche soorten ligt minder in plastische ken-

merken dan wel in de kleur ; de genoemde Brazilaansche Threnia

is namelijk geheel eenkleurig zwart.

46. Allocotasia aurata Fabr. Syst. Anti. 167. \'l {Dasypogon)
;

Wied. Auss. Zweifl. I. 420. 4. (Ommaüus); v. d. Wulp, Tijdschr-

V. Entom. XV, 249. 1. — Een $ van Toli Toli, Noord-Celebes

(Fruhstorfer) in het Museum te Budapest. Het exemplaar is

grooter (21 mm.) dan die van het Leidsche Museum.

47. Allocotasia scitula Walk. Proc. Linn. Soc. IV, 109. 54

en V. 266. 10; Schiner, Verb. Zool. Bot. Ges. XVI. 412. —
Twee c? van Tob Toli, Noord-Celebes (Fruhstorfer) in het Museum

te Budapest.

Deze soort is naverwant aan de voorgaande, doch kleiner (lengte

15 mm.); de knevelborstels en de beharing aan de onderzijde van

den kop zijn witachtig ; de pooten zijn minder stevig en de tarsen

niet zoo dicht met borstels bezet. Op PI. 5, fig. 14 is eene

schetsteekening van de mannelijke genitaliën, waaraan, tusschen

de beide langarmen , het draadvormig orgaan uitsteekt , waarvan

Schiner (1. c.) melding maakt.

Tot dezelfde verwantschap schijnt ook Ä. vulpina Big. (Ann.

Soc. Entom. de France, 1874 p. 212) le behooren, die evenzeer
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op Celebes voorkomt, maar bij welke de knieën breed zwart zijn,

en die over 't geheel donkerder schijnt te zijn.

48. Allocotasia praeacula n. sp. c?.

Donkergrauw; achterlijf zwart met gele insnijdingen; pooten

zwart , de voorste dijen bruinrood , de voorschenen roodgeel ; vleugels

bruinachtig ; derde sprietlid zeer lang en dun.

Lengte 21 mm.

Van slanken vorm en donker uitzicht. Kop (PI. 5, fig. 15) , van

voren gezien, bijna even hoog als breed; voorhoofd grijs, van zeer

geringen omvang; de schedel diep tusschen de oogen ingezonken,

met metaalglanzige bijoogen; aangezicht van boven zeer smal, naar

onderen iets verbreed, grijsachtig bestoven, ter wederzijde langs

de oogen met eene iets opgehoogde, bruingele lijst; knevelbaard

bleekgeel , vrij dicht en lang , van boven met enkele zwarte borstel-

haren; achterhoofd van boven met eene rij van korte, zwarte,

omgebogen borstels; kinbaard wit. Sprieten donkerbruin; de beide

worlelleden zeer kort; het tweede lid eenigszins roestkleurig; het

derde buitengewoon verlengd, naaldvormig; de eindborstel kort,

ongeveer ter lengte van een vierde van het derde sprietlid ,
van

onderen en aan het uiteinde met eenige uitstaande haren. Zuigsnüit

dik
,

glanzig zwart
;

palpen zwart met zwarte beharing. Thorax

grauw, op den rug donkerder met flauwe aanduiding van langs-

banden ; borstzijden met lichtgrijzen weerschijn ; schildje bruingrauw
;

achterrug donkergrauw met zilverwitte zijvlekken ; de uitstaande

borstelharen vóór de kolfjes zwart. Achterlijf cylindrisch, zwart,

flauwglanzig; achterrand der ringen smal geel gezoomd; de voorste

ringen met witachtige beharing; genitaliën glanzig zwart, van boven

met witte beharing; zij zijn zeer samengesteld en van onderscheidene

aanhangsels voorzien (fig. 16 bevat eene schetsleekening ervan , zoo-

veel zij aan het gedroogde exemplaar te zien zijn). Pooten stevig;

heupen van dezelfde grijze kleur als de borstzijden en met witachtige

beharing, het meest aan het voorste paar; de voor- en middendijen

bruinrood, met donkerder spits; de voorschenen roodgeel; de midden-

schenen, de geheele achterpooten en al de tarsen zwart; alleen de
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wortel der achterschenen een weinig roodgeel ; aan de achterpooten is

de onderkant der schenen en tarsen door eene korte, dichte, roestr

kleurige beharing bedekt ; aan de schenen zijn enkele verspreide zwarte

borstels; voetballen roodgeel. Kolfjes roodgeel. Vleugels bruinachtig,

donkerder langs den voorrand en aan de spits, het lichtst in de beide

onderste worlelcellen en aan het begin van den achterrand ; middel-

dwarsader merkelijk voorbij het midden der discoidaal-cel ; de cubitaal-

vork bijna dubbel zoo lang als haar steel, liet begin der vork een weinig

voorbij het eind der discoidaal cel ; de vierde achtercel en de onderste

wortelcel beiden aan het eind spits toeloopend, gesloten en kort gesteeld.

Een enkel $^ van Java (Fruhstorfer) in het Brusselsche Museum.

49. Ommatius fulvidus Wied. Auss. Zweifl. I. 420. 5; v. d.

Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV. 259. 1. — Van deze in den

geheelen O. Indischen archipel verbreide en, naar het schijnt,

gemeene soort bevinden zich in het Museum te Budapest mede

exemplaren van Japan (Xanten) ; ook in de Himalaja-streek komt

zij voor. Sommige exemplaren zijn veel donkerder gekleurd dan

gewoonlijk en hebben dan meestal donkerbruine of zelfs zwarte

sprieten. Ik zou deze donkere voorwerpen eigenlijk als O. continens

V. d Wulp (Tijdschr. v. Entom. XV. 860. 2) moeten bestemmen
,

maar ornda'. zij overigens in alles met den lichteren , meer gelen

vorm overeenstemmen, meen ik deze laatste slechts als eene kleur-

variëteit van fulvidus Ie moeten beschouwen.

50. Ommatius hyalinipennis n. sp. $.

Donkergrauw
;

pooten zwart met roodgele schenen ; vleugels

glasachtig, aan de spits met grijsachtige tint.

Lengte 8 mm.

Kop breeder dan de thorax; voorhoofd èn aangezicht smal,

grijsachtig geel; voorhoofd diep ingezonken; het aangezicht vlak,

naar onderen iets verbreed; knevelborstels aan den mondrand geel,

daarboven met verscheidene langere, zwarte borstelharen ; kinbaard

witachtig; achterhoofd grijs. Sprieten zwart, kort , de leden ongeveer

allen van dezelfde lengte; het derde eirond doch spits toeloopend ; de

eindborstel dubbel zoo lang als de sprieten , van onderen lang ge-
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vederd. Zuigsnuit zwart. Thorax, schildje en achterlijf aschgrauw,

van boven donkerder; borstzijden en achterrug grijs; achterlijf

eenigszins plat; de eerste ring iets verbreed, de volgende ringen

met smallen lichten voorzoom
;
genitaliën weinig uitstekend. Heupen

grijs als de borstzijden; dijen zwart, de achterdijen aan den

wortel roodgeel ; schenen roodgeel , de achterschenen aan de spits

voor ongeveer een vierde zwarlbruin; tarsen zwart, het eerste lid,

met uitzondering van de spits , roodgeel ; aan de voorpooten de

dijen van onderen en de schenen aan de binnenzijde met lijne

haren ; middenschenen met enkele lange borstels ; achterschenen

met kortere borstels. Vleugels glasachtig, aan de spits voor minder

dan een derde der lengte grijsachtig; de eerste langsader, van de

uitmonding der hulpader af, zeer dicht langs de randader loopende

en de smalle ruimte tusschen die beide aderen donker ingevuld
;

de cubitaal-vork ruim driemaal zoo lang als haar steel ; de middel-

dwarsader merkelijk voorbij het midden der discoidaal cel.

Een enkel <?, van Kinigunang, Nieuw-Pommeren (C. Ribbe) in

het Museum te Budapest.

De soort is verwant aan O. fulvimamis v. d. Wulp (Tijdschr.

v. Entom. XV. 264. 5) , doch onderscheiden door de roodgele

achterschenen en de veel lichtere vleugels.

51. Ommatius minor Dol.

Deze Ommatms-soori is onlangs zeer ter spiake gekomen, in

verband met eene biologische waarneming, in Nieuw-Guinea door

L. Biro gemaakt, betrekking hebbende op zeer kleine vliegjes

{Agromyza {Desmometopa) minutissima v. d. Wulp) , die zich op

den rug der Asiline nederzetten ^). Met betrekking tot de deter-

minatie der Asiline als Ommatius minor Dol. zij hier nog het

•) Zie hieromtrent: L. Biro, eeu Hongaarsch opstel in Kovartani Lapok,

1897, p. 29; Dr. C. von Kertész, Hoogdaitsche vertaling daarvan in Termés-

zetrajzi Füzetek, XX, p. 611; en vooral Prof. J. Mik, in Wiener Entom.

Zeitung, XVII, p. 146. Deze laatste heeft aangetoond, dat het bedoelde

kleine vliegje, door mij Agromyza minuiissina genoemd, tot het Agromyzinen-

genus Desmomeiopa Löw behoort. In de wintervergadering der Ned. Entom.

Vereeniging van 23 Januari 1898 vond ik gelegenheid, de Nieuw-Guineesche

voorwerpen der beide betrekkelijke soorten aan de aanwezenden te laten zien.

(Verslag p. 19 in dezen jaargang van het Tijdschrift).
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volgende opgemerkt. Daarbij kwamen drie dicht aan elkander ver-

wante soorten in aanmerking: O. minor Dol., noctïfer Walk. en

spiniharbis v. d. Wulp. In vorm, kleur en teekening gelijken zij

volkomen op elkander. Vroeger , bij de behandeling van een aantal

Asiliden uit den O. Indischen archipel (Tijdschr. v. Entom. XV.

p. 257 en volg.) meende ik daarbij twee soorten te kunnen onder-

scheiden naar een klein verschil in het aderbeloop, te weten minor

Dol. (met welke ik toen noctifer Walk. als synoniem rekende)
,

waar de middeldwarsader vóór het midden der discoidaal-cel is

geplaatst, en spiniharbis, waar die dwarsàder voorbij het midden

der discoidaal-cel staat. Later heeft Osten Sacken, na vergelijking

der typische exemplaren in het Britsche Museum , uitgemaakt

(denkelijk op grond van het door mij aangegeven verschil in de

vleugeladeren) , dat noctifer Walk. niet een synoniem zou zijn van

nnnor Dol. , maar dezelfde soort als mijn spiniharbis (zie Ann. Mus.

Genova, XVI. p. 425).

Thans evenwel , na het onderzoek der exemplaren , door Biro

in Nieuw-Guinea verzameld, is bij mij twijfel ontstaan, of het

onderscheidingskenmerk, destijds door mij aangegeven, wel inder-

daad als zoodanig gelden kan. De bedoelde voorwerpen toch van

Nieuw Guinea (2 c? en 2 ?) zijn daar op dezelfde plaats en wel-

licht tenzelfden tijde gevangen, en behooren daarom stellig als de

beide seksen van dezelfde soort bijeen. Nochthans wijken zij , wat de

plaatsing der middeldwarsader betreft, van elkander at en zouden

op dien grond de beide mannetjes tot minor, de wijfjes tot

spiniharbis moeten gebracht worden. Waarschijnlijk is dus deze

Iweederlei vorm in het aderbeloop een sexueel- of misschien

slechts een individueel verschil , maar kan daarin geen reden

gevonden worden tot het aannemen van twee afzonderlijke soorten.

ik kom deihalve tot het besluit, dat de hier bedoelde groep van

Ommatius-soovien tot eene enkele species moet worden terug-

gebracht, aan welke alsdan de naam minor Dol., als de oudste,

zou toekomen, en waarvan de synonymie zou luiden:

Ommatius minor Dol. Natuurk. Tijdschr. v. Ned. Indie, XIV.

'394, pi. 6 f. 4; v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV. 266.17.
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Syn. Ommaims noctifer Walk. Proc. Linn. Soc. III. 88. 40;

Sehin. Verh. zool. bol. Ges. XVII. 410. 120.

» Ommatim sp'mibarbis v. d. Wulp , Tijdschr. v. Entom. XV.

265. 6; Ost. Sack. Ann. Mus. Genova, XVI. 425.

Vaderland : Borneo , Amboina, Gilolo, Batjan, Nieuw Guinea.

Ten slotte merk ik nog op, dat de beide Nieuw-Guineesche

mannetjes in den voorrand der vleugels, daar waar de eerste langs-

ader met de randader vergroeid is, eene zeer flauwe neiging tot

verbreeding van den vleugel vertoonen.

52. Ommatius argyrochirus v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom.

XV. 270. 11. — Uit eenige exemplaren van Tji Bodas , Goenoeng

Gede , Java (Kannegieter) in de collectie van den Heer Neervoort

van de Poll , is het opnieuw gebleken , dat alleen het $ de zoo in

't oog vallende zilveren beharing aan de voorpooten heeft. De kleur

der pooten kan somtijds zeer donker zijn, zoodat men ze pekbruin

of zelfs zwart zou kunnen noemen; bij het <? zijn evenwel steeds

de voorschenen en voorlarsen, alsmede de wortel der achterdijen

roodgeel.

53. Ommatius insularis v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom. XV.

272. 13. — Eenige exemplaren van Sukabumi, West Java (F ruh-

storfer) in het bezit van den Heer Neervoort van de Poll. — Aan

mijne beschrijving (1. c.) kan ik nog toevoegen, dat de sprieten

niet altijd even lichtgeel zijn, maar soms eene neiging hebben om

donkerder te worden, vooral aan het derde lid. De kleur van het

derde sprietlid levert dus geen afdoend verschil tusschen O. insularis

en ruhicundus, zooals dit door mij (1. c. p. 276) werd aangegeven.

De beide soorten laten zich beter onderscheiden door de knevel-

borstels, die bij de eerste tot dicht bij de sprieten opklimmen en bij

ruhicundus meer tot den mondrand zijn beperkt. Het ê van insularis

heeft aan de voorpooten , onder aan de dijen en aan de buitenzijde der

schenen, eene lange gele beharing; bij het $ zijn aldaar eenige

zwarte borstels.
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VERKLARING DER AFREELDINGEN.

PI. 3. fig. 1. Microstylum albolimbatum n. sp. c?.

I' 2. idem, kop in profiel.

// 3. idem , mannelijke genitaliën , van boven gezien.

// 4. idem , als voren in profiel.

Il 5. idem , eind van het achterlijf ?.

// 6. Cenopogon bifidus n. sp.

" 7. idem, kop in profiel.

/' 8. Laphria egregia n. sp. $.

II 9. idem , mannelijke genitaliën.

PI. 4. fig. 1. Laphria gilvoides n. sp. $,

II 2. idem , kop in profiel.

II 3. Laphria erythropus n. sp. , mannelijke genitaliën , van

boven gezien.

// 4. idem, als voren in profiel.

'/ 5. idem , vleugel.

// 6. Promachus leoninus Löw $.

II 7. idem, kop in profiel.

'/ 8. idem, mannelijke genitaliën, van boven gezien.

// 9. Pamponerus mendax Walk. $.

II 10. idem , kop in profiel.

» 11. Machimus atratulus Walk., mannelijke genitaliën.

/' 12, idem, vleugel.

// 13. Machimus coruscus n. sp., vleugel.

PI. 5. fig. 1. Cinadus spurius n. sp. $.

II 2. idem
, kop in profiel.

II 3. idem, mannelijke genitaliën, van boven gezien.

// 4. idem , als voren in profiel.

/' 5. Cinadus spretus n. sp., mannelijke genitaliën, van

boven gezien.

// 6. idem, als voren in profiel.
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PI. 5. fig. 7. Ilamus melanopygiis n. sp. , mannelijke genitaliën.

" 8. idem, eind van het achterlijf $.

f 9. Itamus spinicauda n. sp. , eind van het achterlijf ?.

// 10. Threnia microtelus n. sp. $.

'/ 11. idem, eind van het achterlijf.

// 13. Threnia acanthura n. sp. ?.

i> 13. idem, eind van het achterlijf.

// 14. Allocotasia scitula Walk. , mannelijke genitaliën.

'/ 15. Allocotasia praeacuta n. sp , kop in profiel.

// 16. idem, mannelijke genitaliën.





T.vE.XLI. PL2.

''«r'^ïS&ii?

•LJ^

?ig.l-3 vJdtleii\ner Kg l-SffKße Srasf del. 'SVtM.Trap impr.

Fig.1-3 Calaiiiia Lutosa Han..Fi§.4,5Thyca Candida SnellvVoD.

/-J.W. snüps.





T.vE.XIi. PL 3.

RKM.Tra}- iœpr.

0. Ind. AsUiden.

A J.W. sculps.





T.vE XLI. PI. 4.

P 'ÄM.Trap Hnpr.

O.Ind. Asiliden.

A.J.W. sculps.





T.vE.ïLl. PIS

PV/MTrspimpr.

O.Ind. Asiliden.

A.J.W. sculps.





TIJDSCHfllFT VOOlì ENTOMilLilGIE ^
^^08

f

UITGEGETEN DOOR

n UMUAU^H'M EnONOLOOISCHK VFJEEmifilNfi

ONDEB REDACTIE VAfi

P. G. T. SNELLEN

Jhr. Dr. Ed. J. G. EVB:RTS

EN

Mr. A. e. A. leesberg

EEM-Elï-TEË RTieSTE DEEL

JAARGANG 1898

Derde en Vierde Aflevering

met 5 platen

(28 Maart 1899)

'S GKAVEx\HAGE
MAKTINUS NIJHOFF

1899.





159

Le venin des araignées,

PAR LE

Dr. A. W. M. VAN HASSELT.

Suite.

(^Voii- Tijdschrift voor Entomologie XXXIX 1896,blz. 1.)

On se rappellera peut-être, qu'à mon Etude du dit venin,

j'ai fait suivre entre autres un aperçu succinct de l'ouvrage volu-

mineux de Mr. le Professeur hygiéniste F. Puga Borne, sur a El

Latrodectus formidabilis de Chile -n ') ,
publié récemment dans

<( Notes et Mémoires des Actes de la Société scientifique du Chili »,

Tom. II, 1 Livraison, de Juillet 1892.

L'examen de ce travail, —
- avec l'aide précieux de mon ami

Mr. A. Leesberg, versé dans la langue espagnole, — nous a

bien vite fait voir, que mon exemplaire de ce «Mémoire» était

incomplet.

Evidemment il manquait la finale, promise par l'Auteur,

dans laquelle il annonçait en passant son projet de fournir des

preuves authentiques, originelles et plus précises , en

témoignage du « grand » danger ,
— parfois même « mortel » pour

l'homme, — de la morsure faite par l'espèce de Latrodectus

1) Il est question du L. formidabilis Abbot, Walckeaaer.

Tijdackr. v. Entom. XLI. 11
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nommée, qu'il avait étudiée de longues années (depuis 1877) *).

Maintenant, après plusieurs efforis stériles, notre collègue cité

a eu la bonne chance de nous procurer, par l'intervention du

bibliographe estimé Mr. Nijhoff, la suite supposée du dit

Mémoire, resté sous presse bien trop longtemps -).

Ainsi, en possession du tiavail très érudit, mais trop surchargé,

de Mr. Borne, en .entier, je l'ai consulté de nouveau, — autant

qu'il me fut possible — et je dois tout d'abord avouer
,

que

l'Auteur a contribué beaucoup à éclaiicir les opinions chancelantes

et contradictoires sur la qualité vraiment nuisible du

venin chez quelques espèces du genre Latrodecte , comme je l'avais

exposé dans le T e x t e de mon Etude.

D'un autre côlé cette seconde partie m'a peu satisfait quant

aux pièces justicatives de la toxicité « extraordinaire »

parfois « 1 è t h a 1 e » pour « 1' h o m m e ». acceptée par l'Auteur

dans sa Mémoire, — de la fin duquel je fais suivre à présent

un aperçu complémentaire.

L'Auteur y donne une très grosse part à la description sup-

plémentaire de ses recherches expérimentales déjà

citées sur les « Efectos de la picadura en los animales » (page

485—605) 3).

Aux précédents, mentionnés en extrait, il a ajouté des sem-

blables sur des jeunes chats, des pigeons, des poissons, des

1) Eu général l'on préfère de nommer ce genre : le Lathrodectus. Ici je

retiendrai la dénomination sans //, choisie par l'Auteur.

2) Cette seconde Partie ne finissait qu'en la S'éme Livraison, parue en

Juillet 1896! à Santiago de Chile, où se trouve le siège de la Société susdite.

Elle égale en volume la première, qui ne contient pas moins de 300 à 400 pages!

Seul VAperçu historique monte à 40 pages grand 4" et sa Bibliographie est de

8 pages, de même en petit cursif.

3) En considération du caractère „farouche" selon Borne propre au L. for-

midable ,
— pas constaté par Mr. SiMON pour l'analogue ?««^OT2y»«i'/i? de Corse, —

c'est très étonnant, que l'Auteur et ses aides n'en ont point reçu eux

mêmes des morsures de quelque importance ,
pendant leurs manipulations

nécessaires de cette araignée en des centaines d'expèriments ,
où il s'agissait

souvent de -faire" mordre l'animal d' é pf e u ve pas 3 à 10 araignées àia

fois. Dans les observations sur 1' h o m m e qui suivent ,
aucun accident d e

ce genre n'est rapporté !
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yequa's (?) , des grenouilles , des crapauds , des lézards , même sur

d'autres grandes araignées {Mygale) ').

Comme dans la première série , il a pareillement essayé sur eux des

inoculations curieuses , en général , infructueuses , avec du

sang des animaux piqués par des Latrodecti (page 377—398).

Dans mon Appendice j'ai déjà commémoré les principaux résultats

de ces recherches, constatant la nature pernicieuse du venin en

question pour quelques animaux. Cette partie de l'ouvrage est

une acquisition méritoire pour la connaissance du venin des Ara-

néides, surtout puisque ici il ne reste aucun doute sur l'origine

réelle des injures attribuées parfois , sans rime ni raison , aux

«araignées», au lieu de les attribuer à d'autres animaux nuisibles.

Après une courte enumeration des autres araignées de Chile,

qu'il nomme les «vulgaires » il croit avoir constaté une

différence importante entre l'effet de leurs morsures et de celles

des Latrodecti.

Tandis que les premières ne produisent, suivant lui, que des

lésions locales, les « picadura's '» des Latrodecti seraient com-

pliquées avec des symptômes généraux, plus ou moins graves,

(( except ionellement mortels », Dans cette conclusion il me semble,

que TAuteur se soit un peu trop basé sur ses recherches expérimen-

tales chez des animaux et pas exclusivement sur les obser-

vations chez r h m m e.

Puis Mr. Borne s'écarte de son sujet principal par une révision

étendue (page 417—484) des effets pernicieux causés par le venin

des Scolopendrides , des Scorpionides , des Galeodides , des Serpents,

des Crapauds , des Salamandres et des Tritons (?) , des Poissons
,

des Hyménoptères et des Diptères.

Dans ce chapitre il combine leurs qualités délétères avec celles

des araignées et même avec les infections par quelques ma-

ladies, comme le choiera , la ßeore jaune , les sudamina , la

malaria, la rage, etc. , afin de par/enir à une étude comparative

1) Ea passant soit dit
,
qu'à fin de pouvoir faire taut d'expériments . que l'on

voit enregistré par l'Auteur, les Latrodecti doivent fourmilhr en Chili, comme

les Epeiras dans nos jardins.
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de leur caractère, analogue à celui de l'enipoisonnement par les

Latrodecti. Je n'ai point envie de le suivre sur ce terrain mé-

dical énigmatique, qui s'éloigne tiop de notre question, pour

laquelle il me reste à traiter le contenu des deux suivants

chapitres
,
plus ad rem.

1°.— l'Auteur décrit, maintenant en détail, (page 405—415), 9

OBSERVATIONS de personnes d'âge et de sexe divers, mordues par

des araignées «vulgaires», guéries dans quelques jours de

leurs affections passagères.

Cette série, — autant que j'ai pu comprendre à l'aide d'un

dictionnaire ,
— ne contient qu'une constatation de la Symptoma-

tologie généralement connue.

Dans ces histoires la détermination des araignées coupables

laisse beaucoup à désirer ; il n'y parle que des picadura's par une

ccaraüa», — une «arana vulgar», — une c< arana domestica» etc.

Au surplus, dans un ou deux cas, il me parait douteux, que les

piqûres fussent véritablement dues aux ce araignées », ou bien à

d' a u t r e s animaux nuisibles.

Quant à quelques-uns des symptômes je ne suis pas tout

à tait sûr, s'il ne s'y trouve, par-ci ou par-là, confusion

avec des affections pathologiques locales p. e. Vanthrax, le noma

etc. concomitantes. De même je présume, que dans les 3 cas

de gangrène observés par lui, celle-ci pourait être, du moins

en partie, attribuée à un mauvais traitement des petites piqûres,

soit par l'emploi imprudent du bistouri, soit par l'usage excessif

de caustiques. A propos de cette complication avec la gangrène je

ne puis retenir la remarque, que je ne l'ai pas retrouvée, dans la plus

nombreuse catégorie qui suivra , chez les morsures des vrais La-

trodecti. Cette anomalie s'explique peut-être par le fait, qu'il a

attaqué les blessures dues aux araignées « vulgaires » localement
,

par des remèdes chirurgicaux, tandis que , conforme à sa

théorie, notée plus haut (page 3), il a traité celles dues aux

Latrodecti
,
par des médicaments internes, exceptionel-

lement accompagnés de ventouses s. d. sèches.
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1^. — Dans le second et dernier chapitre (page 606— 647)

Mr. Borne a réservé l'essence principale de son ouvrage pour les

documents constitutifs et selon lui décisifs du danger extraor-

dinaire des morsures du Latrodectiis de Chili. Il fonde son

savoir la-dessus sur une nouvelle séi'ie de 26 observations « en el

h m h r e » (chez l'homme '
). Témoin oculaire de quelques-unes,

les autres ont été faites par des collègues , et par des membres de sa

famille, tandis qu'il doit les dernières de cette catégorie aux récits

populaii'es d'un petit nombre de personnes — (Ljiile dlffndy)^ —
mordues elles-mêmes.

A l'exception d'une seule de ces observations, — la n°. 14,

qui fut notée « mortelle » — les autres 25 sont terminées en

guéri son. Quoiqu'elles soient toutes enregistrées comme em-

pruntées aux morsures an n Latrodevte f) en question , il est évident,

que pour la plupart l'Auteur ne s'est pas assez assuré de visu de

cette assertion. Analogue à la première serie la détermination
de l'araignée n'est pas rarement sujet à caution aussi. Ainsi l'Auteur

note dans l'observation 1, 3 et 24 « una arana venenosa où dudosa »

(dubieuse), dans 16 cas il ne l'a cité que comme «la arana», ou

seulement «una ara^a». Quant aux autres observations, — (par

égard à sa large connaissance acquise par ses recherches expéri-

mentales) — de ses descriptions
,

quoique superficielles , de la

couleur, du dessin, de la conduite «farouche» de ses animaux

et de leur habitat, avec une bonne volonté, l'on peut déduire,

qu'on y a vraiment eu affaire à des représentants du Latrodectus.

A mon aperçu précédent des symptômes locaux, — aussi

trouvés dans celte serie, — il faut iijouter : qu'en quelques

cas la douleur (qui fut alors très vive), rayonnait au lointain
,

parfois même «par tout le corps»; — qu'à l'entour des petites

piqûres il se formait souvent une tuméfaction oedémateuse,
plus ou moins étendue

;
— et que plus tard les malades se plaignaient

1) Parmi ce nombre il s'y trouvent plusienrs de bien peu de valeur. De la

premiere observation, par exemple, l'Auteur même avoue „ a la que no doi

taata importancia."
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maintes fois d'une diminution de la sensibilité aux environs des

morsures ou même d'une véritable anaesthesie, persistante plus ou

moins longtemps après la guérison.

Pour les symptômes généraux observés par Mr. Borne, je me

bornerai à renvoyer le lecteur à la révision sommaire de mon

Etude, avec laquelle ils ont beaucoup de ressemblance. Cependant,

comme dans la première partie de son ouvrage — que l'auteur

a commencé par son histoire « lamentable » d'une « v i e t i m a »

du Latrodectus (voir l'Appendice) ,
— il me parait avoir ignoré

plus d'une fois la portée du : « qui bene dïst'mguit , bene docet ».

Ainsi il a donné beaucoup trop d'intérêt positif à quelques sym-

ptômes accessoires ou secondaires, attribués par lui à l'action

« directe » du « venin » qiia taie. Par-ci et par-là il enregistre

des dérangements nerveux simples comme des symptômes

essentiels de « l'empoisonnement » en question
;
par exemple : une

agitation extrême , avec ou sans cris désespérés et des défail-

lances, accélération du pouls et de la respiration, horripilations,

tremblements partiels et universels, ou d'autres mouvements dés-

ordonnés, parfois quasi convulsifs, et surtout des lamentations

(« quejadas ))) immodérées. Sans doute, en partie du moins, ces

dérangements peuvent être considérés comme un simple produit

de la frayeur populaire excessive à l'adresse de cette

araignée d'une réputation très mauvaise. Vraisemblablement parfois

le même motif, surtout dans les pays chauds, peut valoir pour

un autre symptôme , noté ici bien souvent , comme dû au poison

de l'araignée, savoir une transpiration abondante chez des

personnes mordues. En plusieurs cas le sueur s'explique aussi na-

turellement par l'effet des médicaments sudorifiques, admi-

nistrés dans le but de chasser le venin par la sécrétion cutanée.

Du reste, comme je l'ai indiqué pour l'aetiologie , en général

la Symptomatologie de ces observations est plus ou moins

obscure. La méthode descriptive est trop confuse et souvent

embrouillée de la sorte, qu'on a beaucoup de peine à se faire

une juste idée du caractère typique des suites de la

morsure elle-même. Celles-ci se trouvent non rarement amalgamées.
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avec des symptômes d'affections pathologiques d'une toute

autre nalure, concomitantes ou survenues , cliez les individus blessés.

Cette confusion des symptômes vrais avec ceux des maladies

simultanées se trouve dans plusieuis observations, par exemple

avec: rhemnaturne ^ — malaria, — sudamina, — urticaire et

d'autres exanthèmes (dont un cas avec desquamation totale), —
colique stercorale ,

— ti/mpanite ,
— retention de Vurine, — testitis,

— menstruation anormale, — même phtisie pulmonale et oedème

de la glotte (voir, plus bas, l'observation 14).

De ce qui précède on comprendra aisément
,
que je n'ai pas eu

le courage de déchiffrer en détail ces 26 observations. Néanmoins

j'en excepte Fobs. 4-4., l'unique avec une issue «mortelle»

dont je dois la traduction textuelle à mon collaborateur. Il m'a

semblé utile pour le jugement incertain et différent sur le venin

en question, de l'insérer en entier, ne fut ce que comme modèle

de quelques autres cas aussi réputés « lethales », indiqués en

passant par l'Auteur dans la première partie de son ouvrage.

Ecce ! Ex ungue leonem.

OBSERVATION 14. Morsure supposée de Latrodecte. Mort.

Communiqué par le Docteur Juan Edwin Espic.

«Les derniers jours de Janvier 1883 je fus invité par un médecio

de la ville de Putaendo, Don Emilio Clouet, à visiter un malade

gravement indisposé. Je l'accompagnai avec plaisir et nous trou-

vâmes bien vite un malheureux dont le visage et « la partie

supérieure du thorax » étaient considérablement enflés par une

oedème, et « dont la respiration était difficile à cause de

l'obstacle, que trouvait l'air à passer le larynx {pedem.a glottidis). »

Il n'y avait pas de cyanose. L'enflure était plus forte au coté droit
,

et il n'y avait pas d'autre différence de la couleur, que celle pro-

venante de la distention de la peau.

En l'observant plus minutieusement nous trouvâmes sur «la

paupière droite supérieure » deux « petites pointes » , semblables

à celles que laissent les sangsues après leur morsure. Nous fûmes

induits de faire attention à cette lésion par la communication que
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nous donnait le malade
,

que l'enflure avait commencé par « les »

paupières. L'homme ne se plaignait pas de douleur quand on pressait

les parties enflées. Il avait parfaitement conservé ses facultés

intellectuelles. Nous n'avions pas de Ihei-momètre pour noter la

température, mais nous pûmes «constater», qu'il n'y avait pas

de fièvre.

Le jeune homme d'environ 22 ans avait été occupé à récolter

le blé et avait « dormi » 3 nuits sur l'aire (een dorschvloer)
,

afin de «surveiller» (?) pendant «la nuit». Le jour suivant

l'enflure de la paupière et de ses «enviions» commençait, tandis

qu'il «n'en» sentit «d'autre» (?) symptôme ^) que le manque

de l'appétit, jusqu'au moment ou nous le vîmes

Quelques piqûres remarquées à «l'autre paupière» ne laissaient

suinter que quelques gouttes d'un liquide séreux.

De la manière dont la maladie avait commencé et du « cours»(?)

qu'elle avait suivie nous « supposions » qu'elle eut été occasionnée

par la piquie d'un «animal venimeux», que nous ne

pouvions déterminer. Cette «idée » nous parut probable ,
— « quoique

toutes les personnes présentes à ce lieu m'affirmassent, de n'avoir

p a s eu connaissance d'autre cas pareil », — puisque j'avais entendu

moi même «raconter» que Tannée précédente un individu
,
qui

avait dormi de même sur une aire, était succombé, dans le même

mois , « très enflé » après avoir senti une « morsure » dans le bras.

Comme il y avait déjà 3 jours depuis le commencement de la

maladie, «nous ne savions rien (?) de l'endroit probable ou

le venin serait entré», — «si», du moins celui-ci «aurait été»

la cause de la maladie » (!).

Le traitement ne consistait que dans un purgatif drastique, afin

d'empêcher que l'enflure (l'oedème) n'augmentât et ne fit

suffoquer le malade (sic).

Deux heures après notre visite le patient mourut à 7 heures

du soir.

1) Ne pas oublier la „di f fi c a 1 té de la respiration (voir l'intro-

duction de cette histoire.)
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Suivant moi, — entomologiste et médecin, — il s'agit ici

tout simplement de rhistoria morbi d'un jeune paysan, qui, —
après avoir passé trois nuits par terre dans une espèce d'hangar,

peut-être à la belle étoile, y a attrapé un froid intense, suivi

de près d'une maladie des plus graves du larynx, — (savoir:

un oedema glottidis). Celle-ci semble a^oir été accompagnée,

accidentellement, d'un des symptômes locaux ordi-

naires, occasionnés par la piqûre ou morsure de quelque animal

nuisible noctui-ne, par exemple non seulement d'un Laiîrorfg«?^^ (?)

,

— mais plutôt d'un (ialeodes ,
— d'un Argas , d'une Acan-

thia, — d'un Dipteron , etc.

Encore, — en omettant, comme sans conséquence, les «pe-

tites pointes» aux paupières, — il se peut, que l'enflure du

visage, du cou et du thorax n'ait point été un symptôme local,

un oedème (zuchtgezwel) extérieur, mais un cas rare d'un

emphysème (luchtgezwel) interstitiel du poumon , com-

plication secondaire de l'excessive difficulté de la respiration , survenue

à la maladie susnommée, dans sa dernière période.

Pour finir, il me reste à communiquer, que Mr. Borne a

ajouté à son ouvrage 3 planches , ayant l'apport au L. formida-

hilis de Chile.

La PLANCHE I , coloriée et grossie (de 3 à 8 fois) , est assez

instructive en donnant une bonne idée de cette espèce
,

qui res-

semble beaucoup au malmujnaite renommé de l'Kurope du Sud.

(L. tredecim-gultatus de Rossi, commémoré dans mon Etude),

dont il me semble être une modification spéciale ou locale,

surtout pai" rapport au dessin du dos de l'abdomen.

La PLANCHE II, photolithographiée, en noir, plus grossie (de

40 à 17), représente 3 mares, dessin qui n'a d'autre intérêt

que l'excessive grosseur du bulbe des pattes-machoii^es.

La PLANCHE Ht, de même photographiée, en noir, et encore

beaucoup plus grossie (de 25 à 100) montre 4 figures, une de

la gianduia venenipara et trois des chélicères , l'une plus laide que

les autres, et sans aucune portée scientifique, Je me demande
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en vain, pourquoi l'Auteur a reproduit ici sans détails, une des

chélicères ainsi (L formidablement » grossie
,
que sui' sa fig. 14?

L'on pourrait répondre, que ça est en l'honneur du «nom» spé-

cifique de son L . forïïiidahilis de Chili, — ou bien, afin d'effrayer

le public, ignorant, qu'au contraire les crochets de ces

organes, ici ti'ès forts, sont précisément dans la grandeur naturelle

peu développés chez le genre Latrodectus.

La Haye,

le 27 Octobre 1898.
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Verborgenheden uit het îs'ONAGRIA-leven.

DOOR

A. A. VAN PELT LUCHNER.

(PI. 6 en 7.)

In mijn pogingen om de plaatsen te leeren kennen waar de

inlandsche Nona(/riasooYien hare eitjes afzetten , ben ik , op die

van N. cannae , H. enN. rufa, Haw. na, waarvan het mij tot mijn

spijt niet gelukt is levend materiaal voor mijn onderzoek te ver-

krijgen
,

geslaagd.

De hierbij gevoegde afbeeldingen zijn vervaardigd naar voor-

treffelijke, natuurgetrouwe teekeningen van de hand van Dr. H.

W. DE Graaf, aan wien ik te dezer plaatse voor zijn daardoor

aan mij bewezen, belangrijke hulp nogmaals mijn recht hartelijken

dank betuig.

Nonagria typhae, Esper.

Deze soort heeft mijne nieuwsgierigheid lang gaande gehouden

In verdorde (overjarige) typha-stengels wordt het ei zorgvuldig

geborgen, waarvan uitwendig geen spoor te ontdekken is.

Op een verdord stuk stengel gezeten, kromt het typhae-yv\]i}Q

haar abdomen op zulk eene wijze, dat het dier in houding vol-

komen gelijkt op een sluipwesp , die een rups aansteekt. Zagende

bewegingen van het abdomen worden door stekende gevolgd. Ver-

wijdert men nu van de plek, waar door middel van de puntige

organen, die zich aan het abdominaaleinde bevinden
,
gezaagd (juister

nog: geprikt) en gestoken is, de bovenste vezellaag van den stengel,

dan vindt men in eenige der hokjes, die het plantenmerg scheiden,

een eitje geborgen.
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Nonagria sparganii, Esper.

Aan de randen van dat gedeelte van typha-linlen , waar deze

het smalst en dunst zijn, zet het spargati U-wijt ie hare eitjes af,

daarbij te werk gaande als Calamia lutosa , Hb. (zie mijne mede-

deeling daarover in Deel 41 van dit Tijdschrift, pag. 93 vv.).

Wat de klauw- of haakvormige organen aangaat , die o. a. bij de

sparganii-wx^{\ç^ aan het abdominaaleinde voorkomen, is mij ge-

bleken, dat deze dienst doen als werktuigen, waarmede de om-

vouwing van den rand van het harde typha-lint bevorderd wordt.

C. lutosa Î bezit dergelijke organen niet : de geaardheid van het

rii?i!blad maakt die overbodig.

De wijfjes van Nonagria cannae , H. zijn gewapend met organen,

die nagenoeg gelijkvormig zijn aan de hierboven bedoelde van

spargami ? ; zij loopen echter puntiger uit ; hierin vertoonen zij

dus overeenkomst met die van typhae $. De vraag rijst dus : bergt

camme Î hare eitjes à la typhae cl à la sparganii op ?

Nonagria neurica, Eühn.

en

Nonagria geminipuncta. Hatch.

De eitjes dezer soorten worden afgezet aan de binnenzijde der

scheede van een rietblad. De vrouwelijke vlinders schuiven daartoe

hare legbuis tusschen den stengel en de bladscheede in ; omvouwing

van den bladscheederand heeft niet plaats ; wel wordt die rand aan

den stengel door kleefstof vastgeplakt. Uitwendig valt aan een

bezetten stengel niets te bespeuren , dat hem als bergplaats van

eitjes kenmerkt.

De wijze, waarop neurica Î en geminipuncta $ hare eitjes op-

bergen, past voortreffelijk voor den platten vorm dezer laatsten.

Nonagria typhae en N. sparganii , waarbij ook ongetwijfeld

i\^. cannae zal genoemd moeten worden , welke allen in het

vrouwelijk geslacht met bijzondere organen gewapend zijn, die bij

de eierbezorging dienst doeji , zetten alzoo hare eitjes niet^ zooals
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de rietheyfoixende Nonagrias , tusschen een bladscheede en den

stengel van de voedselplant af; is de onderstelling te gewaagd
,

dat zulks niet gebeurt, wijl het plantenslijni, dat juist tusschen

genoemde deelen van versehe planten. \ol de hmiWe oer T_i/p/iaceeën

behoorende, zoo rijkelijk aanwezig is, de vasthechting der eitjes

zou beletten ?

•

De eitjes van i^onagrïa ti/phae, spargami, nemica en gemini-

puncia ovenvinteren ; cannae en nifa zullen hierop vermoedelijk

wel geen uitzondering maken.

Ik vermeld dit, omdat Hofmann in zijn «Raupen der Gross-

Schmetterlinge Europa's" (pag. 103 vv.) bij cannae, geminipuncta

en neurica schrijft : « lebt vom Herbst etc."

Zevenhuizen (Z.-H.),

October 1898.
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VERKLARING DER PLATEN 6 en 7.

i, Abdominaaleinde van Nonagria typhae j, van boven gezien

(vergr. 6| x).

2. Abdominaaleinde van Nonagria tyiihae ? , van ter zijde gezien

(vergr. 6^ x).

a. De organen, die bij de eierbezorging dienst doen.

3. Een verdord stuk. typha-stengel ; een gedeelte van de bovenste

vezellaag is opzettelijk veiwijderd , ten einde de bergplaats

der eitjes te voorschijn te brengen (vergr. ± 1| x).

4. Eitje van Nonagria tyiihae, van boven gezien (vergr. ±211 x).

5. )) » )) » » ter zijde » ( » » ).

6. Abdominaaleinde van Nonagria spargauii $ ( » ± 3 x).

a. De organen , die bij de eierbezorging dienst doen (van

ter zijde gezien).

7. a. Dezelfde, van de buikzijde er tegenaan gezien (vergr.

± 4 x).

8. Een stuk typha-lint, aan beide zijden bezet met eitjes van

Nonagria sparganti (vergr, 1 x).

9. Een dergelijk lint; een der randen is opzettelijk ontrold,

waardoor de aangehechte eitjes zichtbaar worden (vergr. ±22 x).

10. Rietstengel met opzettelijk ontrolde bladscheede
;
deze laatste

bezet met eitjes van Nonagria neiirica (vergr. ± \\ x ).

11. Eitje van Nonagria neurica, van boven gezien (vergr. ± 25 x).

12. » » » » » ter zijde » ( » » ).

13. Als sub 10, met eitjes van Nonagria gemini'puncta (vergr. 2 x).

Voor vergroote afbeeldingen van het eitje dezer soort

verwijs ik naar de plaat, behoorende bij mijne bijdrage in

Deel 40 van dit Tijdschrift (pag. 152 vv.).
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Eenige aanteekeningen

OVER

PTRALIDEN
DOOR

P. C. T. SNELLEN.

Met beschrijving van nieuAve soorten.

(Hierbij pi. 8 en 9.)

De ontvangst van eenige Pyraliden uit verschillende streken,

waarbij nieuwe, geeft mij aanleiding tot het bekendmaken der

onderstaande beschrijvingen en aanteekeningen, waarbij ik mede

voldoe aan den wensch van sommige schenkers ,
dat de nieuwe

soorten die zich bij hunne bezendingen mogten bevinden ,
zoo

spoedig mogelijk gepubliceerd zouden worden. Tevens wordt hier-

door ook mijzelf het werk gemakkelijker gemaakt tegen den tijd

dat de vele , door Mr. Piepers op Java verzamelde Pyraliden
,

waarbij zich ook weder nieuwe soorten bevinden , in behandeling

komen.

2. Toccolosida Subolivalis m. nov. spec. PI. 8 fig. 1 ?.

Een gave man van 32 mm. vlugt.

Tn vleugelvorm gelijkt deze suort bijna geheel op Toccolosida

Ruhriceps Walk., 27 p. 14. — Snell., Trans. Ent. Soc. of London

1889 p. 560. — Hampson, Moths of India IV p. 169 fig. 99

(1896) en zou ook aan de door den heer Hampson voor het genus

Toccolosida gestelde kenmerken beantwoorden (vide op. cit. p. 145

en 168), ware het niet, dat de aderen 4 en 5 der voorvleugels
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ongesteeld zijn, in plaats van gesteeld. Zij zijn dit echter ook niet

bij de bovengenoemde, tot dusverre eenige soort van het genus,

maar loopen aldaar aan den wortel een eind weegs digt bij elkander.

De palpen zijn bij Suholivalis iets langer, met duidelijk eindlid (bij

Rubrkeps is het kort en onduidelijk) , de sprieten zijn eveneens
,

de voorrand der voorvleugels niet geheel regt maar met sterker

gebogen wortelhelft, de vleugelpunt en bogt van den achterrand

wel zoo duidelijk. De pooten zijn eveneens, ook het aderbeloop,

echter met dit verschil , dat de middencel der achtervleugels korter

is; haar staarthoek reikt niet, zooals bij Biihrlceps , lot vier zevenden

der vleugellengte, maar slechts tot drie zevenden, de aderen 3—

5

zijn aan den wortel even ver van elkander, niet 4 en 5 nader

bijeen , de dwarsader op de helft wortelwaarts gebroken , niet op

twee derden. Dit alles belet , m. i. echter niet de plaatsing in het

genus Toccolosida. Mögt men vinden van wel , dan sla ik , voor

een eventueel nieuw genus, den naam Pandemiodes m. voor.

Kop, palpen, thorax en voorvleugels zijn onzuiver olijfkleurig

bruin , de sprieten iets bruiner. Voorvleugels met drie flaauwe
,

donkergrijze dwarslijnen; de eerste op een vierde, de tweede bij

twee vijfden des voorrands beginnende. Zij maakt twee, bijna

even groote bogten en eindigt aan den binnenrand een weinig

verder van den vleugelwortel dan aan den vooi'rand. Eene derde,

geheel ongebogen, dwarslijn begint aan den voorrand een weinig

voor de vleugelpunt en loopt bij drie vierden des binnenrands uit.

Tusschen beiden is de voorrand boven de middencel en ader 6

donker paarsgrijs , iets glanzig. Geen middenteeken. Franje donker-

grijs. Achtervleugels over het geheel bruiner en donkerder van

tint, tegen den wortel echter lichter, met twee donkere, bijna

ongebogen, evenwijdige dwarslijnen op een derde en legen de helft

geteekend. Hunne franjelijn is donkergrijs. Wortelhelft der franje

bruin, tweede helft geelwit.

Achterlijfsrug onzuiver olijfgroen; de buik, borst, pooten en

onderzijde der vleugels vuil bruingrijs, laatstgenoemde tegen den

woi'tel lichter.

Het exemplaar bevond zich met eenige andere Pyraliden in eene
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kleine verzameling insekten van verschillende orden , die Dr. Piaget

van Padang op Sumatra ontving en werd mij door hem geschonken.

Pseudochoreutes Choreutalis Snell. Tijds. v. Eni. 23

p. '202 (1880) — 26 p. 424 pi. 6 fig. 8, 8a (1883).

De heer Hampson citeert in zijne Fauna of Brit. Ind., Moths,

vol. IV p. 252 (1896), deze soort bij zijne Sufeiula (Walk.)

Sunïdesalis Walk., die hij 1. c. beschrijft en afbeeldt. Dit is onjuist.

Sunidesalis Hamps. is eene andere species, die ik ook van Saleyer

voor mij heb. Zij onderscheidt zich, bij gelijke grootte, van Cho-

reutalis m. 1". door minder bontgemengde kleuren, 2*. doordat

de eerste dwarslijn der voorvleugels eenmaal is gebroken, onder

den voorrand, in plaats van driemaal zoo als bij mijne soort,

namelijk onder den voorrand, in cel \h (het sterkst) en in cel las;

3''. door het evenzoo zeer verschillend beloop der tweede dwarslijn

en 4". door de geheele regte, in plaats van driemaal getande

tweede dwarslijn der achtervleugels.

Het eindlid der palpen is bij Sunidesalis een derde korter dan

bij Choreutalis. De afbeelding van laatstgenoemde in het Tijdschrift

is vrij goed
, die van Sunidesalis docr den heer Hampson kennelijk.

Choreutalis ken ik tot dusverre allean van Celebes.

Voor het genus behoud ik den naam Pseudochoreutes Snellen;

Walker's beschrijving beduidt natuurlijk niets en men is dus toch

genoodzaakt voor de kennis der juiste kenmerken de mijne te

raadplegen. Ook wil ik hier nog opmerken dat het eigenlijk geene

beteekenis heeft, de eene ot andere soort als type van een genus

aan te wijzen. Deze aanwijzing toch dient door de studie der gene-

rieke kenmerken te worden geregt vaardigd en bezit men de

typische soort niet , dan helpt ons de aanwijzing niets. Het vlugtig

en oppervlakkig bekijken in plaats van grondig onderzoeken wordt

buitendien door die type-aanduiding maar al te zeer in de hand

gewerkt.

Pseudochoreutes Sythoffi m. nov. spec, pi. 8 fig 4, 5

Î en kop met palpen.

Vier exemplaren, c? 16, 17 ? 23, 24 mm.

Tijdschr. v. Entom. XLI. 12
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Bij deze nieuwe soort , die grooter is dan Choreutalis , Sunldesalis

en Uectifascialis Hamps, is het eindlid der palpen even lang als

bij Choreutalis, grijswit met zwarten ring, lid 2 op zijde geheel

zwartgrijs. Kop grijs ; halskraag ook ,
met grijswitten bovenrand

;

thorax lichtgrijs evenals de zeer effen grond der voorvleugels.

Deze zijn geteekend met Iwee zeer flaau we fijne, lichte dwarslijnen

die alleen aan den voorrand witachtig zijn, de tweede ook onder-

aan, aan den binnenrand, overigens naauwelijks Hchter dan de

grondkleur en wortelwaarts een weinig donker afgezet. Het beloop

der eerste schijnt gelijk aan dat der eersie van CJwreutaüs , de

tweede is bovenaan gegolfd , ongeveer in cel 5 stomp gebroken
,

dan tot in cel \h bijna uitgewischt. Middenvlek bijzonder groot,

rond en zwart, eene bijna even groote zwarte vlek achter het

begin der tweede; aan den voorrand. Franjelijn zwart, in het

midden dikker, de franje met twee fijne witte deelingslijnen. Voor-

rand van het middenveld met drie halve witte ringen ,
daartusschen

smal zwartgrijs bestoven.

De achtervleugels zijn niet donkerder dan de voorvleugels en

met twee zwarte, vrij dikke, maar niet scherpe, iets gegolfde

dwarslijnen geteekend die aan de buitenzijde fijn licht zijn afgezet.

Achter de tweede ziet men noch eene zwarte schaduwstreep die

zich in (ie rigting der vleugelpunt van de tweede lijn verwijdert

en zich tevens gaandeweg verliest. Langs de witte fi-anjelijn loopt

eene gegolfde zwarte en de wortel der franje is met eene gegolfde

donkergrijze geteekend.

Onderzijde lichter grijs dan boven , met eene gegolfde donkere

booglijn op twee derden der vleugels, de voorvleugels buitendien

met twee donkere middenvlekjes , de achtervleugels met een.

Java, Preanger, 5000 voet, ontvangen van den heer P. T.

Sythoff, naar wien ik zoo vrij ben, deze soort te benoemen.

Pseudochoreutes Dulcinalis m. nov. sp. pi. 8, fig. 6.

Een wijfje van 13 mm.

Dat het genus Pseudochoreutes niet alleen in de Indo-Maleische

Fauna is vertegenwoordigd, wordt door de nu te beschrijven nieuwe
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soort uit Zuid-Amerika bewezen. Een goed geconserveerd vrouwelijk

exemplaar van Dulcinalis werd door Baron van Noleken van zijne

tweede reis naar Columbia medegebracht en aan mij geschonken.

Zij onderscheidt zich van de vier beschreven Indische door iets

kleinere gestalte , wittere grondkleur der bovenzijde en veel minder

getande dwarslij nen der voorvleugels. In de generieke kenmerken

zie ik alleen deze afwijking van beteekenis dat de aderen 4 en

5 der voorvleugels kort gesteeld zijn.

Eindlid der palpen naauwelijks half zoo lang als het middenlid.

Yleugelvorm dezelfde als bij de andere soorten. Grondkleur der

bovenzijde wit, naauwelijks grijsachlig, verdonkerd door de, vrij

breede, grijze beschaduwing der witte, helderder dan de grond

gekleurde teekening. Deze bestaat op de voorvleugels uit eene eerste

gebogen, tegen den binnenrand zeer schuine dwarslijn op een

vierde en uit eene tweede op drie vierden die in plaats van sterk

en ongeregelmatig getand te zijn zooals bij de andere soorten,

weinig meer dan flaauw geslingerd is en op ader 6 slechts een

korten tand heeft. Franjelijn fijn zwart, onderaan niet geheel onaf-

gebroken. Franje grijs, met eene donkere deelingslijn over den

wortel. Op de achtervleugels ziet men slechts een flaauw spoor der

eerste witte dwarslijn bij den biimenrand; het overige wordt door

eene zwartgrijze streep verduisterd. Tweede dwarslijn getand, iets

minder dan bij Choreutaüs maar toch duidelijk. Zij is wortelwaarts

fijn, franjewaarts broeden vervloeijend donkergrijs afgezet. Franjelijn

meer geland dan die der voorvleugels; franje als daar. Midden-

punten der vleugels klein en zwart. Onderzijde lichtgrijs met

donkere middenpunten en eene witte booglijn.

Het vaderland dezer soort is hierboven opgegeven.

Banepa Colligalis m, nov. spec. pi. 8 fig. 2 en 3 (kop

met palpen).

Een c? van 21 mm. vlugt.

Deze sooit komt, wat vleugelvorm, palpen, zuiger, kopvorm

en aderstelsel aangaat , overeen met Banepa Aikinsonii Moore
,

New Ind. Lep. III p. 204 — B. Atkinsoni Hampson , Fauna of
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Br. Ind IV p. 39 fig. 24; alleen zijn de mannelijke sprieten niet

gebaard , maar draadvormig , dik , iets plat , naakt. Al ligt hierin

ook niet de noodzakelijkheid tot vorming van een nieuw genus

opgesloten, zoo geeft het toch wel aanleiding om Banepa in twee

sectién te verdeelen, A met gebaarde, B met draad vorraige man-

nelijke sprieten. De vlinder is ook veel kleiner dan Atk'msonii
,

waarvan twee mannen in mijne collectie eene vlugt van 31 en

35 mm. hebben; ook is de voorvleugelpunl iets scherper. Bijoogen
,

bij AfMnsonii zeer klein, kan ik bij CoUigalls niet ontdekken.

Lid 2 der palpen is aan de buitenzijde bruingeel, met zwart-

bruin gemengd en heeft een witten bovenrand; eindlid wit, met

onduidelijken bruingelen ring. Bijpalpen bruingeel met witten

bovenrand. Sprieten bruingeel. Kop wit, ook de halskraag. Thorax

bruinachtig okergeel, iets bleeker dan de grond der voorvleugels.

Op deze zijn eenige bestuiving, (de binnenwaarts niet scherp bc;-

grensde) eerste helft van den voorrand, eene op de helft stomp,

maar sterk gebroken eerste dwarslijn en eene mede sterk, doch

in cel 4 gebroken tweede zoo ook een middenpunt , stippen op de

franjelijn en wat van de franje over is , zwartbruin. Achtervleugels

wit, met donkere randstippen.

Op de onderzijde zijn de voorvleugels bruinwit, een middenpunt,

voorrandstippen en eene dwarsslreep der tweede helft , zwartbruin.

De dwarsstreep is vooral bovenaan dik. De achtervleugels zijn wit,

tegen voorrand en punt iets geelachtig , een middenpunt en eene

grootendeels in stippen opgeloste booglijn zwartbruin.

Achterlijf wit , op den rug grijs bestoven , op den buik eene

vlek , zoo mede de spits zwartbruin. Pooten wit , de voorpooten

graauwbruin bestoven.

Colligalïs herinnert in kleur en teekening ook aan Sparagmla?

Melliculalis
,

{MoUicuIalis pi. 15 fig. 6) Lederer, uit Venezuela,

naar 2 exemplaren zonder kop beschreven , doch inet kop en sprieten

afgebeeld en ook aan Acropeniias (Meyrick.) Aureus Butl. , Hamps.

{MarimafJia Straminea Bull , Sparagnila? Ohtusalìs Christ. , ylcvo/?.

Obtusalis Meyr. , Bagonot), uit het Amoerland en Japan, maar bij

Acropentias zijn de aderen 4—5 en 8—11 der voorvleugels ge-
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sleeld terwijl de palpen snuitvormig, geheel anders, zijn, zie de

afbeelding door Hampson , Proc. Zool. Soc. 1895 p. 904 fig. 5.

West-Java, Preanger 5000 voet. Van den heer Sythoff ontvangen.

U thin ia m. nov. gen.

Geen passend genus kunnende vinden voor de hieronder vermelde,

mij tevens onbeschreven toeschijnende Pyralide, zie ik mij genood-

zaakt, voor haar een nieuw te vormen.

Het voorhoofd is afgerond, de bijoogen zijn aanwezig. Sprieten

ongeveer half zoo lang als de vooiTand der voorvleugels, bij den

<? met stompe kamradtanden ^ kort bewimperd , bij het ? dunner,

draadvormig. Zuiger aanwezig. Lipvoelers opgerigt
,
gebogen ,

eenigs-

zins sikkelvormig , iets langer dan de kop; het middenlid nog niet

half zoo breed als de oogen, aan de voorzijde iets ruw beschubd;

het eindlid kort, spits. Lijf slank, het achteilijf ruim een derde

langer dan de achtervleugels.

Voorrand der voorvleugels aan den wortel gebogen, dan vlak,

vervolgens weder gebogen tot aan de spitse, iets omgebogen punt.

Achterrand iets schuin, onderaan flaauw gebogen, drie vijfdenzoo

lang als de regte binnenrand, de staarthoek stomp. Achtervleugels

niet breeder dan de voorvleugels, met stompe punt en afgeronde

staarthoek; de achterrand daartusschen iets buikig gebogen.

Vleugels zonder bijzondere kenmerken in den vorm van indruk-

sels, schubbenkammetjes of dergelijke; de binnenrand der midden-

cel op de bovenzijde onbehaard.

Voorvleugels met il aderen;, onder den wortel van ader 1 een

sprankje; ader 2 bijna uit vier vijfden van den binnenrand der

middencel, 3—5 ongesteeld, dwarsader schuin, 6 en 7 onder en

uit hare spits; horizontaal verloopende, 7 aan den wortel onge-

bogen. De steel der aderen 8— 11 ontspringt uit de spits der mid-

dencel. In de achtervleugels ader 2 uit drie vijfden van den bin-

nenrand der middenceL 3—5 ongesteeld, aan den wortel meer

opeen gedrongen dan in voorvleugels , dwarsader minder schuin

dan daar, ader 6 uit de spits der middencel, 7 en 8 gesteeld en

de steel eigenlijk vrij uit den wortel ontspringende.
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Pooten gewoon gevormd en gespoord, wat dun, glad beschubd.

De eenige soort van dit genus, die eenigszins aan de soorten

van Endotricha herinnert maar er door het aderbeloop juist niet

aan verwant schijnt, noem ik:

Uthinia Alb os trig al is m. pi. 8 fig. 7, 8 en 9 ?.

Zeven exemplaren van beide seksen; vlugt 17—19 mm.

Palpen, kop, thorax en voorvleugels zijn okerbruin, iets onzuiver,

graauwachtig. Schedel iets geler dan de voorvleugels. Deze vertoonen

op drie vijfden een schuin, helder wil streepje dat het beloop der

dwarsader volgt. Vervolgens ziet men nog tegen den voorrand het

onduidelijk begin eener fijne, donkere dwarslijn en sporen van nog

eene lijn langs den achterrand. Franjelijn donker okerbruin , iets

gegolfd; franje bruinwit.

Achtervleugels onzuiver bruinwit, bij den wortel met sporen

eener donkere dwarslijn. Op twee derden ziet men er nog eene,

die duidelijker en iets bogtiger is. Dan is de grond verder oker-

bruin bestoven met nog eene fijne donkere lijn die het beloop van

den achterrand volgt. Franje grijswit.

Ondei'zijde bruinachtig wit, op de tweede helft okerbruin be-

stoven; de teekening als boven, maar het witte streepje der voor-

vleugels minder scherp, de donkere lijnen daarentegen wel zoo

scherp en op de dwarsader der achtervleugels ook een flauw wit

streepje.

Achterlijf en pooten licht okerbruin.

West-Java, Preanger, 5000 voet. Door den heer Sythoff ontvangen.

Botys Medullalis m. nov. spec. PI. 8 fig. 10 ^.

Twee mannen van 24 en 25 mm. vlugt.

Door de grootte , de helder gele kleur der bovenzijde , den broeden

donkergrijzen achterrand der vleugels en de groote, regelmatig ge-

vormde ronde en niervlek der voorvleugels , herinnert deze soort

aan Trinalis W. V. , Fmitalis Guen. en ? illicalis Wò9,ch\. Van de

beide eersten onderscheidt haar de in het midden wortelwaarls uit-

gesneden grijze achterrand der voor- en achtervleugels, van alle
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drie de in het midden helderwitte, in plaats van gele of potlood-

kleurig grijze, ronde en niervlek. Ook ontbreekt de derde grijze

vlek onder de ronde , die bij Trinalis en Villicalis zoo duidelijk is.

MeduUaüs behoort overigens tot de afdeeling A, a, van het genus.

Sprieten draadvormig, naakt. Palpen bijna tweemaal zoo lang als

kop , snuitvormig , spits , met witte onder- en roestbruine boven-

helft. Bovenzijde van het lijf geel, iets bruinachtig. Grondkleur der

vleugels helder- bijna citroengeel , licht , de voorrand der voor-

vleugels, ter breedte van ruim een millimeter, bruingrijs. Deze

kleur bereikt echter niet, of niet ten volle, den grijzen achterrand

die aan vleugelpunt en staart hoek eene breedte van 3 millimeter

heeft, maar tusschen de aderen 2 en 6 vrij diep uitgesneden is.

Op de achtervleugeis heeft hij aan de vleugelpunt bijna eene breedte

van 3 millimeter en wordt naar onderen smaller , is ook in het mid-

den uiigesneden, maar minder dan op de voorvleugels, om aan den

staarthoek puntig te eindigen. De rand is wortelwaarts duidelijk

donkerder gerand. In de middencel der voorvleugels ziet men de

groote, grijze, in het midden helder wit beschubde ronde vlek, op

hunne dwarsader de eveneens gekleurde niervlek , op de dwarsader

der achtervleugels eene kleineie grijze middenvlek, ook met een

paar witte schubben in het midden. Eerste dwarslijn der voor-

vleugels bruingrijs, schuin, drie boogjes vormende; tweede sterk

hoekig en geslingerd , eveneens gekleurd , fijn , niet zeer zamenhangend.

Op de geelwitte onderzijde der vleugels ziet men eene flaauwe

schets van dé teekening der bovenzijde Borst , buik en pooten

zijn wit.

West-Java.

Botys Obealis m. nov. spec. pi. 8 fig. 11 (?).

Een man van 12 mm., twee wijQes van 15 mm. vingt.

Deze soort herinnert aan mijne Botys Velatalis , Midd. Sumatra \\\

Lepid. p. 63 pi. 5 fig. 4 , maar is langvleugeliger en de graauwe

bestuiving begint op de voorvleugels reeds aan den wortel. Boven-

dien zijn de lipvoelers geheel anders, duidelijk snuitvormig, spits,

tweemaal zoolang als de kop, op zijde okergeel, tegen de keel wit
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en ook met witten boven rand. Bijpalpen ook okergeel. Sprieten

draadvorm ig , ook bij den ^ bijna naakt, geelwit. Kop okergeel, wit

gerand. De bovenzijde van het lijfis ook geel , maar graauw gemengd.

Grondkleur van de bovenzijde der vleugels okergeel , maar bijna

geheel bedekt door eene graauwe bestuiving die slechts den voorrand

(aan de vleugelpunt iets breeder) en den achterrand der voor- en

achtervleugels vrij laat. Eene eerste dwarslijn is niet te onder-

scheiden; de tweede is duidelijker; zij begint iets voorbij twee

derden van den voorrand der voorvleugels, is aldaar zwartbruin,

wordt in de grijze besluiving donkergrijs en is op de achter vleugels,

als de gewone booglijn , zeer flauw. Aan de punt der voorvleugels

ziet men nog een koil, bruin streepje en op de franjelijn fijne

zwarte stippen in de meeste cellen. Franje geelwit.

Onderzijde iets glanzig, bruinachtig geelwit, graauw bestoven,

op de achtervleugels minder, de buitenranden der vleugels niet.

Geene teekening. Pooten bijna wit.

Obealis herinnert, zoaals ik boven zeide aan mijne Velatalis
,

maar komt, om den vorm der palpen, in afdeeling A a, a van

het genus, waar zij echter nog al geïsoleerd slaat. Ik neem de

gelegenheid waar om hier betreffende Velaialïs op te merken , dat

op de aangehaalde afbeelding de grondkleur te schel geel is; zij

moest doffer, veel meer okerkleurig zijn.

Van Ohealis bevindt zich een i, van Sumatra, in het Pom-

mersche Museum te Stettin; twee wijfjes van Java, Tegal, heb ik

aan wijlen Mr. Lucassen le danken.

Botys Albipedalis m. nov. spec. pi. 8 fig. 12 <?, fig. 13

(palpen).

Een paar, de ^ 21 , bet ? 23 mm.

De naaste verwanten dezer soort, die spits snuitvormige palpen

heeft en dus in afdeeling A, a, « van het genus komt, schijnen

mij toe te zijn Boti/s Fuscalis en Terrealis , doch zeer na is de

verwantschap niet; de vlinder heeft eene eigenaardige
,
graauwachtig

okerbruine kleur met sneeuwwitte franje die hem een zeer bijzonder

aanzien geven en vrij kenbaar maken.
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Sprieten bruinachtig grijswit, bij den <? uiterst kort bewimperd.

Palpen tweemaal zoolang als de kop, snuitvormig, aan de spits

iets gebogen, onderaan sneeuwwit, de bovenheltt graauwbruin.

Bijpalpen eveneens graauwbruin , het wit gerande aangezigt meer

okerbruin.

Thorax en voorvleugels graauwachtig okerbruin , de beschubbing

glad, iets glanzig. Dwarslijnen donker graauwbruin; de eerste van

een vierde van den voorrand tot de heltt schuin, dan stomp ge-

broken , verder regtslandig naar een derde van den binnenrand

en ongetand. Op de dwarsader een gebogen graauwbruin streepje.

Tweede dwarslijn met eene groole ronde bogt bovenaan, onder

ader 2 evenwijdig met de eerste, naauwlijks iets getand. De achter-

vleugels zijn iets lichter dan de voorvleugels, geelachtig gemengd,

tegen den voorrand wit Zij zijn even voorbij het midden met eene

stomphoekig gebroken booglijn geteekend. Tegen den achterrand is

de vleugel iets verdonkerd, langs de franjelijn loopt eene smalle,

bijna zwartgrijze streep en de franje zelf is sneeuwwit.

Onderzijde lichtgrijs , iets geelachtig en ook een weinig glanzig.

Men ziet eene flaauwe herhaling van de dwarslijnen der bovenzijde.

De pooten zijn glad beschubd, de mannelijke middenscheenen niet

verdikt. Buitenzijde der pooten grootendeels helderwit; onderzijde

van het lijf meer grijsachtig.

West-Java, Tjandiroto, 4 November (G. J. Oudemans).

BotysMiniosalis Guen. PI. 9 fig. 2 ?.

Deze soort werd door Guenée, Delt et Pyr. p. 362 beschreven

naar een wijfje, waarvan hij de herkomst niet wist. Aan Lederer

bleef de soort geheel onbekend en eerst Meijrick gaf ons, Trans.

Ent. Soc. of London 1887 p. 234 nadere berigten omtrent het

vaderland. Hij vermeldt haar van Australië, Nieuw-Guinea en Java.

Hampson, Moths of India IV p. 387 rekent haar tot Isocentris

Meijrick terwijl Meijrick zelf zegt « A true Mecyna (Guen.) Voor

mij is en blijft zij voorloopig eene Botys A, a, «. Lederer. Ik wil

intusschen de generieke kwestie thans niet nader bespreken maar

eerstens vermelden dat ik M'miomlis ook van Sumatra ontving en
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dan, naar een zeer gaaf en frisch exemplaar, eene afbeelding dezer

alleen nog maar door beschrijving bekende soort geven. Eindelijk

wilde ik nog aanteekenen dat, behalve de door Guenée be-

schreven typische vorm , die hier is afgebeeld ook eene duidelijke

variëteit voorkomt . bij welke de grond van de bovenzijde der

vleugels niet is, zooals Guenée het uitdrukt «d'un rouge miniacé

pâle comme chez noti-e Se fina lioseay), (de kleur is inderdaad wat

rooder) , maar bleek okergeel. Op deze lichtere grondkleur nu

komen de dwaislijnen , die donker rood zijn, scherp uit, veel dui-

delijker dan bij den type. Zij zijn overigens geheel als daar, zonder

eenige afwijking, zoodat stellig van geen specifiek verschil sprake

kan zijn. De variëteit komt, naar mij toeschijnt, evenveel voor

als de type.

Aïiniosalis is zeer verbreid. Mr. Piepers nam de soort waar op

West- en Oost-Java, ik ontving haar van Sumatra en de beide

genoemde Engelsche schrijvers vermelden buitendien Ceylon, Noord-

Indië , Pegu (Rangoon) , Nieuw-Guinea en Australië.

Botys Ingestalis m. nov. spec PI. 9 fig. 3, 4.

Vier mannen van 22— 25, een wijfje van 28 mm. vlugt,

waarbij drie gave en frissche exemplaren.

Het zou niet te verwonderen zijn, wanneer afgevlogen exem-

plaren dezer soort voor Botys Cilialis Hübn. werden gehouden
,

want zij herinneren daaraan zeer sterk door kleur en teekening

der voorvleugels. Frissche en gave zien er echter geheel anders

uit, zooals uit de afbeelding blijkt en buitendien verschillen de

palpen bij beide soorten zeer. Zij zijn bij Cilialis bijna twee en

een halt maal zoo lang als de kop , vrij smal en zeer spits ; bij

Ingestalis niet meer dan tweemaal, veel breeder en aan de onder-

zijde iets ingesneden (zie Fig. 4). Ook puilt bij Cilialis het

voorhoofd, voor eene Botys, nog al sterk rond uit, terwijl het bij

Ingestalis afgerond is. Overigens zijn de palpen bij Ingestalis onder-

aan wit, verder lichtbruin, de sprieten draadvormig, ook bij den

man bijna naakt. Kop, thorax en de grond der voorvleugels zijn

helder, ficht, roestbruin, dof, op de laatslen , vooral in het midden
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der binnenrandshelft , met oranjebruin gemengd. De teekening be-

staat op de voorvleugels uit een donkergiijs middenvlekje en twee

dwarslijnen. Daarvan is de eerste, iets voorbij een vierde, donker

oranjebruin, eerst onder de niiddencel duidelijk en dan regt-

standig , ongegolfd , wortelwaarts met enkele helder gele schubben

afgezet, buitenwaarts met meerdere, die bij twee der gave exem-

plaren duidelijke vlekjes vormen. De tweede dwarslijn begint een

paar milimeter vóór de vleugelpunt, loopt even buitenwaarts, dan

iets schuin maar geheel ongebogen naar binnen en eindigt op drie

vijfden van den binnenrand. Zij is dik, naauwelijks getand ,
zwart-

grijs. Achtervleugels geelwit, iets grijs bestoven, vooral tegen de

punt, ook geheel grijs, naar achteren donkerder met eene grijze

dwarslijn voorbij de helft die nog iefs minder gebogen is dan de

achterrand en niet tot den binnenrand doerloopt. Franjelijn geel,

iets gegolfd , wortelwaarts met , vooral op de voorvleugels duidelijke
,

donkergrijze stippen. Franje grijs, met donkerder wortelhelff.

De onderzijde der vleugels is bruin wit, op de vooi vleugels don-

kergrijs bestoven en met eene dikke, donkergrijze booglijn. Bij de

mannen is het schubbenkammetje dat op de voorvleugels het vleugel-

liaakje opneemt, eenigszins glanzig beschubd.

De keel is vrij helderwit, borst en buik zijn bruinwit, de achter-

lijfsrug donkergrijs, eene korte staartpluim geel, de voorpooten zijn

okerbruin, behalve de tarsen die wit en donkergrijs zijn geringd.

Midden- en achterpooten lichtbruin, de buitenzijde der scheenen

en tarsen wit. Pooten overigens glad beschubd
,
gewoon gespoord

,

de middenscheenen niet verdikt.

West-Java, Preanger, 5000 voet. Door den heer P. F. Sijthofï

gezonden.

Botys Nugalis m. nov. spec. pi. 9 fig. 5 (c?).

Zeven exemplaren van beide seksen. Vlugt 44— 15 mm.

Er is in het genus Botys Led. Afdeeiing A, a, «, eene groep

van soorten die gekenmerkt worden door eenige , afwisselend donkere

en lichte vlekjes tegen het eind van den voorrand der voorvleugels.

Deze vlekjes zijn dikwijls op de bovenzijde maar toch steeds beter
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op de onderzijde zigtbaar. Tot die soorten — waartoe o. a. de

beide welbekende
,

gemeene europeesche en ook inkindsche Boti/s

Prunalis W. V. en Olivalis W. V. behooren — reken ik mede de

hieronder te beschrijven kleine Javaansche. De vlinder komt in

vleugelvorm geheel met Prunalis overeen , de draadvormige sprieten

zijn bij den $ man zoo goed als naakt, de lipvoelers regtuit-

stekend, plat, snuilvormig, vrij spits, glad beschubd , tweekleurig,

wit en graauwbruin, de bijpalpen bovenaan iets dikker, het voor-

hoofd afgerond , de pooten glad beschubd , de middenscheenen iets

verdikt, zoo lang als de dijen — alles gelijk bij Prunalis.

Kop, thorax, rug en voorvleugels zijn graauwbruin, een klein

weinig glanzig; bij het wijfje donkerder dan bij den man. De

voorvleugels zijn bijna ongeteekend ; met moeite ontdekt men

sporen van twee dwarslijnen en van eene middenvlek , alles iets

donkerder dan de grond; de eerste lijn is bijna regtstandig, de

tweede gewoon gevormd, met eene bogt om de dwarsader gaande.

Van eene golflijn zie ik niets, de voorrand is tegen de punt met

de bovenvermelde donker graauwgele en vaalzwarte vlekjes ge-

teekend, de franjelijn fijn, graauwgeel, met donkere stippen, de

franje als de vleugel, naauwelijks meikbaar licht gestreept.

Achtervleugels met franje bij het wijfje even donker als de voor-

vleugels, ongeteekend, bij den man lichter, grijzer, vooral tegen

den wortel en met eene flaauwe, fijne, donkere booglijn en licht

grijze franje met donkeren wortel. Op de onderzijde zijn de voor-

vleugels bij den $ stofgrijs, de voorrandsvlekjes duidelijker dan

boven, donkergrijs en graauwgeel; de achtervleugels zijn grijswit,

een middenpunt, eene afgebroken booglijn en vlekken voor den

achterrand donkergrijs. Franje der voorvleugels als boven, die der

achtervleugels grijswit, geheel ongeteekend. Bij het wijfje is de

onderzijde der vleugels bijna even donker als boven.

Borst, buik en pooten zijn bij beide seksen grijsachtig wit, de

laatsten ongeteekend.

Zes exemplaren ontving ik van den heei' P. F, Sythoff, die ze

in West-Java, Preanger, op eene hoogte van ongeveer 5Ü00 voet

ving, een ook uit Assam, van den heer Hamilton , doch kan geene
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op deze soort passende beschrijving in hel vierde deel der Moths

of India van den heer Hampson vinden.

Botys Favillacealis m. nov. spec. PI. 9 fig. 6 (<?) en 7

(palpen).

Een paar, de man 28 mm., het wijfje 26 mm. vlugt.

Bij deze soort, waar de maa een langer en slanker achterlijf

heeft dan het wijfje, zijn de lipvoelers duidelijk gebogen, half zoo

breed als de oogen — evenals bij Riiralis Scop. , bij welke echter

het eindlid iets duidelijker is. Het is dus klaar, dat zij in afdeeling

A, b, « van Leder's genus Botys behoort. In die afdeeling ken

ik echter geene werkelijk verwante soort; het komt mij voor, dat

Favillacealis door de effen graauwachtig licht leemkleurige boven-

zijde en de vrij scherpe donkere dwarslijnen, middenvlekken der

voorvleugels en afzetting der franjelijn , tamelijk alleen staat.

Lipvoelers onderaan onzuiver grijswit , naar boven ongevoelig

donkerder en grijzer wordende. Bijpalpen dun , draadvormig. Voor-

hoofd geheel afgerond. Sprieten draadvormig, bij den $ zeer kort

bewimperd, overigens bij beide seksen ruim zoo lang als twee

derden van den voorrand der voorvleugels.

Bovenzijde van lijf en vleugels licht graauwachtig leemgeel
,
glad

beschubd, de voorrand der voorvleugels , maar niet tot de punt,

een zweem donkerder. Dwarslijnen donkergrijs , de eerste der voor-

vleugels vrij regtstandig^ weinig gebogen, iets getand. Tweede

op twee derden van den voorrand beginnende, tot ader 6 geheel

of bijna geheel regt, iets getand en wat dikker, dan hoekig uit-

springende , mei drie tandjes , verder langs ader 2 bijna uitge-

wischt , het ondereinde weder genoegzaam regtstandig en het

middenveld aan den binnenrand half zoo breed als aan den voor-

rand. In de middencel eene bijna zwarte, smalle niervlek op de

dwarsader en eene stip, halfweegs haar en de eerste dwarslijn.

Achtervleugels met een donker middenpunt en eene booglijn bijna

gelijk aan de tweede dwarslijn der voorvleugels. Franjelijn fijn en

scherp licht, wortelwaarts donkergrijs afgezet, de franje lichter'

grijs , aan den staarthoek der achtervleugels grijswit.
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Onderzijfie der vleugels geelachtig grijswit met donkergrijze mid-

denpunten en booglijn.

Het achterlijf, dat bij het wijfje weinig, bij den man een derde

langer is dan de achtervleugels , heeft bij dezen tegen het eind

een zwartgrijs dwarsbandje en eene vrij lange slaartpluim die op

de onderzijde geler en donkerder is dan de ongeveer grijswitte buik.

Pooten glad beschubd, grijswit, de middenscheenen niet verdikt.

Java: Tegal, Lucassen (c?) ; Buitenzorg, Oudemans (?).

Botys Calamitalis m. nov. sp. pi. 9 fig. 8 (5), 9 (kop).

Een paar, vlugt 2-2—24 mm.

Deze soort behoort tot de afdeeling A, b, a, van het genus, de

palpen zijn duidelijk opgerigt en gebogen, iets smaller dan de

helft van de doorsnede der oogen, overigens tweekleurig, half

leembruin en wit, met kort, dun, duidelijk eindlid. De vlinder is

in grootte, bouw en voorkomen het naast verwant aan 5^?!. Ohscu-

ralis Led., Beitrag, pi. 41 fig. 9 en herinnert door de vrij bleek

stroogele kleur en den stotgrijzen buitenrand der vleugels ook zeer

aan Bot. Matutinalis Guen.

Sprieten bruingeel, bij den i iets dikker dan bij het $, maar

onbehaard. Lipvoelers als boven beschreven. Bijpalpen dun, draad-

vormig, leembruin. Kop, thorax, lijf en vleugels op de bovenzijde

met bleek stroogele grondkleur, iets glanzig. De voorzijde der

schouderdeksels is stofgrijs, glanzig, evenzoo de binnenwaarts iels

vervloeide voorrand der voorvleugels, ter breedte van ongeveer een

millimeter, ook de achterrand der vleugels heeft die kleur maar de

grijze rand is veel breeder, vooral aan de vleugelpunten; hij is

overigens ongelijk en bereikt op de achtervleugels den staarthoek

naauwelijks. Dwarslijnen en gewone vlekken eveneens grijs, de

eerste weinig bogtig , op de achtervleugels niet voortgezet , de

tweede sterk hoekig: op de voorvleugels in het midden met eene

neiging zich in drie stippen op te lossen; verder overal langs

ader '2 uitgewischt. Ronde vlek der voorvleugels eene stip ,
de

tweede niervormig , bij het ? met gele kern , op de achtervleugels

eene grijze stip op de dwarsader. Franjelijn haarlijn geel; franje grijs.
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De onderzijde is bijna wit , met eene flaauwere en meer vervloeide

herhaling van de teekening der bovenzijde.

Van Obscuralis Led , uit Noord-Amerika , die ik ook bezit , ver-

schilt Calamïtalis door slankeren bouw, helderder grondkleur en

het lange boveneind van de tweede dwar^lijn der voorvleugels.

Lombok (i) — Museum te Stettin — Java: Toeban, een ?,

in onze collectie.

Botys Egerialis m. nov. spec. pi. 9 fig. 12 en 13 (palpen).

Een paar; vlugt 29,30 mm.

Evenals de voorgaande Botys Calamitalis, behoort deze soort tot

afdeeling A , b , « van het genus. Ook hier zijn de palpen opgerigt .

gebogen , niet ten volle half zoo breed als de oogen ; het eindlid is

kort, eenigszins kegelvormig; zij zijn overigens tweekleurig, half

bleekgeel en zwartbruin. Bijpalpen dun, draadvormig, zwart. Sprieten

draadvormig, bij den $ met eene gelijkmatige bewimpering die

echter nog niet half zoo lang is als de breedte van den schaft.

De grondkleur der bovenzijde van lijf en vleugels is een helder,

bleek , iets glanzig geel dat inderdaad den naam van slroogeel ver-

dient. Kop en halskraag zijn ongeteekend, de thoraxrug zwart-

bruin gevlekt, de ringen van het achterlijf aldus op den rug gerand
,

bij den <? met twee zwarte langslijnen op het vrij lange laatste lid.

Teekening der voorvleugels ook zwartbruin. Zij bestaat uit eene halve

en eene iets onregelmatige eerste geheele dwarslijn aan den wortel.

Eerste en tweede dwarslijn genoegzaam ongetand , de tweede slechts

met eene zeer kleine bogt onder den voorrand en eene weinig

grootere in het midden. Zij sluiten een middenveld in , dat door

het vervloeijen der schaduwlijn bijna geheel zwartbruin gekleurd

is, zoodat de gele grondkleur slechts als zes of zeven vlekjes of

streepjes overblijft.

Golflijn bovenaan met eene wortelwaarts gebogen C onder den

voorrand en drie uitspringende stompe tandjes in het midden , zij

eindigt in eene donkere vlek aan den staarthoek. Eene tweede

donkere vlek ziet men bovenaan in het franjeveld ,
achter het

G-vormige eerste gedeelte der golflijn , maar door eene duidelijke
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tusschenruimte daarvan gescheiden. Zij is aan beide zijden getand
;

achter haar ziet men vier gele vlekjes tegen de zwarte franjelijn.

Achtervleugels met een zwartbruin ringetje op de dwarsader
,

waaruit eene dergelijke lijn komt die echter den binnenrand niet

bereikt, Eene tweede zwartbruine dwarslijn op twee derden is vrij

wel gelijk aan de golflijn der voorvleugels. Zij eindigt ook in eene

donkere vlek die zich echter vóór den staarthoek bevindt en zwart-

grijs is, evenals eene grootere, wortelwaarts getande die de vleu-

gelpunt. Franjelijn ook hier zwartbruin ; de geheele franje bleekgeel,

een weinig donker gevlekt.

Onderzijde is bleeker geel dan boven , de teekening vrij wel als

daar , minder scherp en valer van tint.

Borst en buik bijna ongeteekend. Poolen bleekgeel, gewoon ge-

vormd, glad beschubd , de middenf-clieenen niet verdikt, ook niet

de achterscheenen , deze gewoon gespoord en de pooten overigens

aan de buitenzijde hier en daar zwartgrijs gevlekt.

West- Java, Preanger, 5000 voet. Van den heer Sythoff ont-

vangen. Een exemplaar van Wesl-Java, (Tjikorai) ontving ik ook

van den heer Hering te Stettin ter determinatie.

Botys Polyphemalis m. nov. spec. pi. 9 fig. 1 c?.

Twee gave mannen van 53 en 59 mm. vlugt.

Sedert geruimen tijd bezit ik van deze reusachtige Botys, die

blijkens de smalle, gladbeschubde, gebogen lipvoelers lot afdeeling

A , b , « van het genus belioort , twee exemplaren , zonder dat ik

er ooit een naam voor heb kunnen vinden en wil de soort dus

thans beschrijven. Misschien is zij reeds door Walker benoemd,

maar het zoeken daarnaar in zijn Catalogus zou tot geen zeker

resultaat leiden, te minder, omdat hij den vlinder welligt niet eens

als eene Pyralide herkend heeft. Hij herinnert namelijk door kleur
,

teekening en grootte zeer aan sommige Zuid-Amerikaansche Litho-

siden uit de genera. Esthema en Pericopis. is echter naar het

aderbeloop eene duidelijke Pyialide, die ook niet anders dan tot

Botys Lederer kan worden gebragt.

De lipvoelers zijn geheel eenkleurig , zwartachtig paarsbruin, even-
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als de korte bijpalpen
, de bovenzijde der geheel draadvormîge

,

zeer kort behaai'de sprieten, de kop, de thorax en de bovenzijde

der vleugels; de onderzijde der sprieten is bruingeel , die der vleugels

iets valer dan hunne bovenzijde, het achterlijf zwartgrijs met

paarsen tint, op den buik valer. De voorvleugels zijn met twee

glanzig paarswitte dwarsbanden geteekend; zij zijn ongebogen
,

loopen schuin buitenwaarts
, en bereiken zoo min den voor- als

den binnenrand. De eerste wordt op een derde der vleugellengte

gevonden, in haar is de middenader donker beschubd; de tweede

bevindt zich op twee derden en in haar zijn de aderen ook wit.

Op de, tusschen ader 2 en den binnenrand dunner beschubde

en hier en daar, vooral in de wortelheltt van cel id paarswitte

en zelfs iets doorschijnende, achtervleugels, ziet men slechts éénen

paarswitten dwarsband. Hij loopt in dezelfde rigting als de eerste

der voorvleugels, is ook ongebogen, bereikt mede de vleugelranden

niet en wordt door de donker beschubde aderen gedeeld.

De onderzijde der vleugels is als boven geteekend, maar de

witte banden zijn sterker paars getint, vooral op de achtervleugels.

Franje als de vleugels. Pooten bruingrijs.

Beide exemplaren zijn afkomstig uit de collectie van Dr. Stau-

dinger, het groote is zonder nadei^a aanduiding van vangplaats
,

het kleinere van Ghanchamayo, in Peru.

Botys Canarialis m. nov. spec. PI. 9 fig. 10 (^), U (kop

met palpen).

Een gaaf en frisch mannetje van 17 mm. vlugt.

Door de randteekening der vleugels herinnert deze soort aan

Auralis Snell. {Holoxanthalis Mabille, Compt. rend. Séanc. S, Ent.

Beige 1881 p. 63), aan Xanthiaüs Guen. {Incalis Snell.) en

Filalis Guen., doch de palpen. zijn geheel anders, juist zooals bij

Faiualis Led. en Dissipatalis Led. {Samea Quinquegera Moon;, New
Ind. Lep. p. 207 pi. 7 fig. 14) en EbuleaUs Guen. De juiste

plaats is dus bij deze drie soorten , welke ook eene bleekgele , donker

gerande bovenzijde hebben, dus in afdeeling A., b, « van het genus.

Canarialis is overigens van dezelfde grootte als EbuleaUs^ derhalve

Tijdschr. v. Entom. XLI. 13
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kleiner dan de beide andere. De tweede dwarslijn der voor-

vleugels sluit zich echter bovenaan juist aan bij den donkeren

achterrand, wat bij geene der drie genoemde het geval is en op

hunne d warsader slaat geene duidelijke niervlek, maar slechts een

buitenwaarts grijs beschaduwd donker streepje.

Palpen (lipvoelers) gebogen , opgerigt , bovenaan iets breeder

dan de helft der oogen , half vuilwit en donkergrijs
, het eindlid

hoogst onduidelijk. Bijpalpen giijs. Aangezigt donkergrijs. Sprieten

grijsgeel , bijna naakt , de leden van iets meer dan de tweede helft

driehoekig. Thorax, achterlijf en bovenzijde der vleugels bleek

groengeel; langs den voorrand der voorvleugels ziet men eene

dunne , echter reeds spoedig voorbij de helft ophoudende grijze be-

stuiving. De achterrand der voor- en achtervleugels is geheel

bruingrijs en wordt wortelwaarts gezoomd door eene donker grijs-

bruine, ongegolfde tweede dwarslijn die den rand achter bij ader 2

verlaat en op de gewone wijze, maar uiterst flaauw , langs die ader

terugloopende, juist onder het middenteeken weder zigtbaar wordt

om dan, tweemaal gegoltd, regtstandig op den binnenrand te

eindigen. Ook op de achtervleugels is de donkere rand wortelwaarts

door eene scherp donkere lijn afgezet. Op de dwarsader der voor-

vleugels ziet men het boven beschreven donkere streepje en bij hun

eerste derde de fijne, ongegollde, steile, iets gebogen eerste dwarslijn.

Dwarsader der achtervleugels met een grijs vlekje; daaronder een

lijntje naar den binnenrand. Franjelijn scherp, grijsbruin; franje

grijs, bleeker dan de vleugelrand en met eene fijne donkere lijn

over den wortel. Punt van het achterlijf iets donkerder , de staart-

pluim bruinachtig, de beide voorlaatste ringen grijs.

Onderzijde geelwit, iets glanzig, de teekening der vleugels als

boven aangelegd maar flaauwer.

Java, Ardjoeno, van wijlen Mr. Lucassen ontvangen.

Botys Fuscinervalis Snell., Tijds. v Ent. 38 (1895).

In deel 38 (1895) van het Tijdschrift voor Entomologie, heb

ik op p. 123 eene Botys A ^ h. a Fuscinervalis van Java en Su-

matra beschreven. Ik zie echter bij nader onderzoek dat de vleugel-
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wortel uitgesneden is. Dit kenmerk en de glanzige vleugels zonder

dwarslijnen geven mij aanleiding om mijne soort uit Botys te ver-

wijderen maar om verschillende redenen is geen der bestaande

genera regt geschikt tot opname, het minst slecht misschien nog

Gydalima en zoo mag zij daar dan als eene afwijkende soort

(sprietschaft normaal, palpen smaller) voorloopig worden gehuisvest.

VERKLARING DER AFBEELDINGEN.

Plaat 8.

Fig. 1. Toccolosida Subolivalis Snell.

» 2, 3. Banepa Colligalis Snell.

>^ 4,5. Pseudochoreutes Sythoffi Snell.

» 6- » Dulcinalis Snell.

» 7,8 en 9. Uthinia Albostrigalis Snell.

» 10. Botys Medullalis Snell.

» 11. » Obealis Snell.

» -12, 13. » Albipedalis Snell.

Plaat 9.

Fig- 1. Botys Polyphemalis Snell.

Miniosalis Guen.

Ingestahs Snell.

Nugalis Snell.

Favillacealis Snell.

Calamitalis Snell.

Canarialis Snell.

Egerialis Snell.

»
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SYNONYMISCHE AANTEEKENINUEN
DOOR

P. C. T. SNELLEN.

(Tervolg van Tijdsclir. voor Eut. Deel XLI p. 114).

Phalacra Gemella Leech.

In de Mémoires sur les Lépidoptères, rédigés par N. M. Romanoff,

deel VI p. 568 (1892), vormt Dr. Staudinger voor de bovenver-

melde, door Leech in de Proc. Zool, Soc. of London 1859 p. 492

pi. 53 fig. 12 als eene Perigea gepubliceerde Noctuine, een nieuw

genus — wel teregt, zooals uit verschillende, door Dr, Staudinger

aangeduide kenmerken blijkt. Ik moet echter opmerken, wat den

door Dr. Staudinger gekozen naam — Phalacra — betreft , dat

hij reeds door Walker is gebezigd (Gatal. 35 p. 1638(1866). Dit

zou nu wel voor mij geen bezwaar maken , maar het genus is

overgenomen en beschreven door Moore , Lepid. of Ceylon III p. 540

(1887) en nader gekarakteriseerd door Hampson, bij de Drepanu-

liden, in de Moths of India etc, I p. 345 (1892). Voor het door

Dr. Staudinger beschreven Nocluinen-genus kan de naam dus niet

in aanmerking komen. Onder verbetering ben ik zoo vrij den naam

Milichia voor te slaan, naar eenen bijnaam van Jupiter.

Chytoryza Cephusalis Walker.

Op p. 570 van deel VI der Mémoires sur les Lépidoptères (1892),

vermeldt Dr. Staudinger een aantal synonymen van deze door Walker

beschreven Noctuine. Hij had echter niet bemerkt, dat hij zelf de

synonymie nog heeft helpen vermeerderen, want de vroeger, in

het genoemde werk, op p. 482 beschreven en op plaat IX fig. 4
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afgebeelde Segeüa? Maìicìarina is ook dezelfde en stelt een slechts

wat grooter dan gewoonlijk mannetje voor.

Intusschen komt het mij voor, dat de rectificatie deze soort

betreffende
,
nog verder kan worden uitgebreid dan Dr. Staudinger

doet, want al de door hem vermelde beschrijvingen en afbeeldingen,

met S. Mandarina Staud. incluis, behooren als synonymen tot

Perigea Odo Guen.
,

{Selenampka Axis id.) De geheele litteratuur

is dus als volgt :

Noct. I p. 233 N. 377. Perigea Octo.

id. 407 N. 378Ô. Selenampha Axis.

Catal. XVI p. 209. llattia Gephusalis.

in Maillard, Réunion p. 37. Amyna Colon.

Proc. of the Nat. Hist. Soc. of

Glasgow I p. 354. Strideva Albigutta.

Tijds. V. Ent. XV p. 55 pi. 4

fig"- 16- Erastria Stigmatula.

Ann. and Mag. of Nat. Hist.

S. IV, 16 p. 403. Amyna Undulifera.

Canad. Entom. 8 p. 190. Ciiyloryza Tecta.

Ann. and M. ofN. H. S. IV,

18 p. 162. Amyna Stellata.

Illustr. II p. 26 pi. 29 f. 6. id. id.

Tijds. V. Ent. XXIII p. 55. Erastria Stigmatula.

Proc. Zool. Soc. p. 348 pi. 38

fig. 12. llattia Gupreipennis.

id. p. 348. id. Galamistrata.

Tijds. V. Enf. XXV p. 282. Erastria Stigmatula.

New. Ind. Lep. II p. 112. llattia Apicalis.

id.

id.

Proc. Zool. Soc. p. 495.

id. p. 143.

1852 Guenée,

» id.,

1858 Walker,

1862 Guenée,

1868 Walker,

4872 Snellen,

1875 Butler,

1876 Grote,

1878 Butler,

» id.,

1879 Snellen,

*1881 Moore.

*1881 id.,

1882 Snellen,

*1 882 Moore,

» id.,

* » id.,

1884 Butler,

1885 Swinhoe,

1890 Möschler,

»112. » Gupreipennis.

» 113. » Renalis.

Erastria Stigmatula.

Perigea Supplex.

Abh. Senck. Ges. p. 163. MesotrostaStigmatula.

1891 Saalmüller, Lep. von Madagascar p. 285. Amyna Octo.

*) Dit, naar aanleiding van Hampson 1. c.
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1892 Slaudinger, in Mém. s/l. Lép. VI p. 482

pi. IX flg. 4 ((?). Segetia? Mandarina.

» id., id. p. 570. Ghytoryza Gephusalis.

1894 Hampson, Moths of India II p. 251 fig,

142 c?. Amyna(Sect.II)Octo.

1895 Snellen, Iris YIII p. 143. MesotrostaStigmatuIa.

De verdere citaten uit Walker's Catalogus , behalve Cephisalis
,

laat ik weg; men kan die, des verkiezende, bij Hampson nazien.

Eene tweede vraag betreft de plaats in het systeem welke aan

deze soort toekomt. Voordat ik het mannetje kende, hield ik

haar voor eene Erastria, later trof mij de meerdere overeenkomst

met Mesotrosta (Led.) Signaüs Treits. en heb ik haar als eene

Mesotrosta vermeld , en geloof nog dat men haar tot dit genus kan

rekenen. Wil men echter, zie Staudinger, 1. c. p. 570, om het

onbeschubde groefje aan de basis van de middencel der mannelijke

voorvleugels en wat meer zegt , om het langere eindlid der palpen
,

iets wat aan beide sexen eigen is , Odo niet in Mesotrosta plaatsen

en ook, om het vermelde indruksel zoo mede om de veel stompere,

naar achter minder verbreede voorvleugels, haar niet als eene Amyna

Guen. beschouwen. (De generieke naam Amyna Guen. blijft dan

voor Selenampha Guen. , Noct. I p. 406 {Paradoxa Saalm.) gere-

serveerd) , dan zou , zie Staudinger 1. c. , de plaatsing in het genus

Ilattia Moore (Walker), aangenomen kunnen worden.

Mesotrosta, Ilattia en Amyna zijn overigens na verwante genera.

Bij alle drie zijn de oogen , naakt, onbewimperd, het voorhoofd

vlak (bij Mesotrosta een weinig gezwollen) , de thoraxbekleeding

afgerond, glad gestreken, zonder pluimpjes, evenzoo die van het

slanke achterlijf (behalve een pluimpje op den eersten ring). Ader 5

der achtervleugels is dunner, doch zigtbaar en ontspringt uit 2/5

der dwarsader, 3 en 4 zijn iets gesleeld en de voorvleugels be-

zitten eene nevencel. De vlinders zijn verder vrij slank gebouwd,

terwijl kleur en teekening groote overeenkomst vertoonen.

Wat verdere soorten der drie genoemde genera betreft , zoo

beschrijft Staudinger, in de Mémoires s/l. Lep. VI p. 572 nog eene

Mesotrosta? Incerta, uit het Amoerland. Van Amyna s. str. vind ik
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geene soort , maar wel behooren tot Ilattia Amyna sect. II (Ilattia)

en III Hampson , de volgende :

Amyna Roessleri Saalm. Lep. v. Mad, II p. 285 (1891) in not.

—West Afrika (Gabon).

Rivula Leucosticta Swinhoe, Trans. Ent. Soc. of London 1895 p. 49

pi. 1 fig. 1. — India.

Ilattia Monilis Moore, Proc. Zool. Soc. 1881 p. 348 pi. 38 fig 11

— id., New Ind. Lep. II p. 112 (1882). — id. Hampson. Moths

of India, II p. 252 (1894). -Sikkim.

Amyna Larentica Hampson , Moths of India II p. 252.— Naga-gebergte.

* Ilattia Cervina Moore. Proc. ZooU Soc. 1881 p. 348 pi. 38 fig. 12.

id., New. Ind. Lep. K p. 112 (1882). — Darjeeling.

Buitendien heeft Mr. Piepers op Java nog twee, stellig tot Ilattia

behoorende soorten waargenomen. Of zij reeds door Moore, onder

de door Hampson als synonymen bij Odo geciteerde namen zijn

beschreven, is onzeker, uit de beschrijvingen kan dit niet worden

opgemaakt. Zij zijn na aan Odo verwant en zouden zeer naauw-

keurig moeten worden afgebeeld.

Odo Guenée is eene zeer verbreide soort en reeds bekend uit

Texas, West-Indië, Zuid-Amerika, West-Afrika, Arabie, Madagascar,

Réunion, Indie, Sumatra, Java, Celebes , Amoeiland , China , Japan

en de Zuidzee-eilanden.

Eene mede aan Ilattia verwante soort is ook : Mesotrosta Ahyssa

Snell., Tijds. v. Ent. 23 p. 56 pi. 5 fig. 1 , \a (1879) - Berresa

Natalis Moore, Lep, of Ceylon HI p. 26 pi. 146 fig. 3 (1883) —
Berresa Turpis Hampson, Moths of India II p. 252 fig. 143 (1894).

Eene generieke afscheiding dezer soort van Ilattia , om den inderdaad

veel plomperen bouw is niet ongemotiveerd.

Eindelijk zou het aanbeveling verdienen om, zoo iemand daartoe

in de gelegenheid ware , ook eens Nodua Eriopoda Herr.-Sch., Syst.

Bearb. der Schmett. von Europa, II, p. 413 Noct. fig. 596 te

onderzoeken. Ik heb een vermoeden dat zij tot de verwantschap

der hierboven besproken genera behoort.

*) Door Hampson niet vermeld.
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HANDBOEK
voor den verzamelaar van vlinders

DOOR

D. TER HAAR.

Amsterdam. — 1898. — W. Veisluys.

Hoewel bovenvermeld werkje van den heer ter Haar reeds , op

verzoek van den schrijver, van een voorberigl door mij is voorzien
,

acht ik het toch niet overbodig, het ook nog hier kortelijk te be-

spreken. Over het nut, dat eene dergelijke handleiding nu eens

door een' werkelijken praktikus werd zamengesteld en den aan-

komenden lepidopterologen geen zonder oordeel bijeengebragt zamen-

raapsel wordt in handen gegeven heb ik , na het vermelde voorberigt

eigenlijk niets meer te zeggen. Na het boekje van wijlen den heer

Q. M. R. Verhuell is in onze taal over dit onderwerp niets wer-

kelijk goeds meer verschenen. Ook wil ik niet meer over het

noodzakelijke eener goede prepareering der voorwerpen voor de

studie bestemd spreken, maar enkele opmerkingen, bij het door-

bladeren gemaakt, mededeelen, alleen met het doel om de Hand-

leiding zoo mogelijk nog bruikbaarder te maken.

In de eerste plaats moet ik stellig de tweede wijze van bevesti-

ging van het net in den stok , door den heer ter Haar op p. 12

vermeld en bij fig. b afgebeeld, afkeuren. Het is duidelijk, dat

zeer spoedig het gat boven in den slok gaat uitslijten en de toestel

dan onbruikbaar wordl. Ik heb het dan ook bijgewoond dat de

bezitter van zulk een instrument, toen hij bij zekere gelegenheid
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daarmede eens een flinken slag naar een vlinder wilde doen , zoo

wel zijn net als het beest zag wegvliegen , het laatste vrij in de

lucht, het eerste reddeloos in een poel verloren gaande. Hoe de

jager toen stond te kijken, kan men gissen.

Meer dan eens toevouwbare beugels zijn ook verwerpelijk.

Voor de vangdoobjes geef ik stellig aan de eigengemaakte de

voorkeur. De engelsche zijn, hoewel sterker, duur en zwaar 5

men kan ze zelf niet herstellen en , wanneer zij aan de binnenzijde

met geglansd papier zijn bekleed en een' glazen deksel (niet :

bodem) l)ezitlen, voor Lepidopterologen geheel onbruikbaar.

Eer ik het vergeet, moet ik ook zeer aanbevelen om Lycaeniden

en Hesperiden op de jagt liever niet aan te steken maar in doosjes

levQnd mede naar huis te nemen. Dit is door Mr. Piepers in Indie

bedacht en heeft het voordeel dat men geen gevaar loopt om de

pooten en lijven door het dood drukken te zeer te beschadigen .

Vierkante vangdoosjes zijn zeer verwerpelijk Uit den aard der

zaak sluiten ze minder goed dan ronde en men kan ze ook op de

jagt veel minder snel digt doen dan ronde.

Vervolgens, zie p. 151, zou ik aanbevelen, om liever alle Tor-

triciden en Tineiden , niet alleen de kleinere, aan zwarte spelden-

punten en op blokjes te steken. De meeste voorwerpen dezer

familiën toch zijn rijk aan vet, dit tast de gewone verlinde geel

koperen spelden aan , veroorzaakt oxidatie en vernielt de vlinders.

Niet altijd is men in staat de exemplai-en te vernieuwen en, al

ware dit ook mogelijk, een verstandig mensch spaart noodeloozen

arbeid en levert geen herhaling van het vat der Danaïden. Men

houde wat men eenmaal heeft. De heer Hering , conservator van

het Pommersche Museum te Stettin , behandelt zelfs alle Pyraliden

op die wijze. Misschien teregt ! Intusschen ben ik er voor, om

het gebruik van verlakte ijzeren spelden , zonder aanwending van

blokjes, over het geheel zoo min mogelijk te doen plaats hebben,

alleen bij volstrekte noodzakelijkheid, zie p. 16 der Handleiding.

De punten toch roesten maar al te ligtelijk.

Het vergulden der witte (vertinde geelkoperen) spelden raad ik

af; het baat niets.'
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De door Staudinger en Bang-Haas verkochte zilveren stiften voor

kleine Tineiden keur ik af; zij zijn veel te zacht. Wil men geen

zilverdraad gebruiken of puntjes van verlakte ijzeren spelden, dan

neme men platina-draad. Mr. Piepers slak in Indie alle Tortriciden en

Tineinen aan platinadraad. Dit veroorzaakte wel eene uitgave van

een cent per exemplaar, maar: «Qui veut la fin veut les moyens »

zeggen de Franschen teregf.

De vangglaasjps die de firma Deyrolle te Parijs verkoopt van

4 cm. lang en 18 mm. doorsnede, zijn beter dan de engelsche
;

deze zijn te lang.

Wat het door den heer ter Haar op pag. 20 vermelde stekertje

aangaat, zoo kan ik verzekeren dat hét opperbest te pas komt en

wel aanbevelen om het steeds op de excursiën mede te nei^jen.

Dikwijls toch zitten Noctuïden zóó verscholen, dat zij alleen met

dat instrument te bereiken zijn. Veel gemorrei met houtjes of

grasspiertjes geeft gewoonlijk aanleiding tot ontsnappen der delin-

quenten.

Naar aanleiding van het op p. 21 en p. 31 vermelde, moet ik

zeer afraden om tijdens de excursie, de in doosjes gevangen voor-

werpen buiten hooge noodzakelijkheid op te steken. Men is meestal

niet kalm genoeg en heett geene geschikte gelegenheid om het

netjes te doen.

Vooral doe men bij het vangen nooit twee vlinders in één doosje.

Zij vernielen elkander.

In hoofdstuk II vindt men een zeer volledige opgave van vang-

wijzen.

Hoofdstuk IV behandelt onder a ook het zoeken naar vlinder-

eijeren. Zooals de heer ter Haar teregt zegt, levert dit ie weinig

op om er met opzet werk van te maken. Wat het laten leggen

van eijeren door dagvlinders betreft, zoo houde men daarbij de

opmerking van Dr. Oudemans, dat men de voorwerpen voor te

spoedigen dood door uitdrooging moet bewaren
,
wel in het oog.

Aanbeveling verdient om de dagvlinder-wijfjes in eene suikerflesch

te plaatsen , waarin zich eene laag vochtige aarde bevindt ; daarin

plant of steekt men het voedsel der rups, hangt aan een draadje
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een klein sponsje met suikerwater doortrokken en plaatst de flesch

in het volle äarj- maar niet in het ^owlicht.

Voor rupsendoozen om op de jagt mede te nemen , waarvan op

p. 64 sprake is, zou ik gewone cirkelronde, goed sluitende blikken

doozen, zonder onnoodige luchtgaten of kleppen aanbevelen. Mr. H.

W. de Graaf heeft met goed gevolg in zulke doozen dikwijls rupsen

van het ei af gekweekt, vooraK van Microlepidoptera en ik zelf

heb ze er op reis, dikwijls dagen lang in goedgehouden. Wanneer

men de voorzorg gebruikt van eens daags de uitwerpselen te ver-

wijderen, zoo ook schimmelachtige plantendeelen en verder nieuw

voedsel aan te brengen, blijven de rupsen in goeden staat.

Een bijzondere klopper (zie p. 66) er op na te houden , is niet

noodig. Op de jagt kan men ergens wel een fikschen stok vinden

of snijden.

Daarentegen houd ik den krabber (zie p. 71) voor een uitstekend

instrument.

Voor rupsen-kweekflesschen gebruik ik ook gaarne die zonder

bodem — door de Leerdamsche Glasfabriek gemaakt — maar plaats

ze, niet op een ronden aarden schotel, maar in de zeer doelmatige,

grijze met blaauwe figuren versierde, sterk verglaasde boterpotjes

met twee ooren die men wel in alle grootere steden gemakkelijk

kan bekomen.

Voor het kweeken van Nepticuliden kan ik ook zeer de methode

van wijlen den heer Stainton aanbevelen. Deze bestaat hierin dat

men de bladeren met de mijnen in zeer dun wit papier vouwt

en in eene blikken doos bewaart. Na enkele dagen opent men het

toegevouwen papier en vindt de spinsels tusschen de bladeren of

op het papier vastgehecht , knipt ze uit en bewaart ze , liefst buiten,

in het rupsenhok (zie p. 85) in kartonnen doosjes, slechts enkele

spinsels in eene doos plaatsende omdat anders het vangen der zeer

vlugge vlindertjes bezwaarlijk gaat. Intusschen moet men er om

denken dat sommige, op lage planten levende soorten van Nepticula,

b. V. liuhivora Wocke, haar spinsel in de aarde aanleggen en deze

dieren dus in suikerflesschen moeten worden gekweekt.

Geheel stem ik in met hetgeen de heer ter Haar zegt over het
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onraadzame van het vervroegen van het uitkomen der vlinders en

van het vermijden der bevochtiging van de aarde waarop men

's winters de poppen bewaart. Maar al te vaak wordt daardoor

de ontwikkeling van in het water of op de aarde de aanwezige

schimmelsporen bevorderd.

Wat het dooden der vlinders (zie op p. 90) aangaat, zoo heb

ik de gewoonte om zeer kleine Microlepidoptera (Lithocolleten
,

Nepticuliden) na de bedwelming en het aansteken, dadelijk vlug

op te zetten en dan de blokjes (zie p. 97) in eene blikke doos

te plaatsen waarin zich kamfer bevindt (een half theekopje vol).

Ik giet dan op de kamfer wat zwavelether en sluit de doos spoedig.

Binnen enkele uren zijn dan de diertjes dood. Het vochtig houden

of opweeken van zeer kleine vlinders gaat namelijk met vele be-

zwaren gepaard.

Voor het opzetten worden van p. 95 tot p. 105 uitstekende en

volledige aanwijzingen gegeven waarbij ik alleen de opmerking wil

voegen , dat de beeren de Joncheere te Dordrecht bedacht hebben

om, bij ligt « spekk ig» wordende vlinders, (Cossiden, Sesiiden enz.)

in de gleuf van het opzetblokje , onder liet achterlijf, een stukje

turf te leggen , dat het reeds spoedig naar buiten dringende vet kan

opzuigen. Deze manier bevestig! , wat de heer ter Haar op p. 105

zegt over het gaandeweg volmaakter worden der wijze van behan-

deling.

Is (zie mede op p. 105) het opsteekblokje van Artemisia-merg

toch wat te dik, dan knijpe men hel te zamen, met een pincet,

nadat de speld er door- en het voorwerp is opgestoken.

Nooit verzuime men, om, liefst dadelijk nadat het opzetten is

afgeloopen of anders nog op denzeltden dag , op ieder blokje een

duidelijk geschreven etiketje (zondei' gekleurde randjes en zoo klein

mogelijk) te steken , vangplaats en tijd vermeldende. Nummers
,

met verwijzing naar een dagboek, zijn waardeloos, omdat zij alleen

voor den eigenaar verstaanbaar zijn en toch ligt tot dwalingen aan-

leiding geven. Dit is reeds dikwijls opgemerkt.

Zeer kan ik beamen wat de heer ter Haar in Hoofdstuk XI op

pag. 117 en volgende over het nut, ja het onmisbare van goede
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kastjes zegt. Ik heb in der tijd het geluk gehad, van voor de

vervaardiging daarvan een uitstekenden raadsman te vinden in

wijlen den heer J. M. Smit, die, vroeger zelf timmerman te Am-

sterdam geweest zijnde, en zeer bekwaam, geheel op de hoogte

van zijn vak was. Deze liet steeds het hout waarvan hij zijne

laadjes deed vervaardigen , lang vooruit uitdroegen. Voor de rompen

bezigde hij gewoon, fijn, vurenhout '), voor de raampjes ^^^/oo/f/,

Amerikaansch eiken pijp-duigenhout
,
geen gezaagd^ daar dit krom

trekt. De glasruiten werden zorgvuldig uitgezocht en alleen geheel

vlakke gebruikt. Nooit mogten deze met pennen in de raampjes

worden bevestigd, alleen gewone stopverw (van krijt en gekookte

lijnolie, zonder bijvoeging van menie of loodwit) werd aangewend.

Thans kan voor de rompen ook worden aanbevolen het vroeger

niet in Europa aangevoerde Ameiikaansche populieren-hout. De

heer Wenteler (firma Slams) te Rotterdam, mijn schrijnwerker,

heeft nog eene verbetering in het maaksel der laden bedacht ,
tot

afwering van het stof aan de voorzijde , waarover ik zeer kan

aanbevelen hem te raadplegen.

Voor het beleggen der bodems moet ik het gebruik van turfplaten

bepaald afkeuren. Wie dit vuile, altijd door vocht opzuigende,

eeuwig trekkende en hobbelige, stofverwekkende en afgevende, de

spelden aantastende materiaal aanwendt , /ivü« geen nette verzameling

hebben en het gebruik van die hygroscopische turfplaten is dan ook

de oorzaak dat de losse vellen papier die de heer ter Haar gebruikte,

aanhoudend vol bulten kwamen. Ik wend altijd losse vellen papier

aan en bevind er mij wel bij. Wien dit niet mögt bevallen, kan

ik de op het Leidsch Museum gebruikelijke methode aanbevelen.

Daar wordt de bodem bestreken met eene zeer dunne laag lijm

en fijn gewasschen krijt. Dit is minder net maar toch goed voor

eene zeer groote verzameling. Linoleum heb ik ook in een aantal

mijner laden maar geloof toch dat platen beste zachte kurk , die

men wel overal in de groote steden zelf kan laten snijden , de

voorkeur verdienen. Op het Britsch en Leidsch Museum gebruikt

1) Nooit eikenhout; dit werkt altijd door
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men niets anders. De in der tijd door wijlen den heer Backer te Ooster-

beek gemaakte, geperste turfplaten bezaten alle gebreken der gewone.

\roeger bezigde ik ook plaatjes van het merg der bladstelen van

den Sagopalm maar dit heb ik op den duur ongeschikt bevonden,

omdat het de punten van alle spelden sterk aantast en moet het

gebruik dus stellig afraden. De fìrma Staudinger en Bang-Haas

verkoopt ze onder den naam van Agavenmark-Platten. De raad

van Dr. Standfuss betreffende hel aansteken der etiketten (zie p. 121)

is geheel ongeschikt , aanleiding gevende tot beschadiging en het

onderzoek der voorwerpen belemmerende.

Alle middelen om schimmel te voorkomen of weg te nemen

zijn — dit houde iedereen wel in het oog — vruchteloos wanneer

men geene goede, drooge, luchtige kamer heeft en waar buitendien

van October tot Mei gestookt wordt ter bewaring der verzameling.

Eene insecten-collectie heeft slechts drie hoofdvijanden : vocht, stof

en licht. Kan men die afweren dan beteekenen de roofinsecten

niets. Deze kan men best met kamfer op een afstand houden.

Naphtaline keur ik om de op p. 124 opgegeven reden af.

Wat het conserveeren eener verzameling aangaat , meen ik

eenigzins beslist te mogen spreken. Ik heb dienaangaande van den

beginne af mij strikt aan de raadgevingen van bovenvermelden

heer Smit gehouden en er mij wel bij bevonden,' zooals mijne

sedert 1853 naar die aanwijzingen ingerigte collectie kan getuigen.

Daarin bevinden zich voorwerpen van Zeiler, Herrich-Schäffer en

Guenée afkomstig die, blijkens de etiketten, 50 ja 60 jaren oud

zijn en zich nog in uitstekenden toestand bevinden.

Te prijzen is het ook dal de heer ter Haar niet veel buiten het

kader van zijn werk is gegaan en geene zaken heeft behandeld die

elders te huis behooren. Dit heeft hij vrij wel in het oog gehouden.

Aan het eind van dit vlugtig overzigt gekomen, mag ik een

woord van lof niet terughouden voor de nette uitvoering van het

werkje. Druk en papier zijn zeer goed en drukfouten heb ik maar

zeer enkele gevonden.

Rotterdam, P. C. T. Snellen.

Augustus 1898.
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AANTEKKENING-EN

BETREFFENDE

Oost-Indische Diptera,

DOOR

P. M. VAN DER WULP.

TUI. Ortalinae.

Bezig zijnde met de bewerking der Mexicaansche Ortalinen en

Trypetinen voor de Biologia Centrali Americana, vestigde ik mijne

aandacht op eenige, deels voor mij nieuwe, Oost-Indische vormen

uit deze groepen , waartoe vooral de collectie van den heer Neervoort

van de Poll mij de gelegenheid opende.

Eenige daartoe betrekkelijke aanteekeningen mogen hier eene

plaats vinden.

1. Platystoma stellata Walk.

Platystoma stellata Walk. Proc. Linn. Soc. I. 32. 109.

» atomar'mm Walk. 1. c. IV. 148. 174.

)) punctipletia Walk. 1. c. V. 2C8, 21.

» » Ost. Sack. Ann. Mus. Genova, XVI. 471,

» paì'vida Schin. Dipt. Nov. Reise, 286. 164.

Deze soort werd op Java (Buitenzorg) door Kannegieter in een

aantal exemplaren van beide seksen verzameld
; ook in W^est-Java

(Sukabumi) is zij door Fruhstorfer aangetroffen. Walker had haar

van Malacca en Celebes , Schiner mede van Java. De hier aange-

geven synonymie werd reeds door Osten Sacken vastgesteld. Eene

afbeelding van den vleugel (PI. 10 fig. 1) moge de herkenning der

soort gemakkelijk maken.
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2. Naupoda ypsilon n. sp. $.

Glanzig zwart ; kop
, sprieten en schenen roodachtig ; tarsen

bleekgeel; vleugels met twee smalle bruine dwarsbanden, die zich

in de discoidaal-cel vereenigen.

Lengte 4 mm.

De geheele kop, zoomede de sprieten, roodachtig bruin; het

voorhoofd zoo breed als de oogen , met korie bleekgele beharing;

ter wederzijde van de bijoogen (even als in N. plaiessa Osi. Sâck.)

eene glanzige vlek, welker voorrand iets ingedrukt is; twee- paar

verticaal-borstels. Thorax, schildje en achterlijf glanzig zwart, met

nauwelijks merkbaren blauwen gloed; het achterlijf korter dan

de thorax; de ringen vrij duidelijk afgescheiden. Poolen kort,

zwart; de schenen roodachtig; de tarsen bleek roodgeel. Vleugels

(PI. 10 fig. 2) naar vei'houding groot en breed, glasachtig met iets

bruinachtige tint; twee smalle bruine banden gaan van het midden

van den voorrand uit, en vereenigen zich in de discoidaal-cel,

onder de middeldwarsader , die door den tweeden baud omzoomd is,

van daar zich voortzettende als een zoom aan den binnenkant der

zeer scheef geplaatste acliterdwarsader; eene teekening, die eenigs-

zins op eene grieksche Y gelijkt. Het aderbeloop wijkt in sommige

opzichten af van dat van N. platessa Osi. S.ick (Beri. Entom.

Zeitschr. XXVI. p. 222. fig. 6); de mediastinaal-cel , ofschoon

siual, is toch te herkennen; de middelste wortelcel strekt zich niet

tot het midden der vleugellengte uit en is slechts weinig langer

dan de onderste wortelcel; de discoidaal-cel is niet vierkant, maar

in eene spitse punt tot vrij dicht bij den achterrand uitgerekt.

Twee vrouwelijke exemplaren van Tji Bodas, Goenong Gede
,

4000 voet, op Java (Kannegieter) in de collectie van de Poll.

3. Stenopterina geniculata n. sp. $.

Zwart; wortelleden der sprieten en spits der dijen rood; een

zoom aan de vleugelspits en aan de acliterdwarsader, alsmede

de mediastinaal-cel , bruin.

Lengte 6 mm.

Voorhoofd en aangezicht zwart , zonder glans , aan de oogkanten
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met een smallen witten zoom; voorhoofd van voren iets gewelfd;

aangeziclil onder de sprieten een weinig roodachtig; achterhoofd

glanzig blauwzwart , van onderen tegen de oogen grijsachtig.

Wortelleden der sprieten geelrood ; het lange , smalle derde lid

roodbruin; sprietborstel aan den wortel van dat lid ingewricht,

met roodachtige basis. De dikke zuigsnuit bruin , de palpen rood-

geel. Thorax, scliildje en achterlijf glanzig blauwzwait; op den rug

van den thorax eene weinig duidelijke, witachtige langsstreep;

schildje met zes borstelharen ; achterlijf spits toeloopend; de eier-

buis aan het einde roodgeel. Pooten zwart; de heupen grijsachtig;

spits der dijen roodachtig; de voordijen met blauwen weerschijn;

het eerste lid der achtertarsen van onderen met roodbruine viltige

beharing, Kolfjes geel. Vleugels (PI. 10 fig. 3) aan den voorrand

met geelachtige- , overigens met grauwe tint ; de mediastinaal-cel

bruin ingevuld; aan de spits eene breede, bruine omzooming, van

het eind der tweede langsader tot iets voorbij het eind der vierde
;

ook de achterdwarsader bruin gezoomd; middeldwarsader voorbij

het midden der discoidaal-cel ; derde en vierde langsaderen niet

convergeerend , maar eer nog iets uit elkander loopende.

Twee vrouwelijke exemplaren, het eene van Buitenzorg, het

andere van Goenong Tji Sahmar, West Preanger, 3000 voet, op

Java (Kannegieter).

4, Stenopterina rufifemorata n. sp. c? ?.

Zwart; sprieten, dijen, voorheupen en eerste lid der achtertarsen

geelrood ; een zoom aan de vleugelspits en aan de dwarsaderen
,

alsmede de mediastinaal-cel, bruin.

Lengte 5,5—6 mm.

Zeer verwant aan de voorgaande en in de meeste opzichten

daarmede overeenkomend , doch verschillend door de geelroode kleur

der dijen en voorheupen , en van het eerste lid der achtertarsen
;

de voorheupen hebben aan den voorkant eene witte bestuiving;

het derde lid der sprieten is ook geelrood en alleen aan de spits

verdonkerd ;
de witte langsstreep op den thorax is duidelijker ; het

achterlijf van het ? heeft witachtige insnijdingen ; de eierbuis is

Tijdschr. v. Entom. XLI. 14
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slanker en blijft tot het einde zwart. De teekening der vleugels is

ongeveer gelijk aan die der voorgaande sooit ; alleen heeft de bruine

omzooming der vleugelspits iets minder uitbreiding; daarentegen

is ook de middeldwarsader, ofschoon niet altijd even duidelijk,

bruin gezoomd.

Het Koloniaal Museum te Haarlem ontving vier exemplaren

(2 c? en 2 ?) van Malang op Java; een der beide paartjes is op-

genomen in de collectie van de Poll.

St. geniculaia en rußfemorata onderscheiden zich van de overige

soorten van het genus, door de aanwezigheid van zes (in plaats

van vier) borstels aan het schildje , en door de vierde langsader
,

welke aan haar einde niet opwaarts is gericht, waardoor de eerste

achtercel aan het einde niet is vernauwd. Dit is ook het geval met

St. (lìdyma Ost. Sack, en zou , ook volgens Osten Sacken , wel

aanleiding tot eene generieke afscheiding kunnen geven.

5. Xïria violacea Wied.

Trypeta violacea Wied. Auss. Zweifl. H. 476. 1.

Van deze soort zijn in het Leidsch Museum twee exemplaren

voorhanden , beiden van Java ; het eene een ? en hoogstwaar-

schijnlijk hetzelfde, waarnaar Wiedemann zijne beschrijving heeft

gemaakt; het andere, een $, dat later daarbij is gevoegd en terecht

als dezelfde soort is beschouwd.

Er valt niet veel aan Wiedemann's beschrijving toe te voegen.

De thorax is zeer fijn bestippeld en evenals het achterlijf met eene

korte en vrij dichte beharing bezet. Wat Wiedemann van de eier-

buis heeft gezegd, dat deze nl. «breit umgeschlagen» zou zijn,

is onduidelijk geworden , omdat achter het woord « breit » eene

comma ontbreekt ; inderdaad is aan het typische exemplaar de eier-

buis naar evenredigheid breed en naar onderen omgebogen. Het

aangezicht is van boven ingedrukt en aan de onderste helft plot-

seling sterk opgezwollen (zie PI. 10 fig. 4),

De soort beantwoordt volkom.en aan de generieke kenmerken

van het geslacht Xiria, zooals die door Walker (Proc. Linn. Soc.

I. 36) en Osten Sacken (Ann. Mus. Genova, XVI. 464) zijn aan-
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gegeven. De vleugelteekening (waarvan hier op PI. 10 fig. 5

eene afbeelding wordt gegeven) komt met Wiedemann's beschrijving

overeen.

Het geslacht Xiria is stellig tot de groep der Ortalinen te reke-

nen '), wegens de zeer in de lengte getrokken mediastinaal-cel

en het gemis van borstels vóór op het voorhoofd. Behalve de Ja-

vaansche X. violacea Wied. zijn nog twee andere soorten bekend:

X. atitica Walk., van den berg Ophir, en -X. obligua Ost. Sack.,

van Sumatra. Eene vierde , nog onbeschreven soort , mede van

Java, wordt hierachter besproken. De soorten gelijken zeer op

elkander; allen zijn zwart met meer of minder metaalglans; ook

de kop is van die kleur; de pooten daarentegen zijn helder rood-

geel, met de laatste leden der tarsen en veelal ook de schenen

zwart. De vleugelteekening bestaat in eene groote donkerbruine

plek, die de vleugelspits inneemt en zich soms aan den achterrand

voortzet, benevens een even zoo gekleurde middenband, die aan

den voorrand , dââr waar de eerste langsader eindigt , een aanvang

neemt en de middeldwarsader insluit ; ook de achterdwarsader heeft

eene donkere omgeving. Aan de sprieten zijn gewoonlijk de wortel-

leden zwart en het derde lid geel; de sprietborstel is duidelijk

gevederd. Niettegenstaande de onderlinge gelijkenis, laten de soorten

zich, vooral naar de vleugelteekening, vrij wel van elkander onder-

scheiden , als volgt :

1. De donkere middenband der vleugels eindigt

aan de vierde langsader en is afgezonderd

van de overige donkere leekening, die den

achterrand niet bedekt 2

De donkere middenband is van onderen

verbonden met de donkere omgeving der

vleugelspits, die zich ook over een groot

deel van den achterrand uitstrekt . . 3

2. De donkere plek der vleugelspits aan de

inwendige zijde hoekig gebogen en afge-

1) In mijn „Catalogue of the Diptera from S. Asia" p. 191 is liet ten onrechte

onder de Trypetinae geplaatst.
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scheiden van de donkere omgeving der

achterdwarsader ; de middenband eenigszins

schuin (PI. 10 fig. 5) violacea Wied.

De donkere plek der vleugelspits aan de

binnenzijde slechts zeer flauw gebogen en

van onderen tot even over de achterdwars-

ader doorgetrokken ; de middenband recht-

standig (fig. 6," naar Westwood) . . . antica Walk.

3. De verbinding van den middenband met de

overige donkere teekening is zoo , dat eene

zeer schuin geplaatste glasachtige tusschen-

ruimte overblijft, waarvan het ondereinde

voorbij de achterdwarsader op de vierde

langsader rust. Het donkere gedeelte van

den achterrand is smal en laat de vijfde

langsader, behalve aan het uiteinde, ge-

heel vrij (fig. 7 , naar Osten Sacken).

Voortarsen geheel zwart ohliqua Ost. Sack.

De bovenbedoelde glasachtige tusschenruimte

is eenigszins driehoekig en staat aan haar

ondereinde nog vóór de achterdwarsader.

Het donkere gedeelte van den achterrand

is breed en reikt tot aan de vijfde langs-

ader (fig. 9). — Tarsen, ook de voor-

tarsen , alleen aan het einde zwart. . . Lavinia n sp.

6. Xiria Lavinia n. sp. ?.

Zwart; sprieten en pooten roodgeel; vleugels met een breeden

bruinen zoom aan de spits en langs den achterrand, alsmede een

daaraan verbonden , schuin dwarsbandje over de middeldwarsader.

Lengte 7,5 mm.

Kop (PI. 10 fig. 8) zwart, met eenigen glans; voorhoofd op de

voorste helft met korte en dichte, zwarte beharing , op den schedel

met langere borstels; de kanten van het voorhoofd met blauwen

gloed; aangezicht onder de sprieten diep ingedrukt, aan de onderste
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hellt weder opgeheven, doch minder sterk dan bij violacea (fig. 4)

en ter wederzijde knobbelig verdikt. Sprieten boven de middellijn

der oogen ingewricht; het eerste lid zeer kort en zwart; het

tweede van voren lichtgeel, met een duidelijk borstelhaar; het

derde lid roodgeel, elliptisch, dubbel zoo lang als het tweede;

sprietborstel zwart, gevederd. Zuiger roodgeel
;
palpen zwart. Thorax

en schildje zwart, met flauwe groenachtige tint, fijn bestippeld en

met korte, dichte, geelachtige beharing. Achterlijf elliptisch , zwart

met paarsachtigen metaalgloed ; de breede, platgedrukte eierbuis

glanzig zwart. Pooten, met inbegrip der voorheupen, roodgeel; de

schenen iets donkerder, maar volstrekt niet zwart; middelschenen

met eene stevige zwarte eindspoor; de tarsen bleekgeel, het eerste

lid langer dan de volgenden te zamen; de laatste drie leden kort

en zwart; de dijen van onderen met korte, zwarte beharing.

Koltjes roodgeel. Vleugels (fig. 9) langer dan het achterlijf; langs

den achterrand is een breede donkerbruine band ,
die aan het eind

der beide onderste wortelcellen begint , aan den vleugelrand eenigs-

zins verbleekt , de achterdwarsader geheel bedekt en zich ver-

volgens als een breede zoom aan de vleugelspits ombuigt ;
tusschen

de tweede en derde langsaderen vertoont zich daarin een iets

lichtei' gekleurd vlekje; aan den voorrand, ter plaatse waar de

eerste langsader uitmondt, begint een bruin bandje, dat in schuine

richting over de middeldwarsader loopt en zich dan met het overige

donkei-e gedeelte vereenigt , zoodat aan den voorrand eene groote
,

min of meer driehoekige, glasachtige vlek overblijft, waarvan de

spits van onderen op de achterdwarsader rust. Aan den voorrand

der vleugels is eene korte beharing; dergelijke beharing bevindt

zich ook aan de eerste en tweede langsaderen en aan de ader tusschen

de beide onderste wortelcellen. De hulpader is uiterst dun en loopt

zoo dicht langs de eeiste langsader, dat zij alleen te onderscheiden

is , wanneer men den vleugel met de loupe tegen het licht beziet
;

de derde en vierde langsaderen zijn recht en evenwijdig; de middel-

dwarsader staat schuin en merkelijk voorbij het midden der discoidaal-

cel; de beide onderste wortelcellen zijn groot en bereiken ongeveer een

derde der vleugellengte; de haar begrenzende aderen zijn dik en zwart
;



212 (r. M. VAN DEK AVULP). A ANTEEKENINGEN

de dwarsader, welke de onderste wortelcel afsluit, is flauw gebogen.

Een enkel vrouwelijk exemplaar van Sukabumi, West-Java

(Fruhstorfer).

Behalve door de vleugelteekening , verschilt A'. Lavinia van de

overige soorten van het genus door de roodgele kleur der schenen
;

bij de andere soorten zijn deze zwart; bij ohlicpia bovendien de

voort arsen geheel zwart.

ICTEROPTERA nov. gen.

(l-xTSQog
^

geelzucht; rtxéqov ^ vleugel).

Roodgele soorten, met gele, bruin geteekende vleugels. Voor-

hoofd ongeveer zoo breed als de oogen, met evenwijdige zijden;

behalve de vier borstels op den schedel nog met enkele fijnere

borstels meer naar voren; oogen ovaal; aangezicht rechtstandig,

aan den mondrand niet vooruitstekend, in 't midden onder de

sprieten iets uitgehold, met viij duidelijke gezichtslijsten ; achter-

hoofd in 't midden gezwollen. Sprieten korter dan het gezicht; het

derde lid driemaal zoo lang als het tweede , aan het einde afgerond
;

sprietborstel van boven fijn gevederd , aan de onderzijde met enkele

haartjes. Thorax van boven en in de zijden met borstels; schildje

met vier borstels; geen borstels boven de heupen. Achterlijf ge-

welfd, elliptisch, spits loeloopend, vijfringig; eierbuis platgedrukt,

aan 't einde spits. Pooten naakt; middenschenen met eene stevige

eindspoor. Vleugels lang en smal , langer dan het achterlijf; medi-

astinaal-cel langwerpig; derde en vierde langsaderen aan befeinde

divergeerend ; onderste wortelcel niet langer dan de middelste, met

puntig uiteinde.

Dit genus moet tot de Ortalinae worden gerekend , wegens de

tot aan hare uitmonding duidelijke hulpader, den vorin der eierbuis

en het gemis van stevige borstels op het voorhoofd (zie eene schets

van den kop van /. liminpenjiis , PI. 10 fig. 10). Het zou kunnen

zijn, dat het samenvalt met het mij onbekende genus Sop/dra

Walk., dat ook tot de Ortalinae behoort '), doch waarvan geen

1) lu miju „Catalogue of the Diptera from S. Asia" is Sophira ten onrechte

onder de ïrypetiuae gesteld.
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der beschreven soorten met de beide soorten van Icteropiera kan

worden geïdentifieerd.

Deze laatsten laten zich onderscheiden als volgt :

Thorax van voren met twee zwarte stippen ; vleugels

met een bruinen zoom aan voor- en achterrand , . limbipennis.

Thorax en achterlijf met verscheidene zwarte stippen

en strepen; vleugels met een bruin vlekje in 't midden, maculata.

7. Icteroptera limbipennis n. sp. %.

Lengte 6,5 mm.

Roodgeel , ook de sprieten , monddeelen
,

pooten en kolfjes
;

thorax en schildje eenigszins glanzig; thorax van voren met een

paar zwarte vlekjes, op den rug met zeer korte, bleekgele be-

haring; achterlijf ongevlekt; eierbuis roestkleurig , zoo lang als de

beide laatste lijfsringen te zamen , langwerpig driehoekig ; het eerste

lid breed en plat , in 't midden iets ingedrukt ; het tweede lid

smal, met eene langsgroef; het derde eene kleine, donkere spits.

Vleugels (PI. 10 fig. 41) geel; aan den voorrand een bruine zoom
,

van de uitmonding der hulpader tot een weinig voorbij het eind

der tweede langsader; aan den achterrand een dergelijke , breedere

zoom , die de achterdwarsader insluit , doch de wortelcellen niet

bedekt ; tweede en derde langsaderen flauw gebogen naar den voor-

rand loopende
; middeldwarsader duidelijk voorbij het midden der

discoidaal-cel
; achterdwarsader recht.

Een enkel vrouwelijk exemplaar van Sukabumi , West-Java
,

2000 voet (Fruhstorfer).

8. Icteroptera maculata n, sp. $.

Gelijkt in grootte, gedaante en kleur geheel op de voorgaande.

De beide zwarte vlekjes voor op den thorax zijn als een paar

langsstrepen tot aan den dwarsnaad voortgezet en hangen daar samen

met een zwarten dwarsband in de borstzijden , die eerst een weinig

naar voren buigt en dan, rechtstandig en zich versmallende, tot

tusschen de voor- en middenheupen is doorgetrokken ; een zoom

langs den achterrand van den thorax, en het grootste gedeelte van
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den achteiTug zijn mede zwart. De ringen van het acliteilijf

hebben een zwarten voorzoom, die den zijnaad niet bereikt en op

de laatste lingen in 't midden breed is afgebroken , zoodat slechts

een paar zijvlekken overblijven. Al deze zwaite teekening op thora.x

en achterlijf is zeer glanzig. Vleugels (PI. 10 lig. 12) geel. vooral

intensief op de voorste helft; de bruine randzoomen ontbreken,

doch in 't midden , op de vierde langsader , tusschen de beide dwars-

aderen , is een bruin , niet scherp begrensd vlekje ; het aderbeloop

verschilt niet van dat van /. llmbïpennis.

Een mannelijk exemplaar van Hili Madjedja, Nias (Kannogieter).

IX. Trypetinae.

1. Dacus umbrosus Fabr.

Dacus miihrusus Fabr. Syst. Anti. 274. 7; Wied, Auss. Zweiil,

11. 517. 7.

» fascipennis Wied. Zool. Mag. III. 28. 92 ; id. Auss.

Zweifl. II. 519. 9; v. d. Wulp, Tijdschr. v. Entom.

XXIII. 181. 92. pi. 11 f. 4.

Bactrocera fasciatipennis Dol. Nat. Tijdschr Ned. Ind. X. 412.

36. pi. 8. f. 1.

Strumeta confoìmis Walk, Proc. Linn. Soci. 34. 111. pi. 2 f. 4.

Dacus coìiformìs Ost. Sack. Ann. Mus. Gen. XVI. 460.

Het komt mij niet twijfelachtig voor, dat de Javaansche öt^czw-

soort, die ik tot dusver steeds als B. fascipennis Wied. heb gede-

termineerd
,
geen andere is als die , welke door Walker onder den

naam van Strmneta conformas is beschreven en als zoodanig ook

door Westwood is afgebeeld. Bovendien geloof ik , dat zij zich zelfs

laat teiugbrengen tot Dacus timbrosns Fabr. Wel loopen de be-

schrijvingen nog al uiteen ten opzichte der kleur en teekening van

den thorax en het achterlijf; maar wat betreft de vleugelteeke-

ning, — en die is hier van veel beteekenis, — heerscht de meeste

eenstemmigheid.

Van vijf exemplaren (allen c?), die ik op dit oogenblik gele-

genheid heb te vergelijken, zijn drie van Java en twee van Waigoe.
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De kleur en teekening van thorax en achterlijf leveren aanmer-

kelijke verschillen op. Bij een der exemplaren is de rug van den

thorax nagenoeg eenkleurig zwart, met nauwelijks eenige aan-

duiding van eene roodachtige langstreep in 't midden; bij anderen

vertoonen zich twee breede, zwartachtige langsbanden; en somtijds

hebben deze banden een min of meer duidelijken ,
smallen donkeren

zoom, zoodat vier zwarte langslijnen ontstaan, of ook wel drie

zulke lijnen, indien de beide middelsten niet sclierp afgescheiden

zijn Het achterlijf is geelrood, met eene min of meer uitgebreide

zwarte teekening. Waar deze het meest ontwikkeld is, zijn de

eerste en tweede ring nagenoeg geheel zwart; ter wederzijde van

den derden ring is eene groote zwarte vlek , en over den rug eene

zwarte langsstreep. Somtijds is de zwarte kleur der beide wortel-

ringen ingekrompen tot een paar zijvlekjes en is ook de rugstreep

onvolkomen. Er zijn voorts exemplaren , waarbij slechts eenige aan-

duiding van de zwarte teekening te zien is. In alle plastische ken-

merken daarentegen , en evenzeer in de teekening en het aderbeloop

der vleugels bestaat volmaakte overeenkomst , zoodat het aannemen

van meer dan ééne soort ten eenenmale is uitgesloten.

2. Xarnuta leucotelus Walk.

Xarnuta leucotelus Walk. Proc. Linn. Soc. I. 28. 95. PI. 1 lig. 4.

Syn. Oxi/pJiora malalca Schin. Dipt. Nov. Reise, 244. 125.

Twee exemplaren (beiden c?) van Buitenzorg op Java (Kannegieter).

Eene afbeelding van den vleugel geef ik op PI. lOfig. 13.

Toen Walker (1, c.) het geslacht Xarnuta invoerde, meende hij

daarin verwantschap met Helomyza te zien en bracht het daarom

tot de groep der Helomyzinae, geheel ten onrechte evenwel; want

het behoort tot de Trypetinae. Dit blijkt reeds uit de afbeelding,

door Westwood aan Walker's beschrijving toegevoegd, en waarin

de onderste basaal-cel duidelijk met eene uitgerekte spits wordt

voorgesteld , iets wat vaak bij de Trypetinen ,
doch bij de Helomyzinen

nimmer voorkomt. Ook het rechtstandige einde der hulpader , die in

eene eeltachtige vei-dikking aan den voorrand uitloopt, is eene dui-

delijke aanwijzing, dat wij hier met eene Trypetine te doen hebben.
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De beide voor mij staande Javaansche exemplaren komen geheel

met Walker's beschrijving overeen , ook wat den sprietborstel be-

treft , die daarin als naakt woidl aangeduid, in strijd met West-

wood's afbeelding, waar hij duidelijk als gevederd wordt voorge-

steld. Ik vind toch den sprietborstel schijnbaar naakt , ofschoon

daaraan , bij zeer sterke vergrooting , eene korte microscopische

beharing kan worden waargenomen.

Nog in een ander opzicht bestaat een verschil met Westwood' s

afbeelding: de vleugels zijn namelijk daarin voorgesteld met eene

glasachtige of witte vlek aan de middeldwarsader , welke vlek aan

de voor mij staande exemplaren niet aanwezig is.

De heer E. E. Austen van het Britsch Museum is zoo vrien-

delijk geweest, mij omtrent beide die verschilpunten in te lichten
,

na onderzoek van de typische exemplaren in het Museum. Volgens

hem is inderdaad de sprietborstel niet geheel naakt , maar is toch

de beharing merkelijk korter dan zij in VVestwood s figuur is voor-

gesteld. En wat de witte plek in 't midden der vleugels betreft
,

waarvan Walker in zijne beschrijving ook niet gewaagt, deze is

in geen der typische exemplaren aanwezig, zoodat hier aan eene

misteekening of eene fout van den graveur moet worden gedacht
,

waarvan de aanleiding te zoeken is in een uitei'st smal streepje
,

iets lichter van kleur dan de omgeving, dat zich ter wederzijde

van het dwarsadertje voordoet, en ook in de door mij onderzochte

exemplaren is te vinden.

Na al het voorgaande, kan er geen twijfelbestaan.dat Oxijpliora

malaica Schiner dezelfde soort is. Schiner zelf vermoedde dit reeds,

maar liet zich door de verschillen met Westwood's afbeelding en

door Walker's onjuiste systematische rangschikking, terughouden

om beide soorten te identifieeren.

De soort schijnt zeer verspreid voor te komen : Walker had haar

van Singapoi'e, Schiner van Ceylon.

3. Anomoea fossata Fabr.

Tephriüs fossata Fabr. Syst. Anti. 320. 20.

Trypeta fossata Wied. Auss. Zweifl. II. 503. 41.
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Tryiieta Elimia Walk. List Dipt. Brit. Mus. IV. 1033; Ost.

Sack. Beri. Entoin. Zeitschr. XXVI. 111.

Ortalis regularìs Dol. Nat. Tijdschr. Ned. Ind. XVII. 119. 75.

Twee exemplaren {$ en ?) van Buitenzorg, op Java (Kanne-

gieter). Ik geef eene vleugelafbeelding op PI. 10 fig. 14.

Door Osten Sacken (1. e.) is reeds uitgemaakt, dat (Malis

regularis Dol. dezelfde soort is als Trypeta Elimia Walk. Er valt

m. i. niet aan te twijfelen , dat beiden ook synoniem zijn met

Tephritls fossala Fabr., waarvan de beschrijving volkomen kan

worden toegepast, Fabricius had de soort van Tranquebar; Walker

en Osten Sacken hadden haar van de Philippijnen , en nu is de

soort ook op Java gevonden.

De eigenaardige teekening der vleugels herinnert aanstonds aan

Anomoea aniica Wied.
, die in Europa zeer verspreid is en ook

eene enkele maal in ons land is aangetroffen. Zonder veel dwang

laten zich ook de generieke kenmerken van het geslacht Anomoea

Walk. op de Oost-Indische soort toepassen. Alleen zijn bij deze

de sprieten iets korter ; de tweede langsader strekt zich wat verder

uit; de a cht erdwarsader is meer rechtstandig en heeft niet de

scheeve richting als in A antica. De derde langsader is ter plaatse,

van waar een schuin dwarsstreepje naar het eind der vierde langs-

ader loopt , een weinig opgeheven.

Eene andere
, dicht aan fossala verwante soort ontving ik onlangs

van Prof. J. Ritzema Bos, aan wien zij uit Sumatra was toege-

zonden met de mededeeling, dat zij in larvenstaat schade aan den

koffieboom toebracht. De minder gave toestand van het eenige

exemplaar (een ?) Iaat niet toe eene volledige beschrijving ervan

te geven, maar is toch voldoende, om daarin eene nieuwe soort

te zien.

4. Anomoea alboscutellata n. sp. ?.

Zij verschilt van A. fessala door het geelachtig witle schildje;

al de dijen en ook de achterschenen zijn zwart. De vleugelteekening

(zie fig, 15) is vrij wel dezelfde, behalve dat het schuine dwars-

streepje, bij fossala uit de derde langsader naar het eind der vierde
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loopende, hier ontbreekt; ook is de derde langsader, ter plaatse

waar dit streepje een aanvang zou nemen , niet opgebogen. De

achterdwarsader staat iets meer scheef, ofschoon altijd veel minder

dan bij de Europeesche Ä. antica

5. Rioxa lanceolata Walk.

Rioxa lanceolata Walk. Proc. Linn. Soc. I. 35. 114. pi. 2.

fig. 3; id. I. 132. 151.

Van deze soort heb ik voor mij staan een vrouwelijk exemplaar

van Buitenzorg, op Java (Kannegieter) en verscheidene anderen,

van beide seksen , mede door Kannegieter op het eiland Nias ver-

zameld.

Walker's beschrijving, en vooral de door Westwood daarbij ge-

voegde afbeelding, laten omtrent de determinatie geen twijfel over.

De langwerpige thorax en het schildje zijn ongemeen plat en liggen

als 't ware onder ééne lijn; het eenigszins driehoekige schildje heeft

zes borstels , twee aan elke zijde , waarvan de achtersten korter

zijn , en twee aan den achterrand. De sprietborsfel is alleen van

boven gevederd, wat uit Westwood's figuren ook duidelijk blijkt.

De postverticaal-borstels zijn geel, de overige borstels van het voor-

hoofd zwart. De heupen zijn allen zwart ; ook de wortel der achter-

dijen is zwart , wat zich meestal in eene streep aan beide zijden

voortzet. De teekening der vleugels schijnt wel aan eenige variatie

onderhevig, maar komt in de hoofdzaak met de beschrijving en

Westwood's afbeelding overeen (zie mijne afbeelding PI. 10 fig. 16).

De mediastinaal-cel is bijzonder lang, wijl de hulpader nauwelijks

een derde der vleugellengte bereikt en daarentegen de eerste langs-

ader dicht bij de tweede eindigt.

Nu ik deze typische soort van het genus liioxa Walk. heb

leeren kennen, dringt zich opnieuw de vraag bij mij op, in hoever

mijn geslacht Ptilona, dat daaraan zoo nauw verwant is, lecht

van bestaan heeft en waarin eigenlijk de verschilpunten zijn ge-

legen. De beide genera laten zich vooral van elkander onder-

scheiden door den vorm der mediastinaal-cel , die bij liioxa buiten-

gewoon is verlengd , doordien het eind der eerste langsader veel
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dichter bij het eind der tweede dan bij dat dei' hulpader hgt,

terwijl bij Ptilona de mediastinaal-cel hai'e gewone gedaante heeft.

Overigens is bij Ixloxa de thorax zeer in de lengte getrokken en

even als het schildje bijzonder plat. In verband tot het voren-

staande , zou Ptilona sexmaculata , door mij op p. 51 der « Diptera

Sumatra-expeditie » beschreven , mede tot liiojca behooren , zooals

trouwens reeds door Osten Sacken (Beri. Ent. Zeitschr. XXVI.

p. 226) is opgemerkt ').

Het aantal borstels op het schildje (6 bij Rioxa, 4 bij Ptilona)

en evenmin de bevedering alleen boven op den sprietborstel , kan

als een doorgaand onderpcheidingskenmerk dienen , omdat mij

eene Ptilona-soori bekend is , Pt. modesta Fabr. (zie hierna) , welke

ook zes borstels op het schildje heeft en den sprietborstel alleen

van boven behaard, maar die wegens de niet verlengde mediasti-

naal-cel toch tot Ptilona te rekenen is.

In hoever de aanwezigheid of het ontbreken van een praesutu-

lalen borstel in den omtrek der schouders nog een verschilpunt

zou opleveren , zooals Osten Sacken meent , kan ik niet beoor-

deelen , omdat ik op dit oogenblik niet in de gelegenheid ben, dit

aan alle mij bekende Ptilona-soov\en te onderzoeken.

6. Ptilona modesta Fabr.

Dacus modestm Fabr. Syst. Anti. 278. 29.

Tryyeta modesta Wied. Auss. Zweifl. II. 493. 26.

Een vrouwelijk exemplaar, van Java, in het Koloniaal Museum

te Haarlem.

Wiedemann's opgaven kunnen in alle opzichten worden toege-

past , zoodat ik aan de bestemming niet twijfel ; doch tot meerder

zekerheid geef ik hier nogmaals eene uitvoerige beschrijving.

Lengte 6 mm. Kop bleek roodgeel ; voorhoofd ongeveer zoo breed

als de oogen , met evenwijdige zijden en vrij stevige borstels ; de

bijoogen door een zwart stipje aangeduid; aangezicht nog iets

bleeker dan het voorhoofd , zacht gewelfd ; op de wangen , onder

1) De door Osten Sacken aldaar vermelde Rioxa sp. van de Pliiliiipijneu is

stellig dezelfde soort als mijne Ptilotia sexmaculata.
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de ovale oogen , een zwart vlekje ; aan het acliterhoofd van onderen

twee divergeerende zwarte vlekken. Sprieten roodgeel ; de wortel-

leden zeer kort ; het tweede lid van hoven met een borsteltje ; het

derde elliptisch , aan de spits een weinig vei'smald , tot ongeveer

de halve lengte van het gezicht reikende ; sprietborstel alleen van

boven gevederd. Zuiger roodgeel
;
palpen bruinachtig. Thorax en

schildje geelachtig wit. met twee gebogen zwarte dwarsbanden;

de eerste geheel van voren, de schouders vrijlatend; de plek achter

de bocht van den band roodgeel ; de tweede band van voren door

den dwarsnaad b;^-grensd en in de zijden tot aan den vleugelwortel

voortgezet: borst en achlerrug zwart; de thorax en het schildje

eenigszins gewelfd; in de zijden en van achteren op den thorax

vrij stevige zwarte borstels; schildje met zes dergelijke borstels.

Achterlijf eivormig, ruim zoo breed als de thorax, zwart ; de ringen

met een geelachtig witten, in 't midden iets versmalden voorzoom
;

eierbuis glanzig zwart
,

plat kegelvormig , aan het einde afgeknot.

Vleugels (PI. 10 fig. 17) donkerbruin, aan den wortel geelachtig,

aan het begin van den achterrand grijs; in de bruine kleur ,er-

scheidene witte of glasachtige vlekken : drie aan den voorrand , de

eerste zeer klein , aan de uitmonding der hulpader ; de tweede min

of meer driehoekig, aan de uitmonding der eerste langsader; de

derde, rondachtig , aan het eind der tweede langsader; voorts twee

aan den achterrand, de eerste van onregelmatigen vorm, van

boven tot in de discoidaal-cel reikende ; de andere voorbij de achter-

dwarsader; eindelijk vier vlekken in het centrum, een vóór de

middeldwarsader , een vóór de achterdwarsader , en twee ronde,

schuin naast elkander, in de eerste achtercel; aan de vleugelspits

is geen glasachtige vlek. Aan het eind der hulpader steekt een zeer

klein randdoorntje uit ; de mediastinaal-cel is niet verlengd , wijl de

eerste langsader ver van de tweede in den voorrand uitloopt; de

middeldwarsader is iets voorbij het midden der discoidaal-cel geplaatst.

Hier boven is reeds gezegd , dat deze soort , wegens de niet ver-

lengde mediastinaal-cel en den meer gewelfden vorm van thorax

en schildje, tot Ptilona gebracht moet worden, doch het valt in

het oog, dat zij, door den alleen van boven gevederden sprietborstel



BETRKFFENDE OOST-INDISCHE DIPTERA. 221

en de aanwezigheid van zes borstels aan het schildje, lot lüoxa

nadert.

Trypeta incim Wied. (Auss. Zweifl. II. 500. 37) is stellig eene

zeer na verwante, zoo niet dezelfde soort. Van beiden wordt door

hem Bengale als vaderland vermeld.

7. Acanthoneura Polyxena Ost, Sack.

Ost. Sack. Ann. Mus. Genova, XVI. 462.

Een mannelijk exemplaar van Tji Bodas, Goenong Gede, op

Java (Kannegieter) , waarvan ik op PI. '10 fig. 18 eene vleugelatbeel-

ding geef. Het voorwerp komt wel overeen met de beschrijving
,

door Osten Sacken gegeven, doch welke slechts het ? betreft. Aan

het voor mij staande exemplaar is de thorax glanzig tabaksbruin;

het achterlijf is van boven zwart en evenzeer glanzig; alleen de

beide eerste ringen zijn meer bruingeel; de tweede met een ondui-

delijk, in 't midden afgebroken, zwart bandje; de derde ring heeft

een smallen , bruingelen achterzoom en een driehoekig vlekje van

dezelfde kleur; iets dergelijks, ofschoon minder duidelijk, vertoont

ook de vierde ring; de buik is bruingeel. De genitalia puilen uil

en schijnen te bestaan uit een kort
,
geelachtig worlellid

,
gevolgd

door een grooter, eenigszins eivormig, glanzig donkerbruin orgaan,

dat van onderen behaard is en aan 't eind twee dicht bijeenslaande,

geelachtige lepeltjes draagt. In de zijden van den thorax zijn ver-

scheidene vrij lange borstels, en vier dergelijke borstels bevinden

zich aan het schildje.

De vleugelleekening, door Osten Sacken beschreven en afge-

beeld, vind ik in de hoofdzaak in het voor mij staande exemplaar

terug, zooals bij vergelijking van mijne afbeelding kan blijken.

Over de juistheid der determinatie bestaat dan ook bij mij geen

twijfel.

Of nu evenwel de soort terecht in het geslacht Acantlioneura

Macq. geplaatst is , schijnt mij toe nog niet boven alle bedenking

te zijn. De eenige soort, A. fnscipennis Macq. (Dipt. exot. II. 3.

220. PI. 30 f. 2), waarop Macquart dit genus heeft gegrond, zou

aan den voorrand en aan eenige aderen der vleugels doornen
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(« épines ») hebben en in dit opzicht o. a. aan sommige Heloinyzinen

herinneren. Van A. Foli/xena kan dit echter niet gezegd worden;

wel heeft deze aan den voorrand en de aderen eene beharing
,

maar die beharing is slechts zeer kort en alleen bij eene vrij

krachtige vei-grooting zichtbaar, even als dit bij verscheidene andere

Trypetinen voorkomt. Overigens zijn de opgaven van Macquart

omtrent de generieke kenmerken te kort en te oppervlakkig, om

zich eene juiste voorstelling van het genus te kunnen maken,

terwijl ook de door hem gegeven afbeelding te gebrekkig is, om

hieraan tegemoet te komen.
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PI. 10 fig.

VERKLARING DER AFBEELDINGEN.

1.
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BIJDRAGE TOT DE KENNIS

VAN DEN

D O ODSHOüFDV LINDER
(AGHERONTIA ATROPOS L.)

DOOR

Dr. J. T H. O IT D E 91 A lir ü.

Warme zomers zijn gunstig voor de ontwikkeling van den

doodshoofdvlinder liier te lande. Deze dikwijls verkondigde meening,

die op ondervinding berust, deed mij in Augustus 1896, toen het

geruimen tijd aan warmte niet ontbroken had, het plan opvatten
,

te trachten , mij een zoo groot mogelijk aantal levende exemplaren

van dezen in meerdere opzichten zoo merkwaardigen vlinder te

verschaffen , ten einde daarmede eenige proefnemingen te doen , er

waarnemingen aan te verrichten en ook een anatomisch onderzoek

van sommige organen te ondernemen.

De eenige wijze, om in dat verkrijgen van een meer uitgebreid

materiaal te slagen, kwam mij voor te zijn het uitloven in het

openbaar van eene premie op de levende poppen. Rupsen noch

imagines toch zijn, naai' alle berekening, in eenigszins grooteren

getale te vinden. De eerste worden te zelden opgemerkt , ook

omdat in den tijd, dat zij er zijn, de aardappelvelden ongemoeid

gelaten worden ; alleen het toeval zou hier tot een gunstig resultaat
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kunnen leiden. Wat de vlinders betreft, geldt dit laatste nog

veel meer en is eene methode, om hen met lokmiddelen (licht
,

voedsel) te vangen , niet bekend , ook al mag een enkel voorwerp

soms op licht of op den honing der bijenkorven afkomen. De

poppen echter komen van zelf bij het rooien der aardappelen voor

den dag en trekken allicht de aandacht. Dat deze min of meer

systematische methode van zoeken , zoo de aandacht maar eerst op

de poppen gevestigd is
,

goed gevolg kan opleveren , zal straks

blijken. Ik loofde nu in een landbouwblad, waartoe ik «de Veld-

post» koos, eene premie van 25 cents, exclusief verzendingskosten,

uit voor elke pop, die mij levend zou worden toegezonden. Om
tegen eventueelen al te grooten toevloed beschermd te zijn, stelde

ik als termijn van inzending de tijdruimte tusschen 2 en 15 Sep-

tember vast. Dat deze laatste voorzorg niet zoo geheel overbodig

was, bleek daaruit, dat ik binnen de boven vermelde 13 dagen

100 poppen toegezonden kreeg. Had ik den termijn tot einde

September of nog verder uitgestrekt , het aantal zou nog aanmer-

kelijk grooter geweest zijn. Op eenige mij later gedane aanbie-

dingen ingaande, ontving ik namelijk tusschen 20 October en 10

November nog 28 poppen. Bovendien was ik reeds vroeger , om-

streeks half Juli, door den heer van Pelt Lechner ^) verblijd met

de toezending van 2 volwassen rupsen, die beide op den 21slen Juli

in den grond ki^open.

Mijn geheele bruto materiaal bestond dus uit 130 poppen. In

de onderstaande tabel vindt men vermeld, vanwaar deze afkomstig

waren , hoeveel stuks er van elk dier plaatsen , meestal in meerdere

zendingen, gezonden werden en ten slotte hoeveel vlinders daaruit

te voorschijn kwamen, met vermelding der voorwerpen, welker

ontwikkeling onvolledig was.

1) Het is mij eene aangename taak , hier mijn dank te betuigen aan den

heer A. A. van Pelt Lechner , burgemeester van Zevenhuizen , die mij , behalve

de boven vermelde rupsen, nog 8 poppen schonk en verder aan den heer C. A.

H. Wagtho te Luchtenburg (Tholen), die mij 1 pop en aan den heer Ph. F. H.

Bekker te Oostwold (Oldambt) , die mij 5 poppen ten geschenke zond. Dit 14-tal

poppen is begrepen in de vermelde 100.
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A. Waar wordt dedoodshoofdvlinderin.onsland

aangetroffen of waar voo marni ij k aan getroffen? Zooals

de tabel aanwijst, verkreeg ik ruim de helft mijner voorwerpen,

nl. 66 van de 130, van de Zeeuwsche en Zuid-Hollandsche eilanden.

Dit is echter geen bewijs, dat de soort daar algemeener zou zijn

dan elders. Vooreerst zijn mijne getallen toch altijd nog vrij klein

en verder zouden allerlei oorzaken er toe kunnen medewerken,

dat eene bepaalde streek zou schijnen uit te munten; daar zou

b. V. het bewuste landbouwblad meer gelezen kunnen worden dan

elders enz. Toch kan het ook wel zijn 1", dat die streken van

ons land, waar de aardappelen op zeer groote schaal geteeld worden
,

meer bezocht worden door onzen vlinder dan die ,
waar de cultuur

meer in het klein en voor eigen gebruik geschiedt — en 2", dat

de genoemde eilanden óf door hunne zuidelijke ligging, óf door hun

klimaat (kustklimaat) , óf door hun bodem (zeeklei) gunstiger levens-

voorwaarden voor onzen vlinder dan de meeste andere deelen van

ons land aanboden. Dat de doodshoofdvlinder echter in ons geheele

land voorkomt , is bewezen door het vinden der rupsen
,
poppen ot

vlinders op tallooze plaatsen, in alle provinciën. Het overal aan-

wezig zijn van de meest gewone voedselplant , de aardappel, mag

echter niet als grond om dat te veronderstellen worden aangevoerd
,

daar het bekend genoeg is , dat sommige diersoorten , die op planten

leven, welke in ons geheele land overal algemeen zijn, toch wel

degelijk aan zeer bepaalde localiteiten gebonden zijn.

B. Is de door mij gevolgde methode, om materiaal

te verkrijgen, toonend? Op deze vraag zal ieder , die de uit-

komsten van de tabel overziet , ontkennend antwoorden. Van de

128 mij in den poptoestand in handen gekomen voorwerpen lever-

den toch slechts 23 den vlinder en daaronder waren er nog 8,

welker vleugels zich niet geheel ontplooiden , afgezien nog van

enkele andere abnormaliteiten aan zuiger of lipt asters (palpen) bij

een paar exemplaren. Voor het verkrijgen van gave voorwerpen

is dus stellig de gekozen weg niet aan te bevelen; verlangt men

alleen voorwerpen voor onderzoek, dan is de verhouding iets gun-

stiger. Zeker en stellig zou men veel betere uitkomsten verkrijgen
,
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als men de rupsen in voldoend aantal kon doen verzamelen , doch

dit is even zeker veel bezwaaiiijker dan het verzamelen der poppen.

C. Stel ik nu de vraag , wat de oorzaken zijn, dat een

zoo groot percentage der poppen stierf en er bovendien

onder de vlinders nog verscheidene kreupel waren, dan durf ik

beslist zeggen, dat de pop van den doodshoofdvlinder niet heel

veel verduren kan en door het behandelen en verzenden gewoonlijk

te gronde gaat. Ook waar dit niet groote zorg geschiedt , wat mij

van verscheidene mijner voorwerpen bekend was, is nog de uit-

komst ontmoedigend. Hoeveel te meer zal dat dan het geval zijn
,

indien de pop , bij het aardappelen rooien voor den dag komend
,

veelal niet door « fluweelen vingeren » gegrepen wordt en vervol-

gens, daar zij toch altijd een eenigszins «vreemd beest» blijft,

allicht aan vrienden en magen vertoond wordt , waarbij de opwek-

kingen , om de beweeglijkheid der achterlijfsringen te toonen , ook

al niet onder de gunstige voor hare verdere ontwikkeling mogen

gerekend worden. Ik vermoed ten minste , dat ik aan deze oorzaken
,

alsmede soms aan de schokken bij het vervoer ondervonden i),

den dood moet toeschrijven in die vele gevallen, waarin de pop

binnen enkele dagen na aankomst stierf, na vooraf donkere vlek-

ken gekregen te hebben. Zulke poppen verdroogden of verrotten

daarna. Behalve aldus, stierven een ander aantal poppen in een

veel later stadium; daarin ontwikkelde de imago zich volkomen
,

zonder echter de pophuid te verbreken. Dit afsterven van den op

uitkomen staanden vlinder is wel iets zeer vreemds, daar voor het

verbreken der betrekkelijk dunne pophuid niet veel kracht noodig

is en dit in normale gevallen ook blijkbaar zeer gemakkelijk ge-

schiedt (zie onder D.). Ieder, die vlinders kweekt, weet echter,

dat het afsterven op die wijze ook bij allerlei andere vlindersoorten

nu en dan voorkomt.

D. Het uitkomen der imago. Of dit reeds door anderen

1) Alhoewel bijua altijd veerkrachtige emballage op mijn verzoek gebruikt

was, was de hoeveelheid daarvan wel eens onvoldoende, om alle schokken

werkeloos te maken.
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in zijn geheel is waargenomen, is mij onbekend. Zelf heb ik het

verscheidene malen met aandacht gadegeslagen en er eens eene

volledige beschrijving van gemaakt, waarvan de andere malen

geene noemenswaardige afwijkingen plaats vonden. Ik zal deze be-

schrijving hier laten volgen, waarbij ik nog opmerk, dat bijna alle

exemplaren in de eerste uren na middernacht de pophuid

verlieten, en verder, dat zonder uitzondering de dieren trachtten

zich onder tegen het deksel der poppenkist te plaatsen
;,
niet tegen

een der zijwanden Dit van vroeger wetende, had ik zijden en

deksel gelijkelijk met grove tulle bespannen.

. 12 u. 44 min. {iA minuten na middernacht). Ik verneem eenig

geluid in de poppenkist en zie eene pop , welker huid gebarsten is

en die begint uit te komen. Het openbarsten mag iets vroeger

begonnen zijn, doch het zich uitwerken gaat zeer snel en is in

één minuut afgeloopen. Krachtige bewegingen , ook van het ach-

terlijf, begeleiden dit. Zoodra een paar pooten vrijgekomen zijn,

steunt het dier daarmede op de pophuid en schuift zichzelf daar

aldus zeer spoedig uit. Nu slaat de imago , die in dit geval op den

rug lag, de pooten wijd uit en grijpt het eerste het beste voor-

werp , hier veelal een andere pop , aan , om zich om te keeren.

42 u. 45 min. De vlinder begint rond te loopen , meestal vrij snel
,

loopt langs zijwanden en deksel , houdt soms even op , doch loopt dan

weder verder. Dit duurt zoo ongeveer 40 minuten en maakt den

indruk
, dat het dier iets zoekt , wellicht een hooger gelegen rustpunt.

12 u. 25 min. De vlinder zit nu stil tegen de onderzijde van het

deksel ; hij houdt zich met alle zes zijne pooten aan het gaas vast.

Nu en dan ziet men , dat het achterlijf zich samentrekt , hetgeen

stellig dient, om de spanning in de vleugels te verhoogen, welker

uitrekking (niet ontplooiing) toch door het indrijven van bloed in

de aderen en wellicht ook van lucht in de daarin verloopende

tracheeën bewerkt wordt.

42 u. 40 min. De vleugels hebben nu reeds eene dusdanige

lengte, dat de punten der voorvleugels den top van het achterlijf

zouden kunnen bereiken. De vlindei: heeft de achterpooten losge-

laten en hangt dus aan slechts 4 pooten.
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12 u. 50 min. De vleugels zijn" volgroeid. Bijna een uur lang

blijft de houding nu nog onveranderd.

1 u. 4-0 min. Langzaam worden de vleugels thans naar het

lichaam toe bewogen, blijven eenige oogenblikken in een horizontaal

vlak en worden dan plotseling neergeslagen tot in den ruststand
,

waarop onmiddelijk een aantal krachtige schokken door het geheele

lichaam van het dier vaart, dat nu nog aan slechts 3 pooten hangt.

Hiermede is de ontwikkeling voltooid en laat ik het dier aan zijn

lot over. Den volgenden morgen zit het in denzelfden stand

(ruststand), doch zich met alle 6 zijne pooten stevig vasthoudend,

in den donkersten hoek van de kist , thans tegen een der zijwanden.

Over het voortbrengen van geluid gedurende de ontwikkeling

zie men onder M.

E. Het uitbroeden der poppen. Laat men de poppen

van den doodshoofdvlinder eenvoudig aan haar lot over, dan komt

slechts een gedeelte daarvan nog in hetzelfde najaar uit. Wat het

lot is der overige , zal straks nog ter sprake komen. Men kan

deze echter, door haar aan eene hoogere temperatuur bloot te

stellen, dwingen, zich tóch spoedig te ontwikkelen. Dit alles is

bekend. Mijne ondervinding te dezen opzichte stemt daarmede

overeen en is de volgende. In den loop der maand September en

in de eerste dagen van October verschenen uit de in het begin

van September ontvangen poppen 10 vlinders, en wel op 10, 20,

20, 21, 21, 22, 23, 23 en 28 September en op 2 October. Daarna

meende ik uit het uitblijven van verkleuring (donkerder worden)

te moeten besluiten , dat zich voorloopig «van zelf» geene voor-

werpen meer zouden ontwikkelen.

Ik plaatste nu omstreeks half October de hoofdmassa mijner

poppen in eene vrij sterk verwarmde omgeving, nl. op eene plank

nabij de zoldering eener keuken; de temperatuur was daar alles

behalve gelijkmatig, doch steeg eiken dag gedurende verscheidene

uren tot eene aanzienlijke hoogte (hoe hoog werd niet gecontro-

leerd). Dagelijks werden de dieren en hunne omgeving met een

verstuiver bespoten. Ik behoefde niet lang te wachten , om te kun-

nen opmerken , dat eenige poppen donkerder begonnen te worden



DE KENNIS VAN DEN DOODSHOOFDVLINDBE. 231

en reeds op 30 October verscheen weder een vlinder. Daarop

plaatste ik alle poppen in eene kamer, waar de temperatuur vrij

gelijkmatig om en nabij 15<^ G. was. Het exemplaar, dat reeds

verschenen was, werd nu weldra door eene geheele reeks andere

gevolgd, en wel op 2, 2, 5, 6, 8, iO, 41 , 13, '18 en 28 November.

Daar nu tusschen 2 en 30 October geen enkel voorwerp uitkwam,

aarzel ik niet , aan te nemen , dat geen der bovenvermelde , tusschen

2 en 28 November verschenen exemplaren, zich in 1896 zou

ontwikkeld hebben , waren de dieren niet verwarmd geworden. Iets

dergelijks geldt voor eenige mij veel later, en wel tusschen 21 en 26

October in handen gekomen poppen , die ook in de warme om-

geving geplaatst werden. Twee er van kwamen zeer spoedig uit,

en wel op 24 en 28 October; de beide andere eerst op 1 en 2

December. De eerste twee zouden zich ook zonder verwarming

omstreeks hetzelfde tijdstip ontwikkeld hebben, de laatste twee

werden daartoe stellig alleen door de warmte opgewekt. Op te

merken valt nog, dat de ontwikkelingstijd bij verhoogde tem-

peratuur voor de verschillende voorwerpen zoo uiteenliep. Bij het

voorwerp van 30 October had deze slechts 2 weken geduurd , bij

dat van 28 November 6 weken. Die poppen , welke na 2 December

niet waren uitgekomen, bleken alle gestorven te zijn.

F. Het overwinteren van poppen. De ook nog straks

ter sprake komende vraag, of de pop van den doodshoofdvlinder

bij ons de overwintering vejdraagt, indien geene voorzorgen te

harer beschutting genomen worden, deed mij met betrekking daarop

de volgende proef nemen.

De 5 poppen, die ik op 31 October uit Oostwold ontving en die

met buitengewone zorg verpakt en verzonden waren, koos ik daartoe

uit. Om te doen zien, dat zooveel mogelijk tegen schokken gewaakt

werd, vermeld ik, dat de verzending plaats vond in hulzen ot

kokertjes van dun papier, waarvan er twee, die over elkander

heenschoven , voor elke pop gebruikt werden ; elk kokertje was

in het blinde einde met een dotje watten gestoffeerd en de wijdte

was zoo genomen, dat eene pop er juist in paste. Deze kokertjes

werden , tusschen vellen watten , in een niet te klein kistje verpakt
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en aldus verzonden. Deze poppen kwamen in uitstekende conditie

aan en bewogen zich krachtig' als men ze aanraakte. Na vastgesteld

te hebben, dat deze toestand voorloopig blijvend was en ik dus

mocht aannemen , dat de poppen op geenerlei wijze hadden geleden,

bracht ik van de hulzen , met de poppen er in , een 3-tal , door

veel houtwol omgeven , in eene kist , de overige, door zand omgeven,

in eene flesch en plaatste kist en flesch in een zoldervertrek , waar

in den volgenden winter het venster steeds open stond en de

temperatuur met die buitenshuis niet noemenswaard verschilde. De

wijze , waarop de poppen ingepakt waren , waarborgde , dat de over-

gangen van temperatuur slechts langzaam konden plaats vinden en

meende ik dus alle voorzorgen genomen te hebben , om de over-

wintering mogelijk te maken, zoo die in ons klimaat waarlijk

mogelijk is. In April deze poppen weder opzoekend
,
vond ik ze

echter alle gestorven, terwijl van twee op gelijke wijze behandelde

poppen van Sphinx convolvuli L, de eene was blijven leven. Dat

het sterven der poppen hoegenaamd geen bewijs levert voor de

meening, dat zij in de vrije natuur óók te gronde zouden zijn

gegaan, is duidelijk, doch waren er daarentegen wèl een of meer in

het leven gebleven , dan was daarmede bewezen , dat zij door

onze wintertemperatuur geen schade lijden. Dat poppen , die v o r s t-

vrij overwinteren, dikwijls wél uitkomen, is bekend; ook Sepp

(Dl. V, p. 163) vermeldt dit reeds, zonder er echter bij te zeggen
,

op welke wijze de poppen bewaard werden, doch stellig wel

niet aan weer en wind blootgesteld. Zelf heb ik ook meerdere

malen vlinders verkregen uit vorstvrij bewaarde poppen. In die

gevallen duurt de poprust soms zeer lang. Sepp vermeldt daarvoor,

in twee door hem waargenomen gevallen, 286 en 290 dagen (12

October tot 25 en 29 Juli). Eene bij mij in Augustus 1895 in

den grond gekropen rups leverde den vlinder op 18 Juni 1896,

zijnde ongeveer 300 dagen voor de poprust, terwijl een andere

vlinder nog langer in dien toestand verbleef en eerst in Juli ver-

scheen. In 1896 heb ik slechts 4 poppen vorstvrij bewaard, af-

komstig van Anna-Pauwlonapolder, en mij gezonden op 10 Novem-

ber. Het waren de exemplaren , die ik het laatst in dat jaar in
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handen kreeg. Deze stierven alle. Wil men deze proef als eene

controle opvatten op die met in de koude gelaten poppen
,

dan zou de vraag rijzen , of de doodsoorzaak der poppen in beide

gevallen dezelfde , dan wel eene verschillende was. Belang

heeft dit echter niet, daar de uitkomst van beide proeven nega-

tief was.

G. In welk j a a r g e t ij d e worden bij ons de rups , de pop

en de imago van den doodshoofdvlinder gevonden ? De rupsen , die

ik in den loop van verscheidene jaren in handen kreeg, of waar-

van ik weet , dat anderen ze verzamelden of ontvingen , waren

steeds volwassen in het laatst van .(uli of in Augustus. Stel-

lig zullen ook later in het jaar nog wel enkele rupsen volwas-

sen aangetroffen worden, doch uitzondering zal het wel blijven,

dat rupsen eerst op 12 October in den grond kruipen (Sepp

Dl. V, p. 163).

Poppen zijn niet anders bij ons aangetroffen dan in het najaar.

Het vinden van levende poppen in het voorjaar, waarvan bij ons

nog geen enkel geval bekend is , zou , zoo daaruit vruchtbare vlin-

ders voortkwamen, bewijzen, dat de doodshoofdvHnder in ons

land een stand vlinder is (zie onder J).

Imagines schijnen voornamelijk voor te komen in September,

doch ook nog in October. Het aantreffen van imagines in den

voorzomer is, zoo het inderdaad plaats vindt, stellig eene groote

zeldzaamheid. In onze literatuur vind ik geen ander geval vermeld
,

dan hetgeen Sepp mededeelt (Dl. III, p. 100); en hoewel daar

duidelijk gezegd wordt, dat de vlinder gevangen werd, en wel

in Juni, zou ik eene dergelijke mededeeling toch steeds onder

eenig voorbehoud als bewijs gebezigd willen zien , daar Sepp de

geheele quaestie van het al of niet mogelijk zijn eener overwin-

tering in de vrije natuur niet gekend schijnt te hebben. Doch al

bleek het een feit te zijn , dat in den voorzomer imagines bij ons

worden aangetroffen , dan bewijst dit ten opzichte der overwin-

tering ten onzent nog niets, daar dit voorwerpen kunnen zijn,

die van elders tot ons zijn overgevlogen
;
ja , indien de overwintering

der pop bij ons is uitgesloten, dan moeten in den voorzomer
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imagines van elders tot ons komen overvliegen , wil men later

rupsen aantreffen.

Dat ervan eene tweede generatie bij ons geen sprake kan zijn,

is duidelijk.

H. Heeft Acherontia atropos bij ons wel eens parasieten?

Met parasieten worden hier bedoeld sluipwespen en sluipvliegen.

Mijne ondervinding te dien opzichte is beslist ontkennend. Ook

zijn tegenovergestelde uitkomsten van anderen mij niet bekend.

Daar mijn experiment, behalve over de 130 exemplaren van 1896, ook

nog over een 10-tal voorwerpen van andere jaren loopt
,
geloof ik te

mogen zeggen, dat dit wel iets bewijst, namelijk dat onze soort niet door

de er elders wél in voorkomende parasieten tot in onze streken gevolgd

wordt
, en dat zij door de hier voorkomende en op verschillende prooien

azende parasieten niet lastig gevallen wordt. De 105 poppen, die

niet uitkwamen, werden ten deele onderzocht, ten deele werd afge-

wacht, of er zich ook een parasiet uit ontwikkelde. Zij waren echter

alle vrij van parasieten, wat in dit geval te belangrijker is, daar de

rupsen haar geheele leven (behalve die van Zevenhuizen , die nog als

rups gevonden werden) in de vrije natuur hadden doorgebracht Eén

zaak moet ik nog vermelden , die tot eene verkeerde voorstelling aan-

leiding zou kunnen geven. Vele jaren geleden nl. , toen ik mijne

eerste rups van den doodshoofd vlinder verkreeg, kroop deze wel in

den grond , doch leverde na eenige weken , in plaats van een

vlinder, eene zeer groote massa kleine vliegen. Bij onderzoek van de

aarde bleken slechts geringe overblijfselen van de rups voorhanden

te zijn, welke het niet tot de verpopping gebracht had. Helaas bewaarde

ik die vliegen toen niet, doch ik heb de steltige overtuiging, dat het

geene parasieten geweest zijn, doch aasvliegen, welUcht

eene Fhora-^oori, die zich als larve met het cadaver der vóór

de verpopping gestorven rups gevoed hadden. Bewijzen kan ik dit

niet , doch de geringe afmeting der diei'en , hun zeer groot aantal,

en het feit, dat zij van de rups bijna niels hadden overgelaten, doen

mij meenen , dal het geene parasiet vliegen waren.

Ook vermeld ik het boveiistaande, omdat een duitsch entomoloog,

Theinert, een dergelijk geval aanhaalt en de bij hem verschenen
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Diptera (m. i. ten onrechte) als parasieten beschouwt. Hij

zegt nl., dat door anderen beweerd wordt
, « dass die Raupen

niemals von den bei uns (Duitschland) vorkommenden Schmarotzern

heimgesucht würden. Ich habe zu meinem Leidwesen mehrfach eine

entgegengesetzte Erfahrung gemacht, indem statt des schönen

Schwärmers der Erde eine ganze Sektion gemeiner, grauer, rotäu-

giger Schmeissfliegen enstieg, deren Maden die Raupe schon vor

der Verwandlung zur Puppe derart aufgezehrt hatten, dass nur

noch kaum erkennbare Hautreste übrig waren ». De weinige inge-

nomenheid, waarmede deze schrijver zich over deze Z)i/j?fé;m uitlaat,

doet mij niet vermoeden , dat hij getracht zal hebben , ze nader

gedetermineerd te krijgen ; zijne beschrijving doet verder niet aan de

gewoonten der parasietvliegen, doch aan die van aasvliegen denken.

Daar ik vrijwel uitsluitend over poppen beschikte , zou nog altijd

de vraag overblijven , of er wellicht parasieten bestaan, die de rups

reeds vóór de verpopping vei"laten. Iets dergelijks is bij ons naar

mijn beste weten nog nimmer waargenomen en toch zijn er stellig

al heel wat rupsen van onze soort opgekweekt. En wat nu de wel

eens geopperde meening betreft, dat de pijlstaarten over het alge-

meen weinig met parasieten behept zouden zijn, zoo is het zeker,

dat verschillende vlinderfamiliën er stellig veel sterker door bezocht

worden, doch zijn parasieten bij de Sphingidae naar mijne onder-

vinding toch ook verre van zeldzaam. Zonder daaromtrent aantee-

keningen na te slaan, herinner ik mij sluipwespen verkregen te

hebben uit twee onzer drie Smerini^us-soorten en uit Sphinx ligustri

L. en sluipvliegen uit Sphinx pinastri L. en eindelijk eens eene

sluipvlieglarve aangetroffen te hebben in eene pop van Beilephila

enphorhiae L. Anderen zouden deze opgave stellig aanmerkelijk

kunnen uitbreiden.

I. Wat leert het anatomisch onderzoek aangaande het voort-

plantingsvermogen van den doodshoofdviinder hier te lande ?

In den loop van verscheidene jaren heb ik minstens een dozijn

vrouwelijke voorwerpen van den doodshoofdviinder onderzocht ten

opzichte van den toestand, waarin de eieren in de ovariaalbuizen

verkeerden. Dit geschiedde steeds in het najaar en betrof zoowel
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exemplaren, die uit de pop gekweekt werden, als gevangen voor-

werpen, In 1896 omvatte het onderzoek ook zoowel de «van zelf»

uitgekomen voorwerpen , als de door aanwending van warmte daartoe

genoopte (zie onder E). Nu is het al lang bekend, dat bij dergelijke

najaarsexemplaren de eieren uiterst weinig ontwikkeld zijn, zoo,

dat van voortplanting geen sprake is. Ook ik heb dit s t e e d s bewaar-

heid gevonden , op één enkele uitzondei'ing na , waarbij enkele

eieren eene grootte hadden , die ik voor normaal houd ; het aantal

en de grootte dezer eieren teekende ik toen niet op , doch meer

dan 8 of 10 waren het er zeker niet en overgangen tusschen de

groote en de zeer kleine eieren waren evenmin aanwezig. Het in

de vagina het verst afgedaalde ei bevond zich reeds ter plaatse,

waar de verbindingsbuis met de bursa copulatrix daarin uitmondt.

Of de bursa copulatrix spermatozoïden bevatte , herinner ik mij

niet; het onderzoek geschiedde vóór 1896 (in 1895), toen ik van

onzen vlinder nog minder studie had gemaakt (verg. Tijdschr. v.

Ent., Dl. XXXIX, 1896, p. 81). Een desideraat was nu, de

Ovaria te onderzoeken van een als pop overwinterd hebbend wijfje.

Daartoe verkreeg ik de gelegenheid in Juh 1897, toen mij door

den heer D. ter Haar welwillend een voorwerp tot dat doel werd

afgestaan, dat zich op 16 Juh ontwikkeld had uit eene pop ,
welke

in September 1896 nabij Franeker was opgedolven en die de heer

ter Haar aan de vrijgevigheid van den heer M. P. S. Popta te

Leeuwarden verschuldigd was. De uitkomst van het onderzoek was
,

dat bij dit voorwerp de eieren zoo m o g e 1 ij k nóg kleiner waren

dan bij de door mij onderzochte najaarsexemplaren; met het bloote

oog waren zelfs geene aangezwollen plaatsen aan de draaddunne

ovariaalbuizen to ontdekken. Hoewel deze pop binnenshuis over-

winterd had , blijki nu toch , dat de meening , dat het uitsluitend de

snelle ontwikkeling der najaarsexemplaren zou zijn, die de

eieren van deze voorwerpen onontwikkeld doet blijven, zeker niet

de eenige oorzaak is. welke dii, kan bewerken. Gaarne neem ik aan
,

dat bij de najaarsvoorwerpen van den doodshoofd vlinder dezelfde oor-

zaken de voortplanting verijdelen , welke dit bij andere vlinders ook

doen , o.a. bij de najaarsvoorwerpen van Sphinx convolvuli L. Derge-



DB KEîfNIS VAN DEN DOODSHOOFDVLTNDER. 237

lijke 5
eigenlijk te vroeg verschenen exemplaren zijn voor de instand-

houding der soort verloren *). Doch dan rest nog steeds de vraag :

wal maakte ook het overwinterde exemplaar onvruchtbaar? Het

eenige antwoord , dat ik daarop voorloopig zou weten te geven , is
,

dat ik vermoed , dat hier te lande factoren ontbreken , welke noodig

zijn, om de imago hare volledige ontwikkeling te doen erlangen.

De enkele malen, dat ik manlijke vooi"werpen onderzocht
,
gaven

als uitkomst, dat aan bet voortplantingsvermogen van deze niet

te twijfelen valt. Dat de manlijke geslachtsklieren zich gemakkelijker

ontwikkelen dan de vrouwelijke, is o. a. van hybriden ook bekend.

J. Is de doodshoofdvlinder bij ons een standvlinder? Uit

al het boven medegedeelde meen ik voorloopig geen ander besluit

te kunnen trekken, dan dat dit niet het geval is. Eerst wanneer

poppen, welke bij ons in de vrije natuur overwinterd hebben,

vlinders opleverden, die zich voortplantten, zou bewezen zijn, dat

men van een standvlinder spreken mag. Nu ligt het meer voor

de hand, om aan te nemen , dat steeds in het voorjaar van elders over-

gevlogen voorwerpen noodig zijn, om de soort bij ons in stand te

houden. Dat vele Sphingiden zich over groote afstanden verplaatsen,

is van andere soorten genoeg bekend. En waar nu de grens is

van het gebied, waar dan de doodshoofdvlinder wél een stand-

vlinder zou zijn , daarop moet men voorloopig het antwoord

schuldig blijven. Waarschijnlijk ligt die grens volstrekt niet zoo ver

zuidelijk, als vroeger wel gemeend werd; ik vermoed zelts, dat

het grootste gedeelte van Midden-Europa daarbinnen ligt. Doch dit

kunnen slechts in de toekomst waar te nemen feiten beslissen,

K. Grootte der imago. De gewoonte brengt mede, dat,

wat afmetingen betreft, in den regel alleen de vlucht van een

vlinder vermeld wordt, zijnde de afstand der voorvleugelpunten

bij wijd uitgespreide vleugels. Voor de grootte der vlucht van

Acherontia atropos woi'dl gewoonlijk opgegeven 100 tot 120 mM.

Grooter maat vond ik ten minste niet vermeld in eenige der meest

1) Het zou van belang zijn, een onderzoek naar den toestand der eieren in

te stellen, bij naj aars-exemplaren van vlindersoorten , bij welke van hetzelfde

broedsel een gedeelte in het najaar verschijnt en de rest eerst in het voorjaar.
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gebruikelgke lepidopterologische handboeken ^). Bij de door mij

gekweekte voorwerpen wisselde de vlucht af van 110 tot 131 mM.,

en wel van 110 tot 120 bij de mannetjes en van 114 tot 131

bij de wijfjes. De gemiddelde vlucht van alle manlijke voorwerpen

was 114, die van alle vrouwelijke voorwerpen 124, die van alle

voorwerpen in het geheel 119 mM. Al deze maten hebben be-

trekking op de gedroogde voorwerpen, hetgeen ik vermeld, daar

het mij bleek, dat de vlucht gedurende het drogen kleiner wordt;

in cijfers kan ik dit opgeven van het grootste exemplaar, welks

vlucht in verschen toestand 134 mM. bedroeg, later evenwel slechts

131 mM. ^). Dat bij het drogen het lichaam, en wel meer bepaald

het achterlijf van een vlinder, korter wordt, is bekend genoeg, doch

dat ook de vleugelspanning afneemt, was mij ten minste onbekend.

Dit te weten is ook van belang met betrekking tot het spannen

der strecken, die over de vleugels gehecht worden. Het boven

vermelde wijst nl. op de wenschelijkheid, de strooken, waaronder

de vleugel dus feitelijk iets verschuift , vooral niet te sterk

te spannen , wat ook om de sporen, die zij in dat geval kun-

nen achterlaten, niet geraden is. Beschouwt men de afmeting

mijner in 1896 verkregen voorwerpen, dan mag men gerust ver-

klaren, dat die groot van stuk zijn geweest. Niet onmogelijk

zou het zijn, dat dit in verband stond met het feit, dat het

genoemde jaar bij ons gunstige omstandigheden voor de soort

medebracht. Vroeger ^) merkte ik dit op bij Argynnïs papJiia L.
,

waar het talrijk voorkomen dezer soort (te Putten) in het jaar

1889 ook gepaard ging met eene grootere vlucht dan gewoonlijk.

Dat trouwens omstandigheden, welke gunstig zijn voor de ont-

wikkeling der soort, ook gunstig zijn voor de ontwikkeling der

afzonderlijke individuen (zoolang deze elkander niet hinderen), is

1) In Meyrick's Handbook of British Lepidoptera, London 1895, vind ik op-

gegeven 102 tot 132 Mm. — Op de grootte der afbeeldingen van verscheidene

oudere werken, die in deu tekst geene maten vermelden, hoede men zich, af te

gaan, daar in die werken zeer dikwijls de dieren te groot zijn voorgesteld.

2) Reeds vóór het afnemen van het opzetblok en vóór het verwijderen der

spanstrooken gemeten.

3) Tijdschr. v. Entom., Dl. XXXIV, p. CXXI—CXXII.
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begrijpelijk, en dat dit blijkt uit aanzienlijke afmetingen, niet vreemd.

L. Afwijkingen der imago. Belangrijke afwijkingen kwamen

onder mijne in 1896 en ook in andere jaren gekweekte voor-

werpen niet voor. Zoo b. v. niet de afwijking met slechts één

zwarten dwarsband over de achtervleugels, waarvan ik eens een

exemplaar zag zonder aanduiding der vindplaats. Kleinere ver-

schillen waren er echter genoeg, o. a. in het meer of minder helder

geel of door donkere schubben verduisterd zijn van de vlek in de

thoraxbeschubbing (doodshoofd), in de helderheid der twee lichte

dwarsbanden over de voorvleugels, in de dichtheid der witte

bestuiving der voorvleugels enz. Ook zijn op de ach 1ervleugels de

zwarte dwarsbanden nu eens breeder, dan eens smaller, en is de

gele grondkleur helderder of fletser.

M. Over het voortbrengen van geluid.

Hieraan heb ik, wat den vlinder betreft, mijne bijzondere aan-

dacht gewijd. Al de proefnemingen te beschrijven, zal ik nalaten,

doch alleen mededeelen, dat, terwijl over dit onderwerp tot in

den jongsten tijd nog steeds verschil van opvatting beslaat, ik mij

geheel aansluit aan het in Dl.V, p. 20 van het Tijdschr. v. Enlom. daar-

omtrent door l\. T. Maitland medegedeelde. De phaiynx, in den

kop gelegen en de « zuigpomp » der spijsverteringsorganen van

den vlinder uitmakend, zuigt lucht op en stoot die weder uit.

Dit kan men uitmuntend waarnemen , indien men met een scheei'-

mes het schedeldak verwijdert. Het maken van eene opering in de

pharynx doet bij volgende contracties de lucht daardoor ontsnappen

en het vermogen, om geluid voort te brengen, is dan verdwenen. Is de

opening klein en verkleeft zij na eenigen tijd, dan kan weder

geluid worden voortgebracht. Het geluid ontstaat daar, waar de

pharynx in den zuiger overgaat ; de nauwe spleet aldaar zou ik

eenigszins bij eene stemspleet willen vergelijken. Dat het geluid

verzwakt, indien men den zuiger verkort, doet mij meenen, dat

deze als versterker van het geluid dienst doet. Daar de opening

aan den top van den zuiger zeer groot is, kan de lucht door de

pharynx met groote kracht worden uitgestooten
;
wellicht zouden

andere vlinders, ware hunne zuigeropening even groot, mede in

Tijdschr. v. Eniom. XLI. 16
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staat zijn , tooiien voort te brengen. Het geluid wordt door den

vlinder volstrekt niet alleen voortgebracht , indien hij veront-

rust wordt. Ook als hij uit zich zelf in actie verkeert , hoorde ik het

meermalen. Zoo piepte een exemplaar telkens luide toen het, trachtende

een glad voorwerp te beklimmen , daarin niet slaagde en telkens

terugschoot. Een ander voorwerp, in eene doos opgesloten, begon,

toen de avond viel en het dier aanving onrustig te fladderen,

gelijktijdig hevig te piepen enz. Wat wellicht nog niet opgemerkt

werd, is, dat de vlinders ook bij het uitkomen hun geluid voort-

brengen. Ik nam dit reeds waar op het oogenblik, dat de vlinder

zich nog niet ontdaan heeft van de pophuid, doch pogingen gaat

aanwenden , om deze af te werpen. Het geluid is dan nog zeer

zwak, waarschijnlijk omdat de chitine dan nog week is. Gewoonlijk

piepten bij mij de uitgekomen exemplaren veelvuldig of aanhoudend

gedurende den tijd dat zij rondliepen , om eene plaats te zoeken
,

om de vleugels te laten ontwikkelen , doch ook dan nog zwak.

Een op 11 November zich in de poppenkist even na middernacht

ontwikkeld hebbend mannetje begon een half uur later plotseling

zeer hevig te piepen; toen ik er naar omzag bleek het mij, dat

een tweede voorwerp zooeven de pophulsels verlaten had !

En hiermede besluit ik mijne opmerkingen over dit merkwaardige

dier. Zeer hoop ik, dat anderen, wier ondervindingen de mijne aan-

vullen of tegenspreken, zich genoopt zullen voelen, hun licht te laten

schijnen, opdat wij eens zoover komen, dat omtrent het leven bij

ons te lande van dezen vlinder, alsmede over zijn handel en wandel,

niets meer te ontsluieren valt ^).

1) Nadat dit opstel reeds ter perse was, verscheen in liet „Illustrierte Zeit-

schrift für Entomologie", III. Bd., p. 337 en IV. Bd. p. 4, een opstel over het

woongebied van den doodshoofdvliuder van de hand van L. v. Aigner—Abafi.

Hoewel ik het met de voornaamste strekking van het betoog, nl. àa.t JcAeroniia

a/ropos stellig in een groot gedeelte van Europa inheemsch is, volkomen
eens ben, kan ik toch niet nalaten, als mijne meening uit te spreken, dat de

schrijver niets bewijst, daar hij o. a. nergens gewicht legt op de vraag, of

de poppen, waaruit, naar hier en daar vermeldt wordt, in het voorjaar vlinders

ontstonden, al dan niet in de vrije natuur overwinterd hadden. De waarde

van het anatomisch onderzoek schijnt hem eveneens volstrekt niet opgevallen te

zijn, noch die van allerlei andere bekende en ook door mij hierboven besproken

feiten, (b. v. de quaestie der parasieten euz.). Voor dat gedeelte zijner meaning,

dat zonder twijfel een groot gedeelte van Europa door de soort bewoond wordt,

waren stellig betere gronden aan te voeren geweest.
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„ saucia Hbn. 84.

„ segetum W.V. 84.

„ Sigma W.V. 83.

„ signum F. 83.

„ sobrina Guen. 84.

Agrotis strigula Thnb. 83.

„ triangulum Hfu. 84.

„ tritici L. 84.

„ umbrosa Hbn. V. 26.-84.

„ vestigialis Rett. 84.

„ xanthographa W.V. V.26.—84.

,,
ypsilon Rott. 84.

Ammocouia caecimacula F. 85.

Ampbidasys betularia L. 89.

„ coguataria Guen. 113.

„ superans Butl. 113.

Amphipyra erebina Butl. 110.

„ perflua F. 110.

„ pyramidea L. 86.

„ tragopogonis L. 86.

Amraica fortissima Moore. 113.

Amyna colon Gnau. 195.

,, larentica Hamps. 197.

„ octo Saalm. 195.

„ Roessleri Saalm. 197.

„ stellata Butl. 195.

„ undulifera Butl. 195.

Auaitis plagiata L. 90.

Anarta myrtilli L. 87.

Angerona prunaria L. 89.

Anisopteryx aceraria W.V. 89.

„ aescularia W.V 89.

Anthocharis cardamiues L. 78.

Anthophila hemirboda Moore. 111.

„
virginea Guen. 110.

Apamea testacea Hbn. 85.

Aporia crataegi L. 78.

„ (Rupsen van). V. 09.

Aporophyla lutulenta Brkh. V. 35.

Arctia caja L. 81.

„ villica L. 81.

Argynnis Aglaia L. 79.

„ Euphrosyne L. 79.

„ Lathouia L. 79.

„ Niobe L. 79.

„ Paphia L. 79, 238.

Selene W.V. 79.

Aspbalia flavicornis L. 83.

,, ridens F. 83.

Aspilates .strigillaria Hbn. 90.

Aveutia fiexulaW.V. 88.

Banepa Atkinsonii Moore. 177.
•

„ colligalis Sn. 177.

Barbicornis melaleuca Staud. V. 80.

Berresa natalis Jloore. 197.

„ turpis Hamps. 197.

Biston hirtarius CI. 89.

,. hispidarius F. 89.

„ recurvaria Hamps. 113.

„ stratarius Hfn. 89.

Boarmia abietaria Hbn. 89.

„ augularia Thnb. 89.

ciuctaria W.V. 89.

„ consonarla Hbu. 90.

„ consortaria F. 89.

„ crepuscularia Hbn. 90.

gemmaria Brahm. 89.
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Boarmia glabraria Hbn. 89.

„ lichenaria Hfu. 89.

„ luridata Bkh. 90.

„ ponderata Feld. 113.

„ puuctularia Hbu. 90.

„ repandata L. 89.

„ rhomboidaria Hbn. 89.

„ roboraria W.V. 89.

„ tendinosaria Brem. 112.

y,
viduaria Bkh. 89.

Boletobia fuliginaria L. 88.

Bombyx castrensis L. 82.

„ crataegi L. 82.

„ neustria L. 82.

„ populi L. 82.

„ quercus L. 82.

„ rub: L. 82.

„ trifola Esp. 82.

Bomolocba crassalis F. 88.

„ fortis Thub. 88.

Botys albipedalis Sn. 182.

„ auralis Sn. 191.

„ calamitalis Sn. 188.

„ canarialis Sn. 191.

„ cilialis Hbn. 184.

„ dissipatalis Led. 191.

„ ebulealis Guen. 191.

„ egerialis Sn. 189.

„ favillacealis Sn. 187.

„ fidalis Guen. 191.

„ finitalis Guen. 180.

„ fuscinervalis Sn. 192.

„ holoxanthalis Mab. 191.

„ incalis Sn. 191.

„ ingestalis Sn. 184.

„ medullalis Sn. 180.

„ miniosalis Guen. 183.

„ nugalis Sn. 185.

„ obealis Sn. 181.

„ obscuralis Sn. 189.

„ olivalis W.V. 186.

n polyphemalis Sn. 190.

„ prunalis W.V. 186.

„ ruralis Scop. 187.

„ trinalis W.V. 180.

„ velatalis Sn. 181.

„ villicalis Moschi. 180.

Brada apiformis Hamps. 112.

„ curvilinea Staud. 112.

„ truncata Hamps. 112.

Brephos Parthenias L. 88.

Britha biguttata Hamps. 111.

Brotolomia meticulosa L. 85.

Bryopbila albonotata Staud. 108.

„ distincta Christ. 108.

Bupalus piniarius L. 90.

Cabera exanthemata Sc. 89.

„ pusaria L. 89.

Calamia crassicornis. 97.

„ lutosa Hbn. 93.

„ phragmitidis Hbn. 85.

„ pilicoruis Haw. 97.

Galligena miniata Forst. 81.

Calocampa exoleta L. 87.

„ vetusta L. 87.

Calymnia aflSnis L. 86.

„ pyralina View. 86.

„ trapezina L. 86.

Caradrina alsines Brahm. 86.

„ cubicularis Bkh. 86.

„ Morpheus Hfn. 86.

„ quadripunctata F. 86.

„ taraxaci Hbn. 86.

„ trigrammica Hfn. V. 35.

Carpocapsa saltitans Westw. V, 2.

Carterocephalus Palaemon Pall. 79.

„ Paniscus F. 79.

Catocala fraxini L. 88.

„ nupta L. 88.

„ sponsa L. 88.

Catopsilia Chryseis Drury. V, 17.

„ Crocale Cr. V. 16.

„ Pomona F. V. 16, 17.

„ ScyUa L. V. 17.

Chalcosia arcuatum Voll. 26.

„ decipiens Sn. 29.

„ metachloros Moore. 24.

„ sordidus Swinh. 24.

Charaeas graminis L. 84.

Chariclea umbra Hfn. 87.

Cheimatobia brumata L. 90.

Chesias obliquarla Bkh. 90.

„ rufata F. 90.

„ spartiata Fiissl. 90.

Chytoryza cephusalis Walk. 194.

„ tecta Grote. 195.

Cidaria albicillata L. 91.

„ albulata W.V. 91.

„ alchemillata L. 91.

„ bicolorata Hfn. 90.

„ biliueata L. 91.

„ comitata L. 91.

„ corylata Thnb. 91.

„ decolorata Hbn. 91.

„ designata Eott. 90.

„ didymata L. 90.

„ dilutata Bkh. 90.

„ elutata Hbn. 91.

„ ferrugata CI. 90.

„ firmata Hbn. 90.

„ fluctuata L. 90.

„ fulvata Forst. 90.

„ bastata L. 91.

„ impluviata Hbn. 91.

„ juuiperata L. 90.

„ luteata W.V. 91.

„ miata L. 90.

„ montanaria Bkh. 90.

„ niveata Steph. 91.

„ obliterata Hfn. 91.

„ ocellata L. 90.

„ rivata Hbn. 90.

„ rubiginata F. 90.

„ sociala Bkh. 90.
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Cidaria sordidata F. 91.

„ trifasciata Bkh. 91.

„ tnmcata Hfn. 90.

„ variata W.V. 90.

„ viridaria F. 90.

„ vittata Bkh. 90.

Cilix glaucata Sn. 82.

Coenouympha Arcania L. 79.

„ Pamphilus L. 79.

Colias Edusa F. 78.

„ Hyale L. 78.

Collix sparsata Tr. 91.

Conchylis ambiguella Hbn. V. 76, 87.

Crocallis elinguaria L. 89.

CucuUia scrophulariae Cap. 87.

„ umbratica L. 87.

Cymatophora duplaris L. 83.

„ fluctuosa Hbn. 83.

„ octogesima Hbn. 83.

„ ocularia L. 83.

„ or F. 83.

Dasychira fascelina L. 82.

„ pudibunda L. 82.

Deilephila Elpenor L. 80.

„ galii Rott. 79.

„ porcellus L. 80.

Delias candida Voll. 106.

„ Eucharis Drury. V. 67.

„ Kuhni Honr. 107.

Demas coryli L. 83.

Dianthoecia capsincola Hbn. 85.

„ conspersa Esp. 85.

„ cucubali Fiissl. 85.

„ nana Rott. 85.

Diastictis anomalata Alph. 113.

Dichonia aprilina L. 85.

Diloba caeruleocepbala L. 83.

Dipterygia pinastri L. 85.

„ scabriuscula L. 85.

Discophora Gelinde Stoll. V. 15.

Drepana binaria Hfn. 82.

„ cultraria F. 82.

„ curvatula Bkh. 82.

„ falcataria L. 82.

„ lacertinaria L. 82.

Drynobia melagona. 38.

„ velitaris Rott. 38, 83.

Dryobota protea Bkh. 85.

Dyschorista fissipuncta Haw. 86.

„ suspecta Hbn. 86.

Dyspteris asiatica Warr. 114.

Earias clorana L. 80.

Ellopia fasciaria W.V. 89.

„ prasinaria Hbn. 89.

„ prosapiaria L. 89.

Ematurga atomaria L. 90.

Eublemma hemirhoda Moore. 112.

„ virginea Hamps. 111.

Emydia cribrum L. 81.

Endromis versicolora L. 82.

Epinephele Hyperanthus L. 79.

„ Janira L. 79.

Tithonus L. 79.

Epione advenaria Hbn. 89.

„ apicaria W.V. 89.

Erastria fasciana L, 87.

„ pygarga Hfn. 87.

„ stigmatula Sn. 195.

„ uncula Cl. 87.

„ venustula Hbn. 87.

Euchelia jacobaeae L. 81.

Euclidia glyphica L. 87.

mi Cl. 87.

Eucosmia certata Hbn. 90.

„ undulata L. 90.

Eugonia alniaria L. 89.

„ alniaria Esp. 89.

„ angularia Bkh. 89.

„ autuninaria Wernb. 89.

„ canaria Hbn. 89.

„ erosaria Bkh. 89.

„ quercinaria Hfn. 89.

„ quercinaria Bkh. 89.

„ tiliaria Bkh. 89.

Eupithecia abbreviata Steph. 91.

„ abietaria Goeze. 91.

„ absynthiata Cl. 91.

„ albipunctata Haw. 91.

„ assimilata Guen. 91.

„ castigata Hbn. 91.

„ centaureata F. 91.

„ debiliata Hbn. 91.

„ dodoueata Guen. 91.

„ helveticaria Bkh. 91.

„ indigata Hbn. 91.

„ irriguata Hbn. 91.

„ laquaearia H. Sch. V. 25.

„ linariata F. 91.

„ minutata Gnen. 91.

„ nanata Hbn. 91.

„ oblongata Thnb. 91.

„ plumbeolala Haw. 91.

„ pumilata Hbn. 91.

„ pnsillata F. 91.

„ pygmaeata Hbn. 91.

„ rectangulata L. 91.

„ satyrata Hbn. 91.

„ sobrinata Hbn. 91.

„ strobilata Bkh. 91.

„ succeiituriata L. 91.

„ tripunctaria H. S. 91.

„ valerianata Hbn. 91.

„ virgaureata Dbld. 91.

„ vulgata Haw. 91.

Euplexia lucipara L. 85.

Eurymene dolabraria L. 89.

Geometra papilionaria L. 88.

Gnophos obscuraria Hbn. 90.

Gnophria quadra L. 81.

Gonophora derasa L. 83.

Gortyna basalipunctata Graes. 109.

„ flavago Esp. 85, 109.

„ ochracea Hbn. 85, 109.

Gracilaria theivora Wals. V. 17.

Grammesia trigrammica Hfn. V. 24,

35.-86.
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Grapholitha gallicolana Zell. V. 87.

Habrostola tripartita Hfii. 87.

„ triplasia L. 87.

„ urticae L. 87,

Hadena adusta Hfn. 85.

n basili uea F. 85.

„ bicoloria Vili. 85.

„ didyma Esp. 85.

„ fasciuncula Haw. 85.

„ furuncula Tr. 85.

„ gemina Hbn. 85.

„ lateritia Hfn. 85.

„ literosa Haw. 85.

„ lithoxylea F. 85.

„ monoglypha Hfn. 85.

„ ochroleuca Esp. 85.

„ porphyrea Esp. 85.

„ rurea F. 85.

„ satura Hbn. 85.

„ scolopacina Esp. 85.

„ sordida Bkh. 85.

„ strigilis Cl. 85.

„ unanimis Tr. 85.

Halia adzearia Obertb. 113.

„ brunneata Thnb. 90.

„ wavaria L. 90.

Halias prasinaiia L. V. 3.

Harpyia bifida Hbn. 82.

„ furcula L. 82.

,, vinula L. 36, 82.

Heliaca tenebrala So. 87.

Heliothus dipsaceus L. 87.

Helotropha basalipunctata Graes. 109.

„ leucostigma Hbn. 85.

Hepialus Hecta L. 81.

„ hamuli L. 81.

„ Sylvinus L. 81.

Herminia derivalis Hbn. 88.

Hesperia Actaeon Esp. V. 35.

„ comma L. 79.

„ liueola Ochs. 79.

„ Sylvauus Esp. 79.

„ Thaumas Hfn. V. 36.-79.
Heterogenea asella W.V. 81.

„ limacodes Hfn. 81.

Hibernia aurantiaria Esp. 89.

„ defoliaria Cl. 89.

„ leucophaearia W.V. 99.

„ marginarla Bkh. 89.

„ progemmaria Hbn. 89.

„ rupicapraria Hbn. 89.

Himera penuaria L. 89.

Hoporina croceago F. 86.

Hybocampa Milhauseri F. 83
Hydroecia micacea Esp. 85.

„ nictitaus Bkh. 85.

Hylophila bicolorana Fiissl. 80.

„ prasinana li. 80.

Hypena colabalis Feld 111.

„ proboscidalis L. 88.

n quinquelinealis Moore. 111.

„ rostralis L. 88.

Hypenodes albislrigatus Haw. 88.

„ costaestrigalis Staph. 88.

„ taenialis Hbn. 88.

Hypolimnas Bolina L. V. 15.

„ Misippus L. V. 15, 16.

Hyposemeia incertalis Hamps. 111.

Hyppa recüliuea Esp. 85.

Ilattia apicaiis Moore. 195.

„ calamislrata Moore. 195.

„ cephusalis Walk. 195.

„ cervina Moore. 197.

„ cupreipenuis Moore. 195.

„ monilis Moore. 197.

„ renalis Moore. 195.

Ino pruni W.V. 80.

Jodis lactearia L. 88.

„ putata L 88.

Lampetia arcuosa Hfn. 86.

Lampros similella Hbn. V. 87.

Lasiocampa potatoria L. 82.

„ pruni L 82.

„ quercifolia L. 82.

„ tremulifolia Hbn. 82.

Lepidoptera uit Limburg. V. 82.

Leptosoma anthracinum Voll. 23.

„ marginale Voll. 24.

Leptostegna temerata Christ. 114.

Leucania comma L. 86.

„ impudeus Hbn. 86.

„ impura Hbn. 86, 104.

„ lithargyria Esp. 86.

„ obsoleta Hbn. 86.

„ pallens L. 86.

„ pudorina Hbn. 86.

„ straminea Tr. 8'3.

„ turca L. 86.

Leucoma Salicis L. 82.

Limenitis populi. 39.

„ sibylla L. 78.

Limnaecia phragmitella Sit. V. 81.

Lithosia complana L. 81.

„ deplana Esp. 81.

„ griseola Hbn. 81.

„ muscerda Hfn. 81.

„ sororcula Hfn. 81.

Lobophora carpinata Bkh. 90.

„ sexalata Vili. 90.

„ .sesalisata Hbn. 90.

„ viretata Hbn. 90.

Lopiiopteryx cameliua L. 83.

Luperina matui'a Hfn. 85.

„ virens L. 85.

Lycaena Aegon W.V. V. 29.

„ Alcon F. 78.

„ Argiolus L. 78.

„ Argus L. V. 29.-78.

„ argyrouomon Brgstr. V. 29.

„ Arion L. V. 36.

„ Astrarche Brgstr. 78.

„ Euphemus Hbn. V. 36.

„ Icarus Rott. 78.

„ semiargus Rott. V. 87.-78.
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Lygris associata Bkh. 90.

„ populata L. 90.

„ prunaia L. 90.

„ testata L. 90.

Lytliria purpuraria L. 90.

Macaria alternaria Hbn. 89.

„ litnrata Cl. 89.

„ notata L. 89.

Macroglossa bonabyliformis Oclis.

V. 37.—80.
„ fuciformis L. 80.

„ stellatarum L. 80.

Mamestra adusta Esp. V. 76.

„ ad ven a F. 84.

„ albicolon Hbn. 84.

„ bicolorata Hin. 84.

„ brassicae L. 84.

„ chenopodii W.V. 84.

„ contigua Vili. 84.

„ dentina Esp. V. 3.5—84.

„ dissimilis KDOch. 84.

„ genistae Bkb. 84.

„ leucophaea View. 84.

„ nebulosa Hfn. V. 24 - 84.

n oleracea L. 84.

„ persirariae L. 84.

„ pisi L. 84.

„ reticulata Vili. 84.

„ saponariae Bkh. 84.

„ serena F. 84.

„ suasa Bkh. 84.

„ thalassina Hfn. V. 24.-84.

„ tincta Brahm. 84.

„ trifola Rott. 84.

Melanagria Galathea L. 79.

Melitaea âthalia Rott. 79.

„ Aurinia Rott. 78.

„ Cinxia L. 79.

„ Dictynna Esp. V. 87.

Mesotrosta abyssa Sn. 197.

„ Signalis Tr. 196.

„ stigmatula Moschi. 195.

Metrocampa honoraria W.V. 89.

„ margaritaria L. 89.

Milichia Sn. 194.

Miselia oxyacauthae L. 85.

Moma Orion Esp. 83.

Naenia typica L. 85.

Neuronia cespitis F. 84.

„ popularis F. 84.

Nemeophila rnssnla L. 81.

Nemoria fimbriata Hfn. 88.

strigata Mull. 88.

„ viridata L. 88.

Nisoniades Tages L. 79.

Noctna eriopnda H.Sch. 197.

Nola centonalis Hbn. 81.

„ confusalis H.Seb. 81.

„ costimacula Stand. IC'8.

„ cucullatella L. 81.

„ pascua Swinh. 108.

- togatulalis Hbn. 81.

Nocagria arundinis F. 85.

„ geminipuncta Hatch. V. 31.

—

85, 170.

„ neurica Hbn. 170.

„ sparganii Esp. V. 31.— 170.

„ typhae Esp. 85, 169.

Notodonta Chaonia Hbn. 83.

„ dictaea Esp. 83.

„ dictaeoides Esp. 83.

„ dromedarius L. 83,

„ Torva. 38.

„ tremula Cl. 8.3.

„ trepida Esp. 83.

„ trimacula Esp. 83.

„ Tritophus. 38.

„ ziczac L. 26, 83.

Nyctemera anthracina Voli. 23.

„ arcuata Voli. 23.

„ dentifascia Sn. 26.

„ incoustans Voli. 23.

„ latistriga Wlk. 23.

„ marginalis Voli. 24.

„ regularis Sn. 23.

„ sumatrensis Heyl. 23.

„ teuuifascia Sn. 26.

Ocneria dispar L. 82.

Odontopera bidenlata CI. 89.

Orgyia antiqua L. 82.

gonostigma F. 82.

Orrhodia erythrocephala F. 87.

„ ligula Esp. 87.

„ rubiginosa F. 10, 87.

„ vaccina L. 87.

Ortholitha chenopodiata L. 90.

„ limitata Sn. 90.

„ moeuiata Se. 90.

„ palumbaria Bkh. 90.

„ plumbaria F. 90.

Orthosia circellaris Hfn. 86.

„ helvola L. 86.

„ Iota CI. 86.

„ macilenta Hbn. 86.

„ pistacina F. 86.

„ ruticilla Esp. 86.

Paciinobia rubricosa F. 86.

Pachypogon barbalis CI. 88.

Panolis piniperda Panz. 86.

Papilio aristolochiae F. V. 67.

„ Hector L. V. 67.

„ Machaon L. 78.

„ Polytes L. V. 67.

Pararge Egeria L. 79.

„ Megaera L. 79.

Fellonia vibicaria L. 88.

Penthina praelongana Guen. V. 87.

Pericallia syringaria L. 89.

Perigea octo Guen. 195.

„ siipplex Swinh. 195.

Phalacra gemella Leech. 194.

Phalera bucephala L. 83.

„ bucephaloides. 38.

Phasiane clathrata L. 90.
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Phigalia pedaria F. 89.

„ pilosaria Hbn. 89.

Phorodesma pustulata Hbn. 88.

Pieris brassicae L. 78.

„ Caeneus L. 106.

„ candida Voli. 106.

„ Herodias Voll. 106.

„ Isse Cr. 106.

„ napi L. 78.

„ rapae L. V. 26.-78.
Pintia metachloros Moore. 24.

„ sordidus Swinh. 24.

Plastenis retusa L. 86.

„ subtusa F. 86,

Plusia chrysitis L. 87.

„ festucae L. 87.

„ gamma L. 87.

„ jota L. 87.

„ moneta F. 87.

Plutodes cyclaria Gueu. 31.

„ discigera Butl. 32.

„ exquisita Butl. 33.

„ flavescens Butl. 32.

„ maturarla Sn. 33.

„ subcaudata Butl. 33.

Polia flaviciucta F. 85.

Polyommatus Dorilis Hfn. 78.

„ Phlaeas L. 78.

Porthesia auritlua F. 82

„ chrysorrhoea L. 82.

„ similis Füssl. 82.

Prothymia laccata Sc 87.

„ viridaria Cl. 87.

Pseudochoreutes choreutalis Sn. 175.

„ dulcinalis Sn. 176.

„ Sythoffl Sn. 175.

Pseudophia lunaria W.V. 87.

Pseudoterpna pruiuata Hfn. 88.

Psilura monacba L. 82.

Psyche unicolor Hfn. V. 87.

„ villosella Ochs. 81.

Pterostoma palpiua L. 38, 83.

Pygaera anachoreta F. V. 36.-83.

„ curtula L. V. 36.-83.

„ pigra Hfn. 83.

Rhodocera rhamni L. 78.

Rivula leucostigma Moore. 197.

„ sericealis Su. 88.

Rumia crataegata L. 89.

luteolata L. 89.

Rusina tenebrosa Hbn. 86.

Samea quinquegera Moore. 191.

Sarrotbripa Revayana F. 80.

„ uudulana Hbn. 80.

Saturnia pavonia L. 82.

Satyrus Semele L. 79.

Scardia boleti F. V. 87.

Sciapteron tabaniforme Rott. 80.

Scoliopteryx libatrix L. 87.

Scopelosoma satellitia L. 87.

Scoparla dub'.talis Hbn. V. 87.

Scotosia radiata Hbn. 90.

Segetia? mandarina Stand. 195.

Selenampha axis Guen. 195.

Selenia bilunaria Esp. 89.

„ illustraria Hbn. V. 83.

„ lunaria W.V. 89.

„ tetralunaria Hfu. V. 83.-89.
Selidosema ericetaria Vili. 90.

Sesia asiliformis L. 80.

„ spbeciformis F. 80.

„ tipiiliformis CI. 80.

Setina mesomella L. 81.

Smei'inthus ocellata L. 80.

„ populi L. 80.

„ tiliae L. 80.

Sparagmia? molliculalis Led. 178.

„ obtusalis Meyr. 178.

Sphinx convolvuli L, 79.

„ ligustri L. 79.

„ pinastri L. 79.

Spilosoma fuligiuosa L. 81,

„ lubricipeda Esp. 81.

„ mendica CI. 81.

„ menthastri Esp. 81.

Stauropus fagi L. 83.

Sthanelia hippncastanaria Hbn. 90.

Strideva albigutta Walk. 195.

Synopsia sociaria Hbn. 89
Syrichthus malvae L 79.

ïaeniocampa cruda Tr. 86.

„ gothica L. 86

„ gracilis F. 86.

„ incerta Hfn. 86.

„ munda Esp. 86.

„ opima Hbn. 86.

„ pulverulenta Esp. 86.

„ stabilis View. 86.

Tapinostola fluxa H. Sch. 85.

„ fulva Hbn. 85.

Terias Blanda Bsd. V. 13.

„ Hecabe L. V. 13, 16.

Thalera fimbrialis Se. 88.

„ thymiaria L. 88.

Thalpocbares adulans Feld. 111.

„ psilogramma Led. 111.

„ ragusana Frey. 110.

„ socia Gueu. 111.

Thecla betulae L. 78.

„ ilicis Esp. 78.

„ quercus L. 78.

„ rubi L 78.

Thyatira batis L. 83.

Thyca candida Voli. 106.

„ Eucharis Drury. V, 67.

Timandra amataria L. 88.

Toccolosida subolivalis Su. 173.

Trachea atriplicis L 85.

Trochilium apiforme CI. 80.

Trypanus cossus L. V. 24, 35,
37.-81.

Urapteryx sambucaria L. 89.

Uthinia Sn. n.g. 179.

„ albostrigalis Sn. 180.

Vanessa Antiopa L. 78.

Atalanta L. 78.
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Vanessa C-album L, 78.

„ cardui L. 78.

„ Jo L. V. 12.—78.

„ polychloros L. V. 68.-78.

„ urticae L. V. 13, 36,68.-78.
„ id. var. ichnusa Bon. V. 68.

„ id. var. ichnusioides Sel. V, 68.

„ id. var. turcica Stand. V. 68.

Xanthia aurago F. 86.

„ citrago L. 86.

„ flavago F. 86.

„ fulvago L. 86.

„ gilvago Esp. 86.

„ togata Esp. 86.

Xylina furcifera Hfn. 87.

„ lambda F. 87.

„ ornithopus Rott. 87.

„ semibrunnea Haw. 87,

„ socia Rott. 87.

Xylocampa areola Esp. 87.

„ lithoriza Bkh. 87.

Zanclognatha emortualis W.V. 88.

„ grisealis Hbn. 88.

„ nemoralis F. 81.

„ tarsicrinalis Kn. V. 36,

„ tarsipennalis Tr. 88.

„ tarsiplumalis Hbn. 88.

Zeuzera pyrina L. 81.

Zonosoma linearia Hbn. 88.

„ orbicularia Hbn. 88.

„ pendnlaria CI. 88,

„ porata F. 88.

„ punctaria L. 88.

Zygaena filipendnlae L. 80.

„ trifola Esp. 80.

DIPTERA.

Acanthoneura fnscipennis Macq. 221.

„ Polyxena Ost. Sack. 221,

Agromyza minutissima v. d. W. 153.

Allocotasia aurata Fabr. 150.

„ praeacuta v. d. W. 151.

„ scitula Wlk. 150.

„ vulpina Big. 150.

Anomoea alboscutellata v. d. W. 217.

„ antica Wied. 217.

„ fossata Fabr. 216.

Anthrax coeruleipennis Dol. V. 20.

Aphria longirostris Meig. V. 39,

Asilus agnitus Wied. 134.

„ albibarbis Macq. 138.

„ annulatus Wied. 142.

„ atratulus Wlk. 136.

„ bengalensis Macq. 142.

„ flavicornis Macq. 142.

„ latro Dol. 145.

„ longistylus Wied. 144.

„ mendax Wlk. 135.

„ pallipes Meig. V, 39.

„ Philus Wlk. 145.

„ punctipennis Meig. V. 39.

„ vertebratus Macq. 145.

Axona chalcopygus Wied. V, 21.

Bactrocera fasciatipennis Dol. 214.

Cenopogon v. d. W. n. g. 120.

„ bifidus V. d. W. 121.

Ceratitis capitata Wied. V. 23.

Ceria conopsoides L. V. 39.

„ smaragdina Wlk. V. 21.

„ sp. V. 21.

Cinadns v. d. W. n. g. 139.

„ spretus v. d. W. 141.

„ spurius v. d. W. 140.

Dacus conformis Ost. Sack. 214.

„ fascipennis Wied. 214.

„ modestus Fabr. 219.

„ umbrosus Fabr. 214.

Da.sypogon cerco Wlk. 122.

„ Hypsaon Wlk. 122.

„ Polygnotus Wlk. 120.

„ Sura Wlk. 120.

„ volvatus Wlk. 122.

Desmometopa minutissima v. d, W. 153.

Dexia vacua Fall. V. 39,

Diastata fumipennis Meig. V. 39,

Drosophila funebris Fabr. V. 39.

Drosophiline met een hoorn op den kop,

V. 2.

Empis aestiva Low. V. 39.

„ borealis L. V. 39.

Exoprosopa capucina Fabr. V. 86.

„ Tantalus Fabr. V, 20,

Gabaza argentea Wlk. V. 20.

Gastrophilus pecorum Fabr. V. 39,

Geron simplex Wlk. Y. 20.

Gobertina Big. V. 20.

Homalomyia canicularis L. V, 39.

Icteroptera v. d. W. n. g. 212,

„ limbipennis v, d, W. 213.

„ maculata v. d. W. 213.

Itamus dipygus Schin. 144.

„ longistylus Wied. 144.

„ melanopygus v. d. W. 146.

„ Philus Wlk. 145,

„ spinicauda v. d. W. 147.

Laparus cuneatus Low, 122.

„ gracilipes Low. 122.

„ oralis V. d. W. 122.

„ pedunculatus Low. 122,

„ pulchriventris Low. 122.

Laphria aberrans v. d. W. 126.

„ aenea Fabr. 130,

„ alternans Wied. 129,

„ Bernsteinii v. d. W. 126.

„ egregia v. d. W. 123.

„ erythropus v. d. W. 129.

„ flavifacies Macq. 128.

„ furva V. d. W. 127.

„ gigas Macq. V. 65.-123.

„ gilva L. 125,

„ gilvoides V. d. W. 124.

„ ignobilis V, d, W, 126.

„ leucoproctaWied. V. 65.—126,

130.

Mulleri V. d. W. 127,
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Laphria nigrocaerulea v. d. "W. 129.

„ notabilis Macq. 128.

„ Reinwardtii Wied. 124.

„ soror V. d. W. 129.

„ spectabilis Guér. 130.

Leptis vitripennis Meig. V. 86.

Limosina sp. V. 39.

Lipara lucens Meig. V. 38.

Lucilia regina Meig. V 39.

Macbimus atratulu.s Wlk. 137.

„
coruscu.s V. d. W. 138.

Maira aenea Fabr. 130.

„ spectabilis Guér. 130.

„ tuberculatus v. d. W. 131.

Michotamia analis Macq. V. 65. — 131.

Microchrysa aunulipes Thorns. V. 20.

^
flaviventris Wied. V. 20.

Microdon devius L. 7.

Microstylum albolimbatum v. d. W. 118.

„
eximium Big. 117.

fulviventre v. d. W. 116.

,', Polynotus Wlk. 120.

„
Rhypae Wlk. 1J7.

„
rufiventre Macq. 11.

spinitarse Macq. 116.

„ Sura Wlk 120.

Vica Wlk. 116.

Mochtherus rutilans v. d. W. 143.

Naiipoda platessa O.st. Sack. 206.

„
ypsilon V. d. W. 206.

Ommatius argyrochirus v. d. W. 155.

„ auratus Wied. 150.

„
fulvidus Wied. 152.

„
fulviinanus v. d. W. 153.

„
byalinipennis v. d. W. 152.

insularis v. d. W. 155.

„ minor Dol. V. 19.-153.

„ noctifer Wlk. 154.

„
spinibarbis v. d. W. 154.

Orellia Wiedemanni Meig. V. 39.

Ortalis regularis Dol. 217.

Oxyphora malaica Schin. 215.

Pamponerus germanicns L. V. 86.

„
mendax Wlk. 135.

„
nigritulus v. d. W. 137.

Parydra litoralis Meig. V. 39.

Pbalacrocera replicata L. V. 40.

Philodicus chinensis Schin 134.

„ javanus Wied. 134.

Phytalmia Gerst. V. 24.

Platystoma atomarium Wlk. 205.

„
parvula Schin. 205.

^
pnnctiplena Wlk. 'j05.

„
stellata Wlk. 205.

Promachus albicauda v. d. W. 133.

„
bifasciatus Macq. 132.

„
contradicens Wlk. 123.

„ leoninus Low. V. 66.—131.

^
leucopareus v. d. W. 132.

Ptilona modesta Fabr. 219.

„ sexmaculata v. d. W. 219.

Pyrophaena rosarum Fabr. V. 39.

Rhaphiocera armata Wied. V. 66.

Rioxa lanceolata Wlk. 218.

Sarcophila latifrons Fall. V. 39.

Scatopse leucopeza Meig. 11.

Scylaticus vertebratus Big. 115.

Sericomya borealis Fall. V. 86.

Spilographa abrotani Meig. V. 23.

Stenopterina didynm 0.st. Sack. 208.

„ geniculata v. d. W. 206.

„ rufil'emorata v. d. W. 207.

Strumeta conformis Wlk. 214.

Synolcus annulatus Fabr. 152.

„ beugalensis Macq. 142.

„ xanthopus Wied. 142.

Tabanus cordiger Meig. V 39.

Tephritis fossata Fabr. 216.

Threnia acanthura v. d. W. 149.

„ niicrotelus v. d. W. 147.

Tipula marginata Meig. V 39.

Trupanea addens Wlk. 133.

^ apicalis Macq. 134.

„ bifasciata Macq. 132.

„ complens Wlk. 134.

„ concolor Wlk. 133.

„ confinis Wlk. 134.

„ contradicens Wlk. 133.

„ externetestacea Macq. 134.

„ fusca Macq. 134.

„ gilolana Wlk. 133.

„ iunotabilis Wlk. 134.

„ interponens Wlk. 133.

„ rufibarbis Macq. 134.

„ rufo-ungulata Macq. 134.

„ transacta Wlk. 133.

„ varipes Macq. 133.

„ Westermanni Macq. 134.

Trypeta Elimia Wlk. 217.

„ fossata Wied. 217.

„ incisa Wied. 221.

„ modesta Fabr. 219.

„ violacea Wied. 208.

Wallacea argentea Dol. V 20.

Xarnuta lencotelus Wlk. 215.

Xiria antica Wlk. 210.

„ Lavinia v. d. W. 210.

„ obliqua Ost. Sack. 210.

„ violacea Wied. 208.

Xylota pigra Fabr. V 39.

TBYSANURA.

Lepismina polypoda Grassi. V. 63.

COLLEMBOLA.

Cyphodeires (Beckia) albinosNicol.V.63.

ARANEIN4.

Acarthauchenius scurrilis Cbr. V. 63. —
18, 73.

Agroeca brunnea Blw. 58.
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Auyphaeua accentuata Wik. 58.

Argyroneta aquatica Clk. 50.

Atea agalena Wik. 55 , 63.

Attus caricis Wstr. 56.

Bathyphaiites anthracina Blw. 48.

Chiracanthiura Pennyi Cbr. f>0.

Cicurina ciuerea Panz. 47.

„ impudica E. S. 70.

Clubiona caerulescens L. K. 57.

„ holosericea de G. 57.

Cnephalocotes elegans Cbr. 48.

Coelotes atropos Wlk. 69.

Cornicularia vigilax Blw. 53.

Crustuliua guttata Wid. 52, 70.

Cryphoeca arietina Thor. 70.

Diaea tricuspidata Fbr. 63.

Dictyna pusilla Thor. 47.

Dipoena melanogaster C. K. 52.

Donacochara speciosa Thor. 53, 61.

Drassus infus'atus Wstr. 50.

„ troglodytes C. K. 69.

„ villosus Thor. 60.

Dysdera Cambridgei Thor. 68.

„ erythriua H. 68.

Entelacara acuminata Blw. 54.

„ altifrons Cbr. 54.

„ erythropus Wstr. 61.

„ flavipes Blw. 48.

Enyo elegans E. S. 75.

„ nigriceps E. S. 75.

Epeira adiauta Wlk. 55.

„ agalena Clk. 55 , 63.

y, angulata Clk. 62.

„ Kedii Scop. 49.

„ triguttata Fabr. 55.

Erigone aequalis Wstr. 47.

Euryopis flavomaculata C. K. 52.

Gonatium bitubercnlatum Wid. 60.

Gongilidiellum vivum Cbr. 53.

Gongylidium tarsale Thor. 52.

Hahnia helveola E. S. 59 , 70.

„ pratensis Wstr. 70.

Harpactes.Hombergii Scop. .50, 69.

Hyptiotes paradoxus Wlk. 49.

Laseola tristis H. 4, 8, 9, 71.

Latrodectus formidabilis Abb. 159.

„ tredecim-guttatus Eossi. 167.

Leptorchestis berolinensis C. K. 74.

Linyphia abnormis Blw. 48.

„ anthracina Blw. 48.

„ concinna Thor. 54.

„ linguata Cbr. 48.

„ sp. 49.

Lycosa hortensis Thor. 49.

Marpessa pomatia Wlk. .55.

Maso Sundevallii Wstr. 53.

Meta Menardi Latr. 62.

Micariosoma festiva C. K. 69.

Minyriolus servulus E. S. 73.

Misumena tricuspidata Fabr. 63.

Mithras paradoxus Wlk. 49.

Nematogmus sanguinolentus Wlk. 54.

Neriene bitubercnlata Wid. 60.

„ brevipalpa M. 77.

„ fugax Cbr. 53.

„ neglecta E. S. 48.

„ peniciilata Wstr. 53.

„ pygmaea Blw. 52.

„ speciosa Thor. 53 , 61.

„ Sundevallii "W.str. 53.

„ sylvatica Blw. 53.

„ tarsalis Thor. 52.

., tmeticus E. S. 47.

„ vigilax Blw. 53.

„ viva Cbr. .'^3.

Nesticus cellulanus Clk. 52.

Oxyptila brevipes H. 55.

Pardosa hortensis Thor. 49.

Pelanostethus neglectus Cbr. 48.

Peponocraniuni ludicriim Cbr. 53.

Philodromus cespiticolens Wlk., 64.

„ formicinus Cbr. 74.

Phoicus phalaugoides Fsl. 59.

Phrurolithus festivus CK. 69.

„ minimus CK. 69.

Plaesiocraerus insectus CK. 73.

Porrhomma egeria E. S. 49.

n pygmaea Blw. 53.

„ sp.- 69.

Prosoponcus cristatus Blw. 61.

Pyroderes formicarius d. G. 74.

Salticus formicarius de G. 56, 74.

Singa Herii Hahn. 55.

„ pygmaea Snd. var. 54.

Steatoda guttata Wid. 52, 70.

Styloctetor penicillatus Wstr. 53.

Tapinocyba subitanea Cbr. 54, 73.

Tegenaria campestris CK. 50.

Tetragnatha striata L. 54.

Textrix torpida CK. 51.

Thanatus formicinus Clk. 74.

Theridion bimaculatum, L. 60.

„ denticulatum Wlk. 51.

,. familiare Cbr. 51.

„ Hasseltii Thor. 51.

„ pallemo Blw. 51.

„ pictum Wlk. 51.

„ pinastri L.K. 47.

„ riparium Blw. 60 , 71 , 74.

n saxatile CK. 71.

„ triste H. 4, 8, 9, 71.

Thyreosthenius biovatus Cbr. 72,

„ pennarius E.S. 72,

Tmarus piger Wlk. 55.

Tmeticus abnormis Blw. 48.

„ brevipalpus M. 47.

„ concinnus Thor. 54.

„ sylvaticus Blw. 53.

Tuberia arietina Tlior. 70.

Walckeuaera acuminata Blw. 54.

„ altifrons Cbr. 54.

„ biovata Cbr. 4, 72.

„ cristata Blw. 61.

„ cuculiata CK. 53.
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Walckenaera elegans Cbr. 48.

„ erythropus Wstr. 61.

„ flavipes Blw. 48.

„ insecta L.K. 73.

„ ludicra Wlk. 53.

„ pecuaria E.S. 72.

„ sanguinolenta Wlk. 54.

„ scurrilis Cbr. 73.

„ servula E.S. 73.

„ subitanea Cbr. 54, 73.

Wideria cuculiata CK. 53.

„ fugax Cbr. 53.

Xysticus cuneolus C.K. 55.

„ robustus H. 63.

Zodarium elegans E.S. 75.

„ nigriceps E.S. 75.

AGARIDAE.

Cyrtolaelaps cervus Kram. V. 29.

„ iiemoren.sis Koch. V. 29.

Gamasellus coruutus Krara. V. 29.

Gamasus crassipes L. V. 29.

Hologamasus calcaratus Koch. V. 30.

Hypochthonius rufulus. V. 31.

Loelaps Canestrinii Beri. V. 63.

Macrocheles marginatus Herrn. V. 30.

Parasitus coleopterorum L. V. 29.

Tetranychus sp. V. 31.

CHERNETIDAE.

Cheraetide. Y. 30.

CRUSTACEA.

Philoscia rauscorum? V. 30.

Playarthrus HofFnaanseggii Brdt. V. 63.

ALGEMEENS ZAKEN.

Bibliotheek (Verslag omtrent de). V. 49.

Bibliotheek (Verplaatsing der) naar

Oosterbeek. V. 57.

Doetinchem als plaats der volgende

Zomervergadering aangewezen. V. 57.

Everts (Werk van Jh. Dr.) over de

Nederl. Coleoptera. V. 45.

Graaf (G. M. de), gew. lid, overleden.

V. 44.

Haar (D. ter). Handleiding tot het ver-

zamelen van Lepidoptera. V. 45.

Hall (C. J. J. van) als lid toegetreden.

V. 44.

Hartogh Heys van de Lier (Mevr. de

Wed.), Begunstigster, overleden. V. 43.

Kerkhoven (W. O.), gew. lid, overleden.

V. 44.

Lechner (Mevr. de Wed.), Begunstig-

ster, overleden. V. 44.

Legaat van Mevr. Hartogh Heys van
de Lier. V. 43.

Mastboom (Dr. J. G. M.) heeft bedankt

als Begunstiger. V. 44.

Oldenborgh (A. S. van) idem. V. 44.

Oudemans (Stand van het werk van Dr.

J. Th.) over de Nederl. Insecten. V. 44.

Eeuvens (Dr. C. L.) als lid van het

Bestuur benoemd. V. 57.

Bomanofï (N. M), Mémoires sur les

Lépidoptères, Vol. IX (Boekbeoor-

deeling. 20.

Sepp (Stand van het werk van). V. 45.

Snellen (P. C. T.) herkozen als lid van

het Bestuur. V. 57.

Veth (Dr. H. J.) benoemd tot Eere-

voorzitter der volgende Zomerverga-
dering. V. 58.

Yosmaer (Grief van Dr. G. C.J.) tegen

de Entom. Vereeniging. V. 58.
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