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VERSLAG

ZES. EÄ- DERTIGSTE WIN TER VERG ADERING

DER

»EDEPiLliDSCHE EiüTOMOlOfilSCHE VEREESKJIM,

GEHOUDEN TE AMSTERDAM

o p Z on dag', 25 -J a n u a r i 1903,

des morgens ten 11 ure.

Voorzitter de heer Jlir. Dr. Ed. J. G. Everts.

Tegen Vv'oordig de beeren: P. J. van den Bergh Lzn. , Dr. J. Rit-

zema Bos, J. B. Gorporaal, D. van der Hoop, J. Jaspers Jr.,

A. A. van Pelt Lechner, Mr. A. F. A. Leesberg, J. Lindemans

,

Dr. D. Mac Gillavry, Dr. J. G. H. de Meijere, A. Mos, Dr. A.

G. Oudemans, Dr. J. Th. Oudemans, Mr. M. C. Piepers, R. A,

Polak, Dr. G. L. Reuvens, G. van Roon , Dr. A. J. van Rossum,

Mr. D. L. Uyttenboogaart, Dr. H. J. Vetb, Mr. L. H. D. de Vos

tot Nederveen Gappel en H. W. van der Weele.

De beeren K. Bisschop van Tuinen Hz. , Mr. A . Brants

,

M. Galand, D. ter Haar, F. J. Hendricbs, S. J., F. J. M. Hey-

laerts, K. J. W. Kempers, Dr. G. Kerbert, G. Ritsema Gzn.
,

Job. Ruys, P. G.T.Snellen, H. A. de Vos tot Nederveen Gappel,

VV. Warnsinck en Erich Wasmann, S. J., hadden bericht gezonden
,

dat zij verhinderd waren de vergadering bij te wonen.

lijdschr. V. EiUom. XLVI. 1
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De Vice-Yoorzîtter opent de vergadering en deelt mede, dat

de heer Snellen door ongesteldheid , hoewel niet van ernstigen aard
,

verhinderd is de vergadering bij te wonen.

Krachtens de wet der Vereeniging neemt Spreker dus de leiding

dezer vergadering op zich en begint met den wensch uit te spreken,

dat de ongesteldheid van den heer Snellen niet van langen duur

zal zijn en deze van den zomer weder zijne functie van voorzitter

zal kunnen vervullen.

Door applaus betuigt de vergadering hare instemming met het

gesprokene.

Alsnu geeft de Vice-Voorzitter het woord aan den heer Mos.

Deze laat ter bezichtiging rondgaan een exemplaar van PapUio

Idaeoides Hewitson \an de Philippijnsche eilanden, eene soort, die

nog in geene verzameling in Nederland aanwezig is en , hoewel

generiek verschillend , veel in habitus overeenkomt met Hesiia-

goorten
,
waarvan Spr. Hestia Lyneens Drury en Hestia cV Urvillei

Boisd. ter vergelijking er bij gevoegd heeft. Verder vertoont Spr.

eenige nog in den laatsten tijd door hem verkregen zeldzame soorten,

name'ijk; Agroüs valesiaca Boisd. en grisescens'XY., Hadena gemmea

Tr. , Dimithoecia albimacula Bkh., Cimelia Margarita Bbn. , welke

laatste slechts in een zeer bepeikt gebied voorkomt; en de door

lage t«ïiperatuur verkregen ab. MerriJ'wldi Standf. en Olymena Standf.

van Vanessa Atalanta L.

De heer Ritzema Bos doet mededeeling van belangrijke schade,

in den laatsten tijd door insecten te weeg gebracht. In de eerste

plaats bespreekt hij de schade veroorzaakt door de larven van

Silpha atrata L. aan spurrie, voorgekomen onder Radewijk (Ov.).

In den tijd van een paar dagen werd een akker, groot 20 aren

en beplant met dit gewas, geheel kaalgevreten , terwijl slechts enkele

boekweitplanten , die tusschen de spurrieplanten stonden, gespaard

waren geworden.

Reeds vroeger werd veel schade aan suikerbieten door dit insect

veroorzaakt. In de IJpolders werd in 1877 schade door de volwassen

kevers aan koolzaad en . andere gewassen veroorzaakt. Maar hier
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hier was het de soort Sìlp/ni opaca L. Het optreden van de aas-

kevers werd hier toegeschreven aan de overstroomingen , die te voren

hadden plaats gehad
, en aan de hierdoor veelvuldig op het veld ge-

vonden krengen, die zeer bevorderlijk voor de voeding der larven

van deze kevers waren.

Verder vertoont Spr. een exemplaar van Agrilus sinuatus Oliv.
^

tot dusver als zeer zeldzaam hier te lande bekend. Den laatsten

tijd werd dit insect veel aangetroffen bij vruchtenkweekers in Brabant
en op de Zuidhollandsche eilanden, maar ook elders in ons land,

zooals te Baambrugge, te Naarden en te Enkhuizen. Reeds in 1870
werd de schade

,
door dezen kever te Karlsruhe veroorzaakt , vermeld

en in 1890 werd deze ook in Hessen en in de Taunus geconstateerd.

Volgens een kweeker te Naarden had deze kever reeds sinds 15 jaar

l)elangrijke schade aldaar veroorzaakt. De larve tast jongere en
oudere pereboomen aan en maakt zigzagvormige gangen, die soms
geheel om den stam of om den tak heenloopen; daarom noemt men
deze larve «ringworm». De kever verschijnt in Juni en .Juli.

De eieren worden gelegd in reten en tusschen de schubben van
de schors, meestal aan de Z. of Z. VV.kant der stammen. De larve

boort zich in; later is het boorgat te herkennen aan een' droppel

vocht, die er uitvloeit. De gangen zijn eerst smal, in het tweede
jaar worden zij wijder. Uitwendig ontstaan barsten en reten (als

bij zonnebrand !). Het omgevende hout word ook bruin gekleurd.

Tegen het einde van het 2de jaar is de larve volwassen, zij boort

een gang, die 2-3 m.M. diep in het hout gaat, evenwiijdig aan
de bast. Het omgevende hout word dan groengrijs. De ringworm
is niet alleen schadelijk door de vreterij , maar ook door afscheiding

van eene giftige stof, die in een paar jaren tijd den dood van den

aangetasten boom veroorzaakt.

Vooral langzaam groeiende pereboomen gaan hierdoor dood , terwijl

snelgroeiende soorten de kwaal te boven komen en de wondoverwallen.

Men heeft de z. g. Leinewebersche compositie, waarmede de

stammen omgeven worden, aangewend en reeds is bekend, dat

deze toepassing te Rijsoord doel heeft getroffen . De stammen worden

met eene laag omgeven, die de kevers verhindert
, zich naar buiten
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te boren, en aan den anderen kant dengenen, die toch naar buiten

gekomen zijn, belet, zich weer in te boren.

Verder vertoont Spr, een kokertje van Li/da inanità de Vili., te

Apeldoorn gevonden. De bastaardrups maakt uit rozenbladeren een

kokertje tot 10 c.M. lengte, waarin zij woont en zich bij veront-

rusting terug trekt. Om te vreten komt zij halverwege het kokertje uit.

Nog vertoont Spr Diaspisfallax Horwath, aangetroffen op winter-

calvillen te Baanibrugge. Deze leeft hoofdzakelijk op de twijgen,

maar gaat ook over op appels , waarbij rondom iedere schildluis op

den appel een roode vlek ontstaat.

Naar aanleiding van het medegedeelde vraagt de heer Everts

aan Spr. of hem ook bekend is , dat de Sllpha atrata L. als kever

schadelijk is, daar Ganglbauer in zijn bekend werk vermeldt, dat

slechts de larven plantendeelen vreten, terwijl de kevers zich

voornamelijk met slakken voeden. Het is den heer ßitzenia Bos

daarentegen bekend, dat ook de kevers wel degelijk bladeren vreten,

bepaaldelijk van suikerbieten.

De heer Folak stelt eenige « entomologische anachronismen »

ter bezichtiging :

1. Vanessa atalanta L. , uit een rups gekweekt den 20sten No-

vember 1901. In de laatste week van November van genoemd jaar

was Spr. nog in 't bezit van eenige levende poppen van deze soort
,

waarvan de imagines geheel ontwikkeld binnen de pophuid stierven.

2. Va7i. io L. , uit een rups gekweekt den 2den October 1901.

Deze soort, die door Spr. herhaaldelijk in het insectarium van

Natura Arlis Magisira gekweekt is, heeft hier te lande slechts

zelden twee generaties per jaar. De vlinders, welke in Juli uit de

pop komen , betrekken dikwijls reeds in 't midden van den zomer

hun winterkwartieren , evenals Van. poli/cJdorosh. en Van. anliopah.

Het ter bezichtiging gestelde exemplaar vertoont een opmerkelijke

kleurafwijking ; het roodbruin is een kaneelkleur geworden. Deze

aberatie vertoonden ongeveer 30 pet. der uit een kolonie rupsen

gekweekte vlindei's. De rest was normaal van kleur. Geen enkele

der October-vlinders, welke waarschijnlijk tot eene tweede generatie
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behoorden , kon in het insectariuin tot den winter in leven worden

gehouden, terwijl de Julivlinders daar jaarlijks overwinteren.

3. Van. nrficaeh. uit een, rups gekweekt den 15den November

1901. Waarschijnlijk een vierde generatie.

4. Smerinthus populi L. uit het ei gekweekt den Uden Augustus

1901 , zonder dat de pop heeft overwinterd. In het inseclarium

zijn van deze soort herhaaldelijk twee generaties per jaar gekweekt.

5. Centra fxrcula Cl. uit het ei gekweekt den 8den Juli 1902.

De moedervlinder was in April van hetzelfde jaar gevangen.

6. Porthesia similis Fuessl. uit een pop gekweekt den 19den

October 1897.

7. lûjmantria dispar L. gevangen in het Vondelpark te Amster-

dam den 5den October 1902^ terwijl het dier bezig was zijn eieren

af te zetten.

8. Ourapteryx sambucaria L. den 25sten September 1901 uit het

ei van hetzelfde jaar gekweekt. Het gebeurt bijna ieder jaar , dat

van ongeveer veertig rupsen in het insectarium één sneller groeit

dan de overige en nog in het najaar imago wordt. Spreker heeft

ook herfstvlinders van deze soort in de natuur waargenomen.

9. Arctia caja L. den ISden October 1902 uit het ei van

hetzelfde jaar gekweekt.

De heer van Rossum doet de volgende mededeelingen omtrent

zijne voortgezette onderzoekingen over parthenogenesis bij bladwespen.

1. Cimhex connata Schrk.

Uit de weinige eitjes in derde parthenogenetische generatie (Tijd-

schr. V. Entom, XLV Versi, p. 70) verschenen 7 larfjes in het

begin van Juni. Zij groeiden langzaam , werden 5 Aug. van de

elzestruik naar een glas met aarde overgebracht , waarin zij na nog

een paar dagen gevreten te hebben , omstreeks 9 Aug. alle ver-

dwenen. Hoewel het alle groote, oogenschijnlijk flink ontwikkelde

larven geworden waren , bleken twee slechts een cocon vervaardigd

te hebben ; de overige zijn voor of bij het inspinnen bezweken.

2. Cimhex feniorata L.

Ofschoon reeds vroeger door mij manlijke parthenogenetische wespen



b V lì B S L A G.

dezer soort gekweekt werden (Tijdsclir. v. Eiitom. LX.III Vergi, p 51)

achtte ik het wenschelijk de proef, zoo mogelijk met grooter aantal

te herhalen. Daartoe werden 2 en 4 Juni twee maagdelijke wespen

op berk ingebonden , de eene var. silvarnm F, was afkomstig uit

Schwerinsche, de andere var. Grißid Leach uit bij Arnhem ge-

vonden larven. Zij leefden tot 16 en 20 Juni ; ook deze wespen

hebben weinig gelegd; de hooge temperatuur der eerste Junidagen

werd weldra door langdurig guur weder vervangen. Eerst 4 Juli

werden zes larfjes waargenomen , welke zich zeer langzaani ont-

wikkelden ; toen zij 24 Juli naar binnen verhuisd werden was er

zellis eene zeer kleine bij , welke de ruggestreep nog niet bezat.

Zij zijn van 3— 20 Augustus achtereenvolgens in den grond ge-

kropen; door vier larven werden cocons gemaakt.

3. Cinihex fagi Zdd.

Eene wesp, 21 Mei op beuk ingebonden, heeft hierop tot 10 Juni

geleefd doch niet gelegd.

4. Cimbex lutea L,

Bij eene vorige kweek op gladbladerige wilg werden reeds 21

manlijke wespen uit 24 cocons van parthenogenetische larven ver-

kregen. (Tijdschr. v. Entom. LXII, Versi, p. 7.) Ik besloot thans

nog eens de proef op wolwilg te herhalen , welke tot nog toe niet

gelukt was. (Idem p. 11). Een wilgenwijfje dat na éénjarige

overwintering, 28 Juni uit Arnhemsche larven verschenen was,

werd '2 Juli op een Salix cuprea ingebonden, doch was reeds 4 Juli

overleden. Op nieuw werd toen 8 Juli eene wesp ingebonden,

welke na tweejarige overwintering, 3 Juli, te voorschijn gekomen

was uit een cocon te Groesen in wilgenmolm gevonden. Zij begon

weldra te leggen, o. a. op een groot blad zelfs 16 eitjes, alle in

een kring langs den rand van het blad verspreid ; op sommige

bladeren bevond er zich slechts een ; in het geheel telde ik er

omstreeks 14 Juli 57. De wesp leefde tot 17 Juli, toen de eerste

larfjes (nsf negen dagen) begonnen te verschijnen. Alle 57 larven

zijn uitgekomen en volwassen geworden ; van 2—25 Sept. begaven

zij zich in den grond, en zullen vermoedelijk bijna alle cocons

gemaakt hebben. Gedeeltelijk zal de gunstige uitslag van deze kweek
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aan warmer weder te danken zijn ;
ook was deze wespenmaagd

iets langer en overvloediger met suikerwater gevoed dan andere
;

zij kan hierdoor krachtiger en geschikter voor hare taak geworden

zijn. Bij de 57 larven op wolwilg gekweekt heb ik evenmin als

vroeger de roode variëteit waargenomen ; over het algemeen waren

de larven lichter en doffer van kleur dan die der gladbladerige

wilgen , en hadden sommige hier en daar een paarsachtig schijntje,

zooals de larve afgebeeld door Snellen van VoUenhoven op plaat 3

van het Tijdschr. voor Entom. Deel XIII. De dofblauwe ruggestreep

begon gewoonlijk vlak achter den kop en liep door tot het derde

segment van achteren ,
begrensd door iets kortere lichtgroengele

of geelwitte langslijnen, welke meer óf geheel met de grijsgroenige

tint van het lichaam ineenvloeien wanneer de larve tegen haar

laatste stadium in den grond gaat kruipen. Bij de wilgenlarven is

de huid boven de poolen veel minder wratachtig dan bij de elzen-

larven.

5. ClaveUaria Amerinae L.

Ook deze kweek had een gunstig verloop
; van de vele larven in

derde parthenogenetische generatie verschenen, begin Juni , hadden

zich omstreeks half Juli 70 larven ter coconvorming tusschen hout

begeven. De moederwespen dezer larven waren eerst na driejarige

overwintering uit de cocons der tweede parthenogenesis verschenen.

(Tijdschr. voor Entom. XLV, Versi, p, 71.)

7. Trichiocampus nlmi L. ').

In het laatst van April waren wespen op iep ingebonden. (Tijdschr,

v. Entom. XLV Versi, p. 72). De larven begonnen uil de eitjes

omstreeks 14 Mei te voorschijn te komen; 27 Juni waren er 46

ingesponnen tegen het met katoen bekleede boven- en ondergedeelte

van den gazen zak en tegen bladeren of takjes. Van 30 Juni tot

16 Juli verschenen hieruit 29 uitsluitend manlijke wespen, dus

63 pet.

7. Allantus scropJiulariae L.

Uil 100 parthenogenetische larven van 1901 (Tijdschr. v. Entom.

1) Als Cladias nncinatus KL door Snellen vau VoUenhoven beschreven en

afgebeeld
,

(Tijdschr. ?. Eutom. IV p. 84).
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XLV Versi, p. '27.) verschenen van 18 Mei—8 Juli 32 <? en 3 2.

De wijfjes vei^schenen eerst na 18 Juni.

De vi'aag doet zicli hier voor of dit een geval van gemengde

parthenogenetische nakomelingschap is, zooals door v. Siebold en

Cameron bij Pferonus ribesii Scop. , door Fletcher bij Pteronus ciir-

tispinus Thms. , en door mij bij Clavellaria Amerwae L. waarge-

nomen is. Het zou mogelijk kunnen zijn dat er met het voedsel

voor de larven wellicht blaadjes ingebracht waren, waarop zich

bevruchte eitjes bevonden. Door het groot aantal larven toch was

de plant, waarop zij uitgekomen waren vrij spoedig kaal gevreten
;

zij moesten toen verder grootgebracht worden op afgesneden helm-

kruid-takjes uit den Hortus of uit de omstreken van Arnhem.

Zorgvuldig werd ieder blad met de loupe nagezocht, om te zien

of er misschien eitjes of pas uitgekomen larfjes op de bladeren aan-

wezig waren ; wanneer dit het geval was werden die takjes niet

tot voedsel gegeven. Hoewel het onderzoek met groote nauwkeu-

righeid geschiedde, zou het kunnen zijn, dat een drietal pas gelegde

eitjes, welke dan zeer moeilijk waar te nemen zijn, niet opgemerkt

werden , en dat zich hieruit , bij de 32 parthenogenetische mannetjes,

de 3 vrouwelijke wespen ontwikkeld hebben.

Bij e3ne kweek uil bevruchte eieren, was de verhouding tus-

schen vrouwelijke en manlijke imagines, wat het aantal betreft,

geheel anders. Hierbij toch verschenen uit 40 larven van 1 Juni—
6 Juli '13 $ en slechts 4 <?, in het geheel dus 17 wespen = 42,5

pet. , zoodat bij de bevi'uchte eieren het aantal der uitgekomen

wespen ook iets grooter is dan bij de parthenogenetische
,

waar

het 35 pet. bedraagt.

Het zal wenschelijk zijn de proef met parthenogenetische eitjes

te herhalen , om uit te maken of de nakomelingschap al of niet

gemengd is.

Vermeldingswaard vindt Spreker het dat hij in het begin van

October, twee Scropkulariae-\diV\en ontving van Mr. A Brants,

door dezen in Opper-Italië gevonden. Terwijl de Noord-Europeesche

larven bij de laatste vervelling een leemkleurige tint aannemen
,

alvorens zij in den grond kruipen, werden de beide Italianen eerst
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heldergroen , en begon deze kleur eei-st later in geelachtig bruin

over te gaan.

8. Poecllosoma luteola Klg.

Nadat van 16—28 Mei vijf uitsluitend vrouwelijke wespen ver-

schenen waren uit larven in Augustus en October 1902 op wederik

gevonden (Tijdschr. v. Entom. XLV Versi, p. 26) werden deze

achtereenvolgens ingebonden op eene plant van Prinmla officinalis

in pol. Zij hebben hier zeer weinig op gelegd en uit de eieren is

niets terecht gekomen.

Van 8—22 Juni werden daarop weder 19 larven op de Lysi-

machia plant in den Hortus gevonden. Zij waren 4 ,luli alle in de

aarde van het kweekglas verdwenen. Den 8sten Juli begonnende

imagines te verschijnen, weder alleen vrouwelijke; later ook sluip-

wespen. Vier Poecilosoma-wespen werden nu ingebonden op eene

wederikplant ,
LysimacJtia vulgaris in pot. Zij legden hier weldra

op, en na 11 à 12 dagen (20 Juli) werden de eerste parlheno-

genetische lichtgroene larfjes met bruingelen kop waargenomen
;

23 Juli waren er reeds een paar verveld, nu grijs bepoederd en

van onderen lichter geworden. Bij verderen groei verloren zij de

blauwgrijze bepoedering, en zijn dan groenachtig of bruingrijs met

drie donkerder blauwgroene langs-strepen en witachtig onderlijf;

de bruingeelachtige kop heeft op den schedel een zwarte of zwart-

bruine vlek. Wanneer zij na de laatste vervelling naar beneden

kruipen, zijn zij geheel groen geworden. Een twintigtal had zich

tegen 11 Augustus in den grond begeven ; uit deze larven verscheen

24 Augustus eene parthenogenetische wesp ?. De overige over-

winteren in een los spinsel zonder cocon en zullen vermoedelijk in

het aanstaande voorjaar ook vrouwelijke wespen leveren ;
mannetjes

worden hoogst zelden gevonden.

In het begin van September werden op nieuw larven gevonden

thans echter niet op wederik ; deze plant in den Hortus had door

het vreten der vorige generaties veel blad verloren. De wespen

hadden nu eitjes gelegd niet op PrimMla welke er naast groeide,

maar op Cijclamen-\t\2,i\\]ei> , welke in de bloemisterij grenzende aan

den Horlus in een broeibak gekweekt werden. Voor zoo ver mij
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bekend, zijn de lai'ven hier vroeger nog niet op aangeiroiïea ; zij

vraten groote gaten midden in het blad.

9. Pteroniis miliaris Panz.

Jonge larven werden 19 Juni op Salix vitellina gevonden. Nadat

zij tegen 30 Juni in aarde gekropen waren , verschenen hieruit

20 en 21 Juli zeven vrouwelijke, geen manlijke wespen. Vier

hiervan werden na voeding met suikerwater ingebonden op wilg in

tuin , aan de drie overige werden binnenshuis in water geplaatste

takjes verstrekt. Zij gingen terstond leggen niet in het blad maar

in de opperhuid der bladstelen en jonge takjes De bruinachtig

getinte, eenigszins onregelmatig gevormde bultjes liggen hierop in

een lange rij achter elkander ; iedere wesp legde ongeveer 45 à 50

eieren. Na elf dagen kwamen de parthenogenetische larfjes , bin-

nenshuis te voorschijn ; buiten een dag later. De pas verschenen

larfjes zijn vuilwit of geelachtig wit met grooten zwarten kop
;

en worden licht bruingroenig , zoodra zij iets voedsel genomen

hebben. Zij zitten gekromd in het gaatje, dat zij uit het blad

vreten, en nemen bij verontrusting reeds dadelijk de S-vormige

houding aan. Den volgenden dag waren zij donker grijsgroen of

groenzwart geworden, ook de pooten. Na de eerste vervelling zijn

zij bruinzwarter , aan eerste en laatste segmenten geelachtig, en

boven de pooten met vele zwarte stippeltjes ; kop zwart. De vol-

wassen larve is door Snellen van VoUenhoven afgebeeld als Nematus

trimaculatns , Tijdschr. v. Entom. V. pi. 4. De tint van mijne

larven was toen groengrijzer en iets donkerder ; de kleur der

eerste segmenten meer oranje. Na de laatste vervelling is het

laatste segment boven de zwarte achtei'vlak ook oranje zooals van

VoUenhoven dit afbeeldt ; in een vorig stadium is de kleur boven

die vlek groenachtig. Brischke geeft aan, dat de tint dezer larven

lichter is bij exemplaren, die op wolwilg leven. In zijne afbeel-

ding is de kleur der 3 voorste en 3 laatste segmenten karmijn-

achtig in plaats van oranjerood. Zie : Schrift, phys. ökon. Ges.

Königsberg XXIII n°. 38 ; Zaddach beschrijft de wesp hier als

Nem. croceiis ïhms. syn. Nem. ftilvus Htg,

TJit de binnenshuis gelegde eitjes, kwam wegens verdroging der
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takjes weinig iei'eclit. De kweek buiten had een zeer günstigen

uitslag; 19 Aug. werden 182 larven naar binnen verhuisd. Na

verdere voedering met wilgenloof hadden 29 Augustus bijna alle

larven 179 zich in den grond begeven ; slechts 3 zijn bezweken.

10. Pferonus dilntus Brischke.

Van de geheele parthenogenetische kweek der 40 larven uit 1901

is niets terecht gekomen. (Tijdschr, v. Entom. XLIV Versi, p. 59).

Ruim 30 larven hadden cocons vervaardigd ; zij bevatten vochtige

üf verdroogde doode larfjas. Zijn het wellicht reeds larven in 2de

of 3de parthenogenetische generatie geweest ? Uit vier op wolwilg

in tuin gevonden larven kwamen thans evenmin wespen.

11 Lygaeonematus compressicornis F.

Op Italiaanschen populier werd 23 Juli eene larve gevonden,

waaruit 10 Augustus eene wesp ? verscheen, welke 11 Augustus

ingebonden tot 16 Augustus leefde en niettegenstaande bijzonder

ongunstig weer aan beide kanten van eene bladsteel gelegd heeft.

In het laatst van Augustus werden zeer lichtgroene parthenogenetische

larfjes waargenomen, de kop is iets donkerder. Na de eerste ver-

velling is de larve groen met lichtbruinen kop ; zij begonnen toen

de merkwaardige «schuimpalissaden » te vervaardigen. Door Snellen

van VoUenhoven zijn deze en de volwassen larve, welke hij iW;?^a//tó'

vallator noemde, afgebeeld in Tijdschr. v. Entom. I pi. 12.

Den 4den September werden 16 larven naar binnen verhuisd,

18 September waren zij in den grond of onder blad ingesponnen.

Gaiiieron heeft uit parthenogenetische eieren der wespen geen

imagines verkregen. (Monogr. Brit. Phytoph Hymen. II p. 218).

De heer van Rossilill deelt verder mede :

I. dat het hem na veeljarige teleurstellingen in den afgeloopen

zomer gelukt is, larven uit bevruchte eieren van Clmbexfagi Zdd.

te kweeken, zoodat de beschrijving der geheele ontwikkeling

dezer wesp uit ei tot imago, dank zij de hooggewaardeerde

hulp van Mr. Brants met afbeeldingen voorzien , eindelijk in

het Tijdschrift zal kunnen verschijnen.

Nadat uit beukenlarven gekweekte Jay i -wespen i en ? naar
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Teschendorf gezonden waren mocht Spreker thans van pastor Konow

vernemen cc Es ist das die Art die ich als capreae beschrieben

liabe ! » (Zie Tijdschr. v. Entom. XLV Versi, p. 19.) en hij zegt

verder: «Was ich als Cfagì beschrieben habe, ist eine kleinei'e

Art , die nur mit femorata L. verglichen werden kann. » Aan

een verzoek tot Konow gericht om toezending van een capreae

Kon. 2 ten einde een foto der zaag te maken , kon niet voldaan

worden , omdat hij slechts éen dergelijk exemplaar meer bezat.

Konow voegt hierbij : « Aber da Ihre C. fagi mit meiner capreae

identisch, wird Herr B. van Tuinen hiesiger Exemplare nicht

bedürfen.» Het komt Spreker voor dat de kwestie nu opgelost en

capreae dus niet meer als bijzondere soort beschouwd kan worden.

Konow stelde echter nog de vraag : « 1st capreae vielleicht auch

polyphag und kommt bei Ihnen slu{ fagus vor?» Naar aanleiding

hiervan werden beukenlarven naar Teschendorf gezonden welke

geheel met de beschrijving der /«y i-larven in Konow's analytische

tabel overeenkomen , benevens de mededeeling dat het Spreker

nooit gelukt is fagi-\a.vven wilg te doen vreten.

Larven der Cimbices van els, berk en beuk werden in zomer

en najaar van 1902 weder bij Arnhem gevonden ; de wilgenlarve

C. liiiea echter in het geheel niet , zij kwam vroeger geregeld, voor.

en dikwijls in groot aantal, op waardenhout langs den Rijn.

Bij tene kweek van femorata-laivven op berk was het aan mieren

gelukt door eene zeer kleine opening het gaas binnen te dringen.

Gelukkig werd de aanval spoedig ontdekt ; drie larven waren echter

reeds slachtoffers der moordenaars geworden , en bezweken door

hunne felle beten.

Kruisingsproeven tusschen Cfemorata ê en C. connata ^ hdiaaen

geen resultaat ; de mannetjes gedroegen zich onverschillig.

Voor het eerst werd opgemerkt dat femorata-\-AV\ex\ een gat

beten in het gaas tot afsluiting van het kweekglas , en zich daardoor

verwijderden.

II. In 1901 wei'den TrieMosoma -i^v^en gevoed met ander loof dan

waarop zij in de natuur voorkomen. (Tijdschr. v. Entom. XLV,

Versi, p. 2'2) Uit cocons van meidoorn-larven {'I)\ titjlalis Sie^th).
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Inet herh gevoed, verscheen in het hegin van April 1902 een $ en

15 April twee ? ; bij een der wijfjes was de beharing gedeel-

telijk lichtgeler, overigens gewone type. Nog geen wespen

verschenen uit lucorumAdxy^.x\ der berk welke met wolwilg óf

meidoorn gevoed waren *).

III. Twee larfjes werden 13 Juni op wilg gevonden, overeenkomende

met de beschrijving van Pteroims airüs;pinis G. C. Thoms. in

Konow's « Analytische Uebersicht der Chalastogastra-Iarven ».

Na de laatste vervelling zijn zij matgroen met fijne witle lijn

door de stigmata
;

zij kruipen dan spoedig in den grond , hetwelk

hier 17 en ^l Juni plaats had. Hieruit verschenen nog geene

imagines. Den lOden September werden weder 3 larven op

wilg gevonden {Salix viiellina) , twee hiervan hadden 15 Sept.

cocons gemaakt op den grond onder afgevallen blad. Vermoe-

dende dat deze cocons overwinteren zouden , verbaasde het Spr.

30 September twee doode wijfjes in het glas te vinden
, welke

nog fraai groen waren en dus nog niet lang overleden konden

zijn. Het komt hem voor dat het deze soort is welke door

Snellen van VoUenhoven als Nematusvirescens\ìi%.\^\)Q.^t\\xQ^iQn

in Tijdschr. v. Entom. X pag. 168 en dat Cameron 2) de wit-

gestreepte larve als curüsjnnis , de rozerood gestreepte variëteit

dXsBergmanni beschreef. De larve van Pter. Bergmanni Dahlb.

syn. dispar Zdd. toch is geheel anders geleekend en leeft op herk.

(Zie Tijdschr. v. Entom XLV Versi, p. 22—25.) In de tweede

uitgave van zijn analytisch overzicht noemt Konow ook een Pter.

virescens Htg. der berk
; zou deze « einfarbig grasgrüne y> larve,

niet de Bergmaimi-hrve na hare laatste vervelling kunnen zijn?

IV. In September werd de bekende populier-bewonende larve van

Trlcàiocampiis viminalis Fall, in vrij groot aantal op berk aan-

getroffen
;
dat zij ook hier op leeft vond Spr. nergens vermeld.

1) Zie ook mededeelingen van Bisschop van Tuinen, Tijdschr. v. Entom. XLV
p. 68 , Verslag.

2) Mon. Brit. Phytoph. Hym. II n«. 50 en 52. Als Nem. viridescetis beschrijft
hij in no. 51 eene zelden op berk voorkomende wesp , doch vermeldt niets omtrent
de larve.



V. In Juni werd een groen en wit geteekend rupsje waargenomen

vretend aan ScropJmlaria nodosa , waarvan een takje naast af-

gesneden stengels van ganzebloem en Hieracium in water stond.

Nadat de rups eenige dagen uitsluitend helmkruid bij Spreker

gevreten had, heeft Mr. Brants haar verder grootgebracht met

heliotroop. In het najaar verscheen uit de pop de hier te lande

zeldzame Xt/lina socia Hufn. welke ter bezichtiging rondgaat.

Ten slotte vermeldt de heer van Rossum dat een sluipwesp
,

Amhlyteles spec. , 6 Februari in een vermolmden boomstam gevonden,

tot 19 Maart, dus 41 dagen door hem in leven gehouden kon

worden.

De heer UytteilbOOgaart laat ter bezichtiging rondgaan :

1°. Bijzonder groote exemplaren van Calandra orijsae L., ± 4| m.M.

lang, terwijl de normale exemplaren slechts ± 1 m.M. groot zijn.

Deze groote exemplaren werden door Spr. aangetroffen in korrels

van la Plata maïs, welke eveneens worden vertoond.

2°. Een exemplaar van Hippodamia i3 punctata h. vAr. borea lis

Weise , welke variëteit met geheel zwarte dekschilden nieuw voor

onze fauna is. Het werd dezen winter uit aanspoelsel van de rivier

de Waal te Tiel gezeefd. Ter vergelijking gaat mede rond een

exemplaar van de type.

3°. Een abnormaal exemplaar van Cetonia aurata L. slechts

14 m.M. groot en afkomstig uit het Scharzwald.

4°. Een stuk vermolmd iepenhout met gangen van Codiosoma

spadix Herbst. , welk insect te Amsterdam in de laatste jaren veel

schade aan de oude iepenboomen langs de grachten berokkent.

De heer de Meyere deelt vooreerst mede, dat hij in de laatste

jaren op een met varens begroeide plek nabij Hilversum aan de

bladstelen van het wijfjesvaren {Athjfïwn Jilix femina) vrij veel-

vuldig klompjes schuim waarnam. Deze bleken niet door het

schuimbeestje . maar door een Hymenopterenlarve te Worden ver-

oorzaakt. Zij bewoont daar een holte, die slechts weinig grooter

is dan het dier zelf, mineert dus niet en moet zich voeden met
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den van nature ioevloeienden sapstroom. Nabij het achtereinde van

de larve heeft de gang een opening, waardoor de vloeibare excre-

menten , met lucht, waarschijnlijk uit de achterste stigmata afkomstig,

vermengd, in den vorm van een wit schuim naar buiten vloeien.

De larve is vuilgroen, het achtereind eenigszins schildvormig, van

pooten zijn alleen de thorakale aanwezig. Onder eenige op dezelfde

plek gevangen bladwespen , van welke het dier nog het eerst een

larve zou kunnen zijn, en welke Dr. J. Th. Oudemans zoo wel-

willend was te determineeren , werd ook aangetroflen Blasticotoma

jUiceti KI. , een nog slechts in Duitschland en Zweden gevonden

dier, hetgeen verder ook uiterst merkwaardig is, omdat het een

overgang vormt tusschen de Tenthrediniden en de Siriciden. Het

is de eenige representant der Blasticotominae. Van de biologie is

nog niets bekend, naai- alle waarschijnlijkheid behoort de boven-

genoemde larve wel bij deze soort.

Daarna wordt vertoond de larve eener Tipulide, Llogma glahrata

Meig. , welke op Hì/pmim leeft en met het mos door kleur en ten

gevolge van talrijke bladvormige aanhangsels groote gelijkenis vertoont.

Ter illustratie van de wijze, waarop mijten zich verspreiden, wordt

ter tafel gebracht een vlieg {Hi/drotaea detitipes F.) die zich uit

doode rupsen van Malacosoma neustrla L. had ontwikkeld. Deze

en andere uit deze massa gekweekte vliegen waren dicht bezet

met mijten, die blijkbaar de vliegen, zoodra ze uit de pupariën

voor den dag kwamen , hadden gevonden en ze als ti'ansportdieren

gebruikten, want parasieten waren het wel niet. Zij zaten in dichte

rijen ook aan de dorsaalzijde der vliegen. Hetzelfde verschijnsel nam

Spr. ook waar bij een Syrphidensoort {Eiimerus lunulatus Meig.)

die zich uit een eveneens talrijke mijten bevattenden , half verganen

aardappel hadden ontwikkeld.

Eindelijk doet Spr. nog eenige mededeelingen over de biologie

der Conopiden. Uit de op de vorige wintervergadering ter sprake

gebrachte pupariën kwam voor het meerendeel Physocephala rujipes F.

uit, maar tevens een paar Ph. vittata F. Het puparium van deze

laatste is door zijn ruwere oppervlakte en meer ovalen vorm der

achterste stigmata van dat van Ph. ncjipes te onderscheiden. De
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afgeloopon zomer was voor verdere waarnemingen niet gunstig.

Toch gelukte het ook van de tot dusverre nog niet gekweekte

soort, welker larven door het bezit van voorste stigmata geken-

merkt zijn , eenige pupariën te verkrijgen. Ook bleek, dat van deze

soort althans meermalen meerdere larven , b. v. 2 of 3 , in een

zelfden hommel aanwezig waren. Ook het jongste stadium werd

gevonden , het heeft reeds zwarte monddeelen , evenals de volwas-

senen. Eindelijk werd in een der hommels nog een vierde soort

van Gonopiden-larve ontdekt; door de groole, langgestrekte anaal-

aanhangsels is deze onmiddellijk van de vorigen te onderscheiden

en ook de stigmata zijn anders gebouwd.

Vermeldenswaard is verder nog, dat uit een pop van Phi/soce-

phala vittaia A Chalcididen verkregen werden. Zelfs hier komt

dus nog secundair parasitisme voor.

Het kweeken der Gonopiden leverde ook eenige gegevens voor

de systematische verwantschap, Zooals ook reeds door anderen werd

opgemerkt , zijn deze dieren veel nader aan de Eumy'ulae verwant

dan aan de Sp-phidae. De kopblaas is zeer goed ontwikkeld ; hun

puparium springt als dat van de Eumyidae open. Doorbrekende

horentjes zijn niet ontwikkeld. Daarentegen word door Spr. bij

pas uitgekomen Volucella pelluceas L, geen spoor van voorlioofds-

blaas waargenomen
; het aangezicht was zelis iets ingedrukt, geheel

zooals Becher het voor Eristalis enz. opgeett. De reeds meer be-

twijfelde, maar door gebrek aan materiaal nooit bepaald tegenge-

sproken opgaven van Künckel d'Herculais, dat /^^o/wc-^/^« een kopblaas

bezit als de Musciden, moet dus wel op verkeerde waarneming

berusten.

De heer vail den Bergh vertoont een exemplaar van Ocneria

dispar L., waarbij de verdikte sprieten aan de bovenzijde wit zijn,

terwijl normale exemplaren geheel zwarte sprieten hebben en vraagt

of een der aanwezige leden dusdanige afwijkingen bekend zijn.

Naar aanleiding van de rnededeeling van den heer van den Bergh

merkt de heer J. Th. Oudeiuaus op, dat men hier wellicht met
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een gynandromorph voorwerp te doen heeft ; dit zou nl. het geval

zijn, indien nader onderzoek, waartoe hij zich gaarne beschik-

baar stelt , aan het. licht brengt , dat de zaagtanden aan de

sprieten inderdaad een manlijk karakter dragen. Spreker betreurt

het, dat een anatomiscli onderzoek aan een dergelijk, gedroogd

voorwerp niet meer te verrichten is en spoort een ieder, die

gynandromorphe , dus gedeeltelijk op een manlijk, gedeeltelijk

op een vrouwelijk voorwerp gelijkende dieren ontmoet, aan, die

dadelijk levend aan hem toe te zenden , of ze anders in alcohol

van ongeveer 60 °/„ te bewaren. De hoofdzaak is namelijk, wat

nog niet genoeg begrepen wordt , dat bij zulke voorwerpen de

toestand der geslachtsklieren onderzocht wordt — en dat is

aan sterk gedroogde voorwerpen niet meer uitvoerbaar. Een

onderzoek naar den staat der chitineuse copulatieorganen kan aan

droge voorwerpen heel goed gescliieden , doch is 1er bepaling der

sekse bij zulke gynandromorphe voorwerpen ten eenenmale on-

voldoende.

De heer J. TL. Oiideiiians laat een exemplaar rondgaan der

door hem en den heer .T. A. Snijder onlangs uitgegeven oc Naamlijst

van Nederlandsche Macrolepidopteia ». Hij stelt in het licht, waarom

hij tot de samenstelling dezer naamlijst is overgegaan. Onlangs

verscheen nl. eene nieuwe uitgave van den bekenden « Catalog der

Lepidopteren des Europaeischen Faunengebietes», in 1871 door

Staudinger en Wocke bewerkt, thans onder den titel « Catalog der

Lepidopteren des Palaearctischen Faunengebietes », door Staudinger

en Rebel. Waar ieder, die den toestand kan overzien, er niet aan

zal twijfelen , dat deze Catalogus nu wel weder gedurende een paar

tientallen van jaren in het grootste gedeelte van , zoo niet in geheel

Europa , algemeen gevolgd zal worden , meende Spreker , dat het

een nuttig w^erk zou zijn , zoo spoedig mogelijk van onze inlandsche

Macrolepidoptera eene naamlijst samen te stellen, waarin de syste-

matische volgorde en de nomenclatuur dezelfde zouden zijn als in

den bovengenoemden Catalogus. Zonder twijfel zullen er velen zijn,

die het op allerlei gebied met dien Catalogus oneens zijn , en allicht

TijdscJir. voor Eniom. XLVI. 2
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hebben dezen menigmaal gelijk ; uit de voorrede blijkt trouwens

reeds, hoe de meer conservatieve Staudinger dikwijls met den meer

vooiuitstrevenden Rebel aanmerkelijk van meening verschilde. Van

een prac tisch standpunt echter is er veel voor te zeggen, den

Catalogus nu vooi-loopig maar aan te nemen, zooals die voor ons

ligt .... totdat onder diegenen , die bezwaren hebben , er een

opstaat, die een beter werk van dezelfde strekking tot stand brengt.

De inrichting van de Nederlandsche Naamlijst is geheel en al

met practische bedoelingen geschied. Achter vele namen staan ge-

bruikelijke synoniemen tusschen haakjes aangegeven. Elke bladzijde

is in twee kolommen gedrukt, terwijl de ondergrond in vierkante

vakjes verdeeld is, waarvan er drie rijen voor elke soort beschik-

baar zijn. Zoowel voor het catalogiseeren eener verzameling, als om

allerlei notities te houden, is de lijst geschikt, maar vooral is

zij bedoeld als ru ill ijst. Wenscht men haar daartoe te gebrui-

ken , dan vermeldt men met getallen of streepjes in de vakjes
,

wat men bezit, waarbij men zooveel men wil kan specialiseeren
,

b. V. in typische ea afwijkende vormen, in manlijke en vrouwelijke

exemplaren enz. , terwijl verder poppen , spinsels , rupsen , eieren
,

voorbeelden van beschadiging door de soort enz. enz. vermeld kunnen

worden. In één woord, men kan van zijne geheele verzameling

gemakkelijk een beeld ontwerpen. Eene aldus ingevulde lijst ,
aan

anderen toegezonden, stelt dezen in staat, onmiddellijk na te gaan
,

waarmede men den samensteller van dienst kan zijn, terwijl tevens

kan blijken, over welke duplicaten deze zelf weder beschikt. De

lijst , in quarto formaat uitgegeven , telt 33 bladzijden ; zij is niet

in den handel , doch legen vergoeding der drukkosten verkrijgbaar

bij de samenstellers, wier adressen zijn: Dr. J. Th. Oudemans,

Paulus Potterstraat l'i, Amsterdam, en: den heer J. A. Snijder,

Oosterpark 39, Amsterdam. De prijs is ƒ 0.40 per exemplaar,

y 2.— per zes exemplaren; franco per post ƒ 0.45, resp. ƒ 2.15.

Vervolgens toont dezelfde Spreker twee in Nederland zeldzame

vlinders ; vooreerst een voorwerp van Nonagrla camme O. , dat te

Amsterdam zijne woning kwam binnenvliegen en vervolgens het

te Arnhem uit de aldaar gevonden rups gekweekte exemplaar van
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Xylìna socia Rott. , waarover de lieer van Rossum juist het een

en ander mededeelde.

Daarna vertoont Spreker 32 afbeeldingen van in kleur of teekening

van het normale afwijkende vlinderexemplaren , alle inlandsch en

in zijne verzameling aanwezig. Deze, met nog vele andere meer,

zullen eerlang beschreven en de verhandeling aan hel Tijdschr. v.

Entomologie aangeboden worden. Om die reden behoeft er thans

niet verder over te worden uitgeweid. Enkele der voorwerpen
,

waarnaar de afbeeldingen werden vervaardigd
,

gaan mede ter

bezichtiging rond.

Dan wordt ter bezichtiging gesteld het vreemdsoortige paartje

van Zygaena Jìlìfenduìae L. , onlangs in de « Entomologische Be-

richten tl ter sprake gebracht en bestaande uit een normaal mannetje

en een wijfje, dat, op het achterlijf na, geheel in de pophuid be-

sloten bleef. De dieren werden door den heer Jac. P. Thijsse op

Texel gevonden in den zomer van 1902.

Eindelijk vestigt Spreker er de aandacht op, dat, terwijl zoo

vaak geklaagd wordt , dat goede vangterreinen, inzonderheid in de

nabijheid der zich sterk uitbreidende steden , steeds schaarscher

worden , zoo nu en dan , vooral daar , waar grond van elders wordt

aangevoerd, enkele verrassende uitkomsten vallen op te merken.

Zoo is hem gebleken, dat te Amsterdam, op verscheidene plaatsen,

waar veel zand van elders is opgehoopt, verschillende Graafwesp-

soorten zich gevestigd hebben, soms geheele koloniën aanleggend.

Daaronder komen er voor, die in den plaatselijken veenbodem nooit

nestelen , allereerst , omdat die zich slecht tot graven leent. Als

voorbeeld van 't gesprokene moge dienen, dat door een Amster-

damsch entomoloog, den heer van Beek, eene broedplaats van

Bembex rostrata L, werd ontdekt op de handelskade. Vooral ook

de hooge spoordijken, waarop zelfs hier en daar in de onmiddellijke

nabijheid der stad heide groeit, zijn gebleken aan een aantal

graafwesp- en graafbij soorten huisvesting te verleenen.

De heer van (1er Weele laat ter bezichtiging rondgaan eenige

soorten van Ascalaphidae , welke veel minder bekend zi,jn dan de
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Coleoplera en Lepidoptera, en waarvan slechts ongeveer i 50 soorten

zijn beschreven. De europeesche en palaearctische soorten zijn veel

levendiger gekleurd dan de exotische, die even als libellen hyaline

vleugels hebben. Door Scopoli zijn zelfs soorten van europeesche

A-Scalaphidae als Papilio's beschreven , zonder dus op de overige

kenmerken te letten. Zij worden aangetroffen van 40 - 50 graden

N. R. tot 30—40 graden Z. B. , terwijl de meeste in de tropen

voorkomen.

De verwantschap met de mierenleeuw wijst wel op verwantschap

in levenswijze. Zoo heeft Brauer gevonden, dat Ascalaphus maca-

ronivs Scopoli overdag vliegt in den zonneschijn, bij kalm weer zelfs

heel hoog in de lucht. Het vliegen gelijkt wel op dat van een

Zygaena, maar is krachtiger. Bij koud weer en bewolkte lucht

zitten zij op grashalmen en hebben dan de vleugels dakvormig

opgevouwen ; maar ondanks hunne kleuren zijn zij moeilijk te zien,

want zij draaien om ûe grashalmen heen , zoodat men ze steeds

van de onderzijde ziet. De vliegtijd is van Juni tot half Augustus

en de paring heelt in de lucht plaats , doordat het S' het $ met

de tangen van het achterlijf grijpt. In copulatie gaan zij op gras-

stengels zitten en de houding is dezelfde als die van de Noctuiden.

De eieren worden een paar dagen later gelegd in 2 rijen van

ongeveer 40 à 50 stuks aan stengels. De imagines voeden zich

met Lepidoptera en andere kleine insecten. De jonge larven zijn

eerst dicht bij de geboorteplek en overwinteren dan ook. Zij jagen

op Aphidae. In de lente groeien zij snel en gaan grootere dieren

vreten. In .Juni maken zij cocons tusschen gras en verpoppen.

De larven zijn steeds te herkennen aan de uitsteeksels aan de

abdominaal en Ihoracaal segmenten, wat bij de Myrmeleonidae niet

wordt aangetroffen. Ook maken zij nooit trechters.

Spr. vertoont Ascalapàus coocajus Schiffm met de witte var. l&u-

cooelms Costa en A. JRamb/nii Mac Lachlan c? van Jokohama.

De heer Jaspers laat ter bezichtiging rondgaan een stuk esschen-

slam, met larvengangen van Hylesïnns fraxïni Panz.
,
gevonden

bij Wyler, bij Nijmegen in Juni jl. Verder een eiketak, waaraan
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zich bevinden de groote wintereieren der eikenbladluis en die ge-

vonden werd te Soestdijk in December jl.

Ook stelt Spr. ter bezichtiging meerdere photographieën van

verschillende entomologische voorwerpen zwak vergroot en welke

op glas overgebracht voor het scyopticon geschikt zijn. Op zink

overgebracht kunnen zij dienen voor afbeeldingen in boeken of

tijdschriften Verder een aantal zincographische afdrukken
,
grooten-

deels met de oorspronkelijke teekeningen der insecten er bij.

De heer A- A. van Pelt Lechner doet de navolgende mede-

deelingen :

1. Op 21 April 1902 is door hem in den Botanischen Tuin

der Rijks-Landbouwschool te Wageningen waargenomen, dat een

£ombus-\nàì\ìàu. (vermoedelijk B. lapidarlus L.) werd achtervolgd

door een zwerm bijen {Apis melli/era L.); de hommel werd eindelijk

door een bij gegrepen en viel op den grond ; de bij trachtte hem

een steek toe te brengen aan de onderzijde van den thorax. Spr.

was tot zijn spijt niet in de gelegenheid den hommel te bemach-

tigen, die, enkele oogenblikken nadat de bij zich verwijderd had,

van den grond opvloog.

2. Onder de gewone beukenmot {Chimabache fagella F.) treedt

in de laatste jaren de donkere variëteit Dormoyella Dup. sterk

op den voorgrond ;
Spr. vestigt hierop de aandacht en vraagt of

dit ook elders is waargenomen?

3. Naar aanleiding van de vraag door Dr. J. Th. Oudemans

in de laatste zomerververgadering te Zutphen gedaan bij diens

mededeeling der ontdekking door Prof. Beyerinck van de sexueele

generatie (Audricus circulans Mayr.) van Cynips Kollari Hart. op

Turksche eik (Quercus cerris) deelt Spr. mede, dat hem van be-

trouwbare zijde de verzekering is gegeven dat die boomsoort in den

omtrek van Breda o.a., reeds in 1829 voorkwam.

4. In den nazoiner van het vorige jaar is door Spr. het zeer

zonderlinge feit waargenomen van een poging tot paring bij Leptis

scolopacea L. $ met Phri/ganea striata L. ? , bij een paar insecten

alzoo, die tot verschillende orden, Diptera en Trichoptera behooren.
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De heer Reuvens bespreekt mei een enkel woord het legaat van

Dr. van Hasselt, waardoor de bibliotheek een belangrijke collectie

boeken rijker geworden is. Vooral op Araneologisch gebied zijn

er hoogst belangrijke werken onder, waarbij verscheidene vanden

laatsten tijd , zooals :

Simon, Histoire naturelle des Araignées, 2de editie.

Woi'kman, Malaysian spiders.

Ghyzer et Kulezynski, Araneae Hungariae.

Herman, Ungarns Spinnenfauna.

Wagner, Industrie des Araneïna.

Becker, Arachnides de Belgique.

Verder vele verhandelingen van Thorell, Ernerton, Walckenaer,

Pocock, Hahn Westring
, Keyserling, Cambridge, Simon en anderen.

Onder de niet-araneologische werken vindt men o. a. :

Max Weber, Zoologische Ergebnisse.

Oudemans, Sea-Serpent.

Büttikofer, Reise in Liberia.

Natuurlijke historie van Nederland , e. a.

Spreker stelt verder ter beschikking der leden drie stukken gom

copal
, waarin eenige insecten.

De heer L. H. D. de Tos tot Nederveeu Cappel vestigt de

aandacht op een artikel, aangetroffen in eene der laatste afleve-

ringen van het Duitsche tijdschrift Moderne Kunst , waarin wordt

melding gemaakt van een kleine kever, niet grooter dan een rijst-

korrel, die de palen , waarop de huizen te Amsterdam zijn gebouwd,

verwoest. Het heet hierin , dat dit insect bij millioenen uit over-

zeesche landen overkomt en reeds veel verwoest heeft , waarvan

eenige fabelaclitige voorbeelden worden opgesomd en als bewijs wordt

gegeven eene photographische afbeelding van een gebouw , waarvan

de gevel zoodanig overhelt, dat deze niet zou kunnen blijven staan.

Het blijkt ecliter, dal deze photo is overgenomen uit een ander

tijdschrift , en verkregen werd door verkeerde stelling van de lens.

De heer Jaspers vermoedt , dat met het bedoelde insect , de

Pharaomier bedoeld wordt, die in sommige gedeelten van Amsterdam
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zoei- hiiuleiiijlv blijft zijn, en waarvan het voorkomen in een huis

de aanleiding was tot ontbinding van het huurcontract daarvan.

De heer Leesberg laat ter bezichtiging rondgaan een doos met

verschillende variëteiten van Carahus moidlls F. , voor korten tijd

door Spr. ontvangen door bemiddeling van Dr. Büttikofer van den

heer Paul Born te Herzogenbuchsee (Zwitserland). Deze bezit eene

collectie van ± 35000 exemplaren van Carabus en Calosoma-soorten

in alle vai'ieteiten , wat sculptuur en kleur betreft.

Opvallend is de zeer heldere tint, zoowel die der metaalkleurige

als der donkere variëteiten, als men deze vergelijkt met de doffe

kleur onzer inlandsche exemplaren.

Vooral vestigt Spr. de opmerkzaamheid op de volgende :

1. het ras uit de hoogvlakte der Jura , bijna altijd melaalkleurig,

zeldzaam blauw;

2. het ras uit de hooger gelegen streken, bijna nooit metaal-

kleurig, meest blauw, zeer zelden met een smaragdgroenen rand
;

3. Carahus monilis F. var. Schartowi Heer, o. a. uit Dole in

vele variëteiten ; en

4. Carabus monilis F. var. varicolor Joërin , uit Passwang ,
eene

prachtige 1 o c a 1 r a s s e.

De heer Everts wijst op eene anomalie bij eenige Carabic'meu
,

als: bij verscheidene Platj/mis-soorien , bij Fterosückus nigrlta F.,

uìdkracinus IH. en dillgens St. , Godes Jieloßioides F. en ook bij

Carabus auratus L , bestaande in hel om het schildje ingedrukt

zijn der dekschilden, met tevens meer of minder sterk opgeblazen

zijn aan de schouders Dr. Flach uit Aschaffenburg num waar, dat

deze afwijking veelal voorkomt bij individuen, die in moerassen leven

en beschouwt het als een aan den bodem gebonden ontwikkelings-

proces. Spr. vertoont dit duidelijk aan exemplaren van FlatijHus

vïduus Vaivi, var. moestus Dfts., welke als emarg'matus Gylh. be-

schreven werden.

Verder laat Spr. zien eene merkwaardige afwijking van Ptero-

süchiis vulgaris h. uit West-Pruisen, bij welke het achterlijf met de
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dekschilden zoozeer verkort zijn, dat men aan een geheel ander

dier zou denken.

Eene andere bijzonderheid is het bij uilzondering gevleugeld zijn

van individuen bij boorten, die als regel ongevleugeld zijn, of het

omgekeerde.

Bekend is het eerste geval bij de zeer algemeene PterosücJms

vulgaris L. , welke vorm pennatus Dej. ook enkele malen in Ne-

derland werd aangetrotTen. Hetzelfde is ook bij Calaihus fuscus F.

het geval, waar ook individuen met vleugels of met rudimenten

daarvan voorkomen. Ook is Calathus melanocepkalus L. zelden ge-

vleugeld. Nog zouden van Calathus erratus Sahlb. gevleugelde in-

dividuen bekend zijn. Van den in den regel gevleugelden Calathus

mollis iVTrsh. komen daarentegen bij uitzondering ongevleugelde

individuen voor.

Volgens Verhoeff zouden Calathus fusons en erratus hier en daar

bastaardvormen voortbrengen, die ongevleugeld zijn.

Vooral zijn het kust-eilanden (o. a. voor Norderney waargenomen),

waar ongevleugelde individuen van verschillende gevleugelde soorten

leven. Het gevaar, om in zee terecht te komen, waaraan ge-

vleugelde soorten op die eilanden bloot staan , is van invloed geweest

op de reductie der vleugels. De nakomelingen van gevleugelde

individuen, die eenmaal op de van het vaste land afgescheurde

eilanden waren, of daar gekomen zijn op de eene of andere wijze,

hebben het vliegen moeten afleeren , dus het vliegvermogen allengs

verloren , waardoor ten slotte de vleugels rudimentair werden of

geheel verdwenen.

Het ongevleugeld zijn is, zooals bekend, bij tal \diX\ Caraljictden

eene kaï'akteristieke eigenschap geworden, een gevolg van het meer

op den voorgrond treden van de ontwikkeling dei' pooten voor het

loopen ; concentreert zich nagenoeg alles bij de beweging tot het

snelle loopen , dan lijdt het vliegvermogen er onder. Wij kunnen

zeggen dat bij de Coleoptera in 't algemeen het belang der vleugels,

als organen voor de beweging, meer van secundairen aard is, daar-

entegen de pooten veel meer het leeuwenaandeel krijgen voor de

beweging; dus geheel anders dan bij lii/meuoplera, Lepldoptera en
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Dìptera. De vraag is dus of ook de nervata ur in de vleugels der

Coleoptera die groote beteekenis voor de systematiek heeft, welke

men zoozeer waardeert bij de zooeven genoemde bij uitstek vliegende

insecten. De kevers gedragen zich geruimen tijd achtereen , alsof ze

geen vleugels hadden; het weinig gebruik dat zij er van maken

is dus zeker niet de manier om het vliegvermogen te bevorderen

of te volmaken. Onwillekeurig denken wij hierbij aan de vogels,

waar de hoenderachtige vogels met hun doorgaans minder ontwikkeld

vliegvermogen en de loopvogels zonder vliegvermogen in dezelfde

verhouding staan tot de groote massa goed vliegende vogels
;
prachtige

contrasten zijn b. v. in dit opzicht een hoen en een duif.

Het loopen en vliegen bij Cicindelas geeft een geschikt voor])eeld

hoe van beider wijzen van bewegen, zoowel loopen als vliegen , als

't ware evenveel ontwikkeld is, nl. goed, maar met snel opeen-

volgende rustpauzen , dus niet met lang aanhouden van een der

twee wijzen van bewegen. Het meest volmaakte, snelle /o(?/;e?« treft

men aan bij de ongevleugelde Carahen , waarvan toch enkele individuen

nog vleugels of vleugel-rudimenfen kunnen behouden hebben, o.a.

C. clathratus L. en granulaties L. ; Calosoma daarentegen , welk

genus aan Caraliis naverwant is , bezit goed ontwikkelde vleugels
;

zij maakt dan ook niet haar « foit » zoozeer van snel en lang

achtereen te loopen , maar vliegt gemakkelijk naar boomen om

de processie-rupsen te vervolgen
;

alleen soorten uit Azië en

Noord-Amerika , behoorende tot het sub-gen. Callisthenes Fischer

zijn ongevleugeld.

Behalve vele op kusteilanden voorkomende Carabicinen, zijn

eveneens ongevleugeld tal van Carabicinen die in het hooggebergte,

o. a. nabij de gletschers leven ; zoo o. a. alle Pterostichus-?>oov\.en.

In den strijd om het bestaan en om zich naar omstandigheden

aan te passen hebben vele Coleoptera het voor de insecten zoo

karakteristieke vliegvermogen geheel verloren , maar daarvoor in de

plaats gekregen eene betere ontwikkeling der pooten , dus herkregen

wat meer oorspronkelijke Arthropoden {^Mì/riapoden) hadden en steeds

behouden hebben , zonder tot stand gekomen vliegvermogen. Het

snelle loopen der Carahiciden bevordert de kans om zich een prooi
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machtig te mnken en doet ze tevens gemakkelijk aan gevaar ont-

komen. Zijn dus Coleoptera met vleugels, zoowel vliegende als

loopende, aan allerlei gevaren blootgesteld , de snelloopende Caraben

zijn reeds goed « beslagen )i uit den strijd om het bestaan tevoor-

schijn gekomen, nl. als vlugge, beliendige , krachtige carnivoren,

die zich gemakkelijk bergen onder steenen, rotsblokken, in aard-

spleten enz. ; ook onder de plantenetende en allesetende (afval
,

schimmelende, organische resten enz.) Coleoptera komen veel onge-

vleugelde soorten voor, o.a. de mee^-ie Tenehrioniden, eenige Ceram-

hmläen {Dorcadion e. a.) en enkele Curculioniden en Chrijsomelideu
;

deze dieren zijn voor het meerendeel plomp gebouwd en houden zich

tusschen en onder steenen verborgen ; hier vormt hun hard chitine-

skelet, waaraan ook de dekschilden hebben deelgenomen, een be-

schermend pantser. Een aantal Tenehriouiden : als HeIenophoru>^ , Akis
,

Blaps , Tentyrea e. a. hebben iets 6'rtraÄ?<,y-achtigs in hun voorkomen,

en kunnen door snel loopen gemakkelijk aan het gevaar ontsnappen.

Deze grondbewoners leven o. a. in groot aantal in de kustlanden

der Middellandsche zee , en wie wel eens eene entomologische excursie

gemaakt heeft in Zuid-Ttalië zal verbaasd geweest zijn over de vele

zwarte Pimelia-, Blaps-, Scaurns-, Akis- en andere soorten van

Tenehriouiden > di(ï tusschen steenen en rotsblokken leven ,
waar

legio hagedissen eveneens hun schuilplaats zoeken
;
tegen die ge-

vaarlijke insekten-verslindende reptielen zijn onze ongevleugelde,

harde grondkevers zeker wel hef best beschut i)
, terwijl allerlei goed

vliegende insecten , die de zonnige rots- en muurwanden bedekken,

door die fraaie « snelloopers » onder de « kruipende dieren » met

groote behendigheid gesnapt worden, een wedstrijd in snelheid dus

1) Tn het kortelings verschenen Iste Heft, Jahrg'. XXII van de Wien. Ent.

Zeit. 1903, blz. 30, bericht Edm. Eeitter dat door een zekeren heer E. Böhm iu

Caïro het navolgende vi^erd waargenomen. Een paar hagedissen die met eenige

exemplaren van Pimelia grandis in eene ruimte opgesloten waren , werden door

genoemde kevers levend verslonden. Zij begonnen aan de oogen zich in het

lichaam in te vreten, er bleven slechts eenige skeletdeeleu en de klauwen over.

Een 5-tal bijgevoegde snuitkevers (Asemus albomarginatiis) dooddeu daarop de

Pimelia''s , die diepe gaten in de dekschilden vertoonden. Genoemde waarnemer

zag hoe de Pimelia''s onrustig heen en weder liepen ; deze hadden op den rug

een Asemus . die zich aan de dekschilden ingevreten had.
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tusschen vliegende en loopende dieren. De phlegmatieke pad echter,

die tusschen steenen en rotsen doorschuil't , zal ongetwijfeld menige

ongevleugelde kever, zondei' veel beweging te maken, verslinden.

Het is bekend dat men bij het openen van de maag van een pad,

in den morgenstond , eene nog goed geconserveerde collectie harde

kevers , de slachtoffers dus in den strijd om hel bestaan, kan vinden.

Van onze gewone, welbekende pad [Bufo vulgaris) leeft in Zuid-

Italië een vorm, die reusachtig van afmeting is en dus ook van

zijn standpunt in den strijd om het bestaan getraind is, om zich te

kunnen vergasten op zooveel goeds in de keverwereld. Zoo zien

wij alweder uit de enkele hier opgenoemde feiten, hoe uit de

noodzakelijkheid tot lijfsbehoud, toestanden zich gewijzigd moeten

hebben en hoe evenzeer in dien strijd om het bestaan , diezelfde

dieren op hun beurt op de meest geschikte wijze in hun eigen

onderhoud kunnen voorzien. Beider beeld , nl. het dier dat verslindt

en het dier dat verslonden wordt, geeft evenzeer belangwekkende

momenten in het mechanisme der levende natuur te zien, of om

dit op grooter schaal voor te stellen, het beeld van de hinde die

niet door den tijger gegrepen wordt en tot haar geluk ontsnappen

kan , of dat van den tijger die het geluk heeft om de hinde w e 1

te grijpen en te dooden en daardoor in het leven te blijven. Ziedaar

twee grootsche tafereelen in den strijd om het bestaan.

«

De Toorzitter brengt hierop een woord van dank aan de ver-

schillende sprekers voor het door hen ter vergadering medegedeelde

en verzoekt den heer de Meyere den dank der Vergadering over

te brengen aan het Bestuur van het Kon. Zool. Genootschap Natura

Artis Magistra , voor de bereidwilligheid , waarmede het zijne lokalen

voor het houden dezer vergadering heeft opengesteld.

Hij sluit hierop de vergadering.
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VAN DE

ACHT- EN VIJFTIGSTE ZftMERVERGADERIJfG

DKK

i\EI«L.HDSCHE fi^TOMOLOGISCHE VEREEÄlfil»«,

GEHOUDEN TE ROERMOND

op Zaterdag, 6 .Tuni 190 3,

des morgens ten dl ure.

Eere- Voorzitter de heer Mr, A. F. A. Leesberg.

Met hem zijn tegenwoordig de heeren : P. J. van den Bergh Lzn.,

K. Bisschop van Tuinen, A. van den Brandt, Jhr Dr. Ed. J. G.

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

H. Latiers, Dr. J. C. H. de Meijere, Dr. A. C. Oudemans, Dr. J.

Th. Oudemans, Mr. M. C. Piepers, Dr. C. L. Reuvens, Dr. A.

J. van Rossum, P. G. T. Snellen, Mr. D. L. Uytienboogaart, Dr.

H. J. Veth en Mr L. H. D. de Vos tot Nederveen Cappel.

De heeren P. Galand, J. Jaspers Jr., A. A. van Pelt Lechner,

J. Lindemans, R. A. Polak, Joh. Buys, W J. M. Schuyt, W.

Warnsinck en Eiich Wastnann S. J., zonden bericht dat zij tot

hun leedwezen verhinderd waren, de vergadering bij te wonen.

De Eere-Yoorzitter opent ten 11 uur de vergadering met de

volgende toespraak :

Tijdschr. v. Entom. XLVI.
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Mijne Heeren !

Het vorig jaar op de Zomer-Vergadering te Zutplien werd ik

door uw vertrouwen geroepen in 1903 te Roermond als Eere-

Voorzitter uwe bijeenkomst te leiden.

Welnu, wij zijn thans te Roermond bijeen en ik roep u allen

welkom toe in de oude Bisschopsstad, niet hel minst hun, die voor

het eerst onze vergadering bijwonen.

Mogen deze juniores tot eigen voldoening, tol verhooging der

gezelligheid en tot nul onzer geliefde wetenschap nog vele jaien

ons door hunne tegenwoordigheid verheugen.

Het is mij meermalen opgevallen, waar ook de vergadering gehouden

woi'dt, heizij in de centra, als Utrecht, Amsterdam, 's-Gravenhage

of in de excentrische streken, als Gioningen, Winterswijk, Maas-

tricht, Middelburg en nu ook weer hier, dal behoudens enkele

i'ariora steeds dezeKde leden aan de roepslem van onzen secretaris

gevolg geven en op het appel zijn.

De reden moet m. i. daarin liggen, nu de reis- en vcrblijfge-

legenheden zoo voor ieders beurs bereikbaar zijn, dat een zekere

schroom van niet geleerd genoeg te zijn, van niets bijzonders te

vertellen te iiebben, een zeker opzien tegen de kennismaking mei

de veterani, velen terughoudt.

IJdele vrees kan ik gerust zeggen en ik zou niet welen in welke

vereeniging een hartelijker toon heerschl dan in de onze, waar de

pulii zorgzaam worden opgekweekt en vriendelijk ontvangen, waai'

ieder zich zoo beijvert, hen als broeders in de wetenschap te be-

handelen.

Spoort dus allen, hier tegenwoordig, die van die schuchtere leden

kent, hen dringend aan eens een kijkje op onze vergadering en

excursie te komen nemen en dan, ik ben overtuigd, komen zij

trouwer op.

Ofschoon zoo dadelijk uw geachte president de fata der Neder-

landsche Entomologisclie Vereejiiging van hel afgeloopen jaar zal

vermelden, zij het mij vergund een eerbiedige hulde te brengen

aan de nagedachtenis van onzen oud-president, den braven Generaal

van Hasselt, die ons in hel afgeloopen jaar ontviel.
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Met hem is een der beste vrienden onzer Vereeniginp; ten grave

gedaald. Moge de herinnering zijner deugden, zijner toewijding,

zijner kostbare geschenken aan onze Bibliotheek hem een ccmonu-

mentum aere perennius» in uw aller harten bewaren.

Ook nog een woord van warme hulde zij mij vergund te brengen

aan mijn waarden vriend Dr. Everts, die dit jaar het geluk mocht

beleven zijn dertigjarigen arbeid bekroond te zien door het ver-

schijnen van het laatste deel van zijn geesteskind, waarmede het

magnum opus, de beschrijving der Nederlandsche coleoptera, vol-

tooid is.

En nu, mijne Heeren, heb ik reeds te veel van uw geduld ge-

vergd. Iterum salve! Ik heet u nogmaals welkom en verklaar de

vergadering geopend.

De President brengt hierop het Verslag over het afgeloopen ver-

eenigingsjaar uit, dat als volgt luidt:

Mijne Heeren !

Mijn Verslag uitbrengende over de lotgevallen van ons genootschap

gedurende het bijna afgeloopen vereenigingsjaar, wenschte ik in de

eerste plaats dank te betuigen aan ons medelid, den heer H. J. H.

Latiers voor zijne goede zorgen, in vereeniging met onzen eere-

presidenl van heden, voor alles wat de regeling onzer vergadering

betreft.

Wisselingen in ons ledental zijn alweder niet uitgebleven. In de

eerste plaats moet ik tot mijn leedwezen vermelden, dat de dood

ons vier zeer gewaardeerde collega's ontroofde namelijk de

correspondeerende leden de beeren :

Jhr. J. W. May te Londen en

Dr. A. G. Vordernuin te Batavia.

De eerste, sedert 1865 aan de Vereeniging vei'bonden, heeft haar

menigen dienst bewezen en toonde ons bij iedere gelegenheid zijne

hartelijke belangstelling.

Wat Dr. Vordei-nian betreft, eerst sedert kort tot ons behnorende
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en die den 15den Juli 1901 te Batavia overleed, zoo verwijs ik

naar de woorden van waardeering, door Mr, Piepers uitgesproken

op de Zomervergadering te Oosterbeek gehouden, op 22 Juli 1899,

toen het bestuur zijne candidatuur voordroeg. Met die woorden

stem ik ten volle in. Zelf uitstekend ornitholoog, verzuimde Dr.

Vorderman nooit de gelegenheid tevens de belangen dei" entomo-

logie, speciaal wat de kennis der Lepidoptera van Nederl. Oost-

Indië betrof, met ijver te bevorderen. Nog beter dan aan mij, is

dit bekend aan Mr. Piepers, met wien hij sedeit jaren in bel rekking

stond en het smart ons dan ook zeer, dat hij op den betrekkelijk

jeugdigen leeftijd van 57 jaar zeer onverwacht aan de weienschap

werd ontrukt.

De gewone leden wier afsterven wij betreuren, zijn de beeren:

Dr. A. W. M. van Hasselt te 's Gravenbage en

Mr. E. A. de Roo van Westmaas te Velp.

Vooral de dood van den eersten, op 16 September 1902 in

den ouderdom van 88 jaar overleden, was een waar verlies voor

de Vereeniging. Wat al herinneringen rijzen bij de oudere leden

op bij het noemen van zijnen naam ! Zeer getrouw bezoeker onzer

Vergaderingen , ook der Haagsche bijeenkomsten ,
— vooral sedert

zijne pensioneering als inspecteur bij den geneeskundigen dienst

van het nedeilandsche leger met den rang van generaal-majoor,

sloeg hij er lot 1896 nauwelijks ééne over.

Gedurende verscheidene jaren lid van het bestuur en onze

president van 1880 tot 1889, ging van hem door zijn voorbeeld

en zijne toespraken gedurende de werkzaamheden en aan den disch

eene bezielende kracht uit, die steeds onze bijeenkomsten in hooge

mate verlevendigde. Met hart en ziel aan ons genootschap ver-

bonden , verzuimde hij nooit de gelegenheid om , waar hij kon
,

de belangen der vereeniging te bevorderen en zeker was het eene

groote en smartelijke opotfering voor hem toen bet klimmen zijner

jaren en daarmede gepaard gaande toenemende doofheid hem dwongen

zich de deelname aan onze vergaderingen te ontzeggen. Ik ben dan ook

slellig overtuigd dat, wanneer zij gehouden werden, van Hasselt

met zijn geest in ons midden was. Nog in 1898, op de Winter-
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vergadering te 's Gravenliage, den 23slen Januari aam hij de gelegen-

heid waar, om gedurende eenige oogenblikken , als plechtig af-

scheidsbezoek , in ons midden te vertoeven.

Behalve zijne verdiensten in de door hem bekleede ambtelijke

betrekkingen , door meer bevoegde personen dan ik naar den eisch

in het licht gesteld — men zie het Tijdschrift voor Geneeskunde

van verleden najaar — was van Hasselt een uitstekend Araneoloog.

Daarvan leggen zijne tah'ijke bijdragen in ons Tijdschrift een

schitterende getuigenis af. Gedurende vele jaren kan men nauwe-

lijks een deel opslaan of het bevat een of meer stukken van zijne

hand. Zijne laatste bijdrage was van 1900, in deel 43 p. 200 --222.

«De beteekenis der spinnen». Dr. van Hasselt beoefende met uit-

muntend gevolg de studie der exotische spinnen, maar was vooral

een uitstekend kenner onzer inlandsche Araneiden, waarvan hij

eene systematische lijst, in het latijn, publiceerde in deel 28

(1884-85) van het Tijdschrift voor Entomologie p. 113—188,

en in deel 29 (1885—8(5) p. 51—110, met vervolgen in de

deelen 33 (1889—90) en 41 (1898).

Hier kan ik niet nalaten te betreuren dat Dr. van Hasselt ons

geene systematische beschrijving der Nederlandsche Araneiden heeft

geschonken. Voorzeker was liij uitstekend in staat die zamen te

stellen, maar ik geloof dat de reden waarom hij dit niet deed,

vooral gelegen was in zijn groote, ja overgroote bescheidenheid.

De vrees, niet genoeg oorspronkelijks te kunnen leveren en voor

een compilator te worden gehouden , heeft hem zeker weerhouden.

Zeker ten onrechte; hij stelde zijne kundigheden te laag en ik

bejammer het, dat een schat van kennis met hem is verloren

gegaan. Thans rest mij alleen de hoop dat een ander de taak

moge opvatten, steunende op de bovenvermelde lijsten en zijne

collectie, die hij aan 's Rijks Museum schonk.

Van van Ilasselt's belangstelling in onze Vereeniging legden nog

zijne laatste daden getuigenis af. Volgens zijn uitgesproken wensch

ontvingen wij van zijne erven eene gift van f '300.— voor de kas

en al zijne boeken en brochures over entomologie voor de bibliotheek.

Indien ooit van een onzer afgestorven leden gezegd kan worden
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dat zijn naam in eeie zal blijven, dan is het van onzen vriend

Dr. A. W. M. van Hasselt, en het strekt mij dan ook tot eene

levendige voldoening, dat ik u mag mededeelen dat onze eere-

presidenl van heden , zoo goed is geweest een stuk ter zijner her-

denking voor het Tijdschrift te schrijven. Het zal in de eerste

allevering van deel 46 het licht zien.

Onder de leden van beteekenis voor onze Vereeniging mocht

evenzoo Mr. E. A. de Roo van Westmaas, die den 24 sten November

1902 te Velp bij Arnhem overleed, worden gerekend. IJverig

medearbeider aan het werk van Sepp , legde hij zich ook , op

aansporing van Mr. H. W. de Graaf, niet minder vooral toe op

het verzamelen en de studie onzer Microlepidoptera. Met welk

gevolg hij dit deed, daarvan geven de lijsten in de Bouwstoffen

voor eene Fauna van Nederland en in ons Tijdschrift getuigenis.

Wat dit laatste betreft, zoo publiceerde de Roo van Westmaas

vooral in de eerste 12 deelen bijdragen en stelde ook een Reper-

toi'ium zamen over den inhoud der 8 eerste jaargangen.

Bijzondere vermelding onder de bijdragen van zijne hand vei'-

dienen die in deel V (met den heer N. H. de Graaf) en deel VII

over de cultuur van Saturnia Cynthia en Autheraea Yama-Maï.

Voor hun lidmaatschap bedankten, als begunstiger, de beeren:

Mr. L. E. van Petersom Ramring te Schagen
,

J. G. A. Sepp te Enschede en

F. J. Frowein te Arnhem
,

zoomede als lid:

H. J. D. Moele Bergveld te Oostoibeek,

E. D. van Dissel te Utrecht,

Dr. H. F. Nierstrasz te Utrecht en

L. J. van Rhijn te Bergen op Zoom.

terwijl overleed onze begunstigster , Mevrouw M. Oosler, geb.

de Perrot , te Amsterdam.

Daartegenover traden toe, als begunstiger, de heer:

J. V. M. van Toulon van der Koog, Burgemeester van Renkum,

te Oosterbeek,

en als leden de beeren :
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J. J. de Vos tot Nederveen Cappel te Medan (Sumatra),

A. H. J. Tliie te 's Gravenhage ,

J. F. Klijnstia » en

B. H. Klijnstra »

Zoodat onze Vereeniging thans telt:

18 Begunstigers,

7 Eereleden
,

9 Gorrespondeerende leden,

4 Buitenlandsche leden en

108 Gewone leden.

Tot de publicatiën onzer Vereeniging overgaande, zoo kan ik

vermelden, dat deze sedert mijn laatste verslag geregeld werden

voortgezet. Van het Tijdschrift verscheen deel 45 geheel terwijl

van deel 46 aflevering 1 op de pers is. Van de Entomologische

Berichten zagen de nummers 6—11 het licht en N'^. 12 is in

bewerking.

Het is mij hoogst aangenaam thans te kunnen overgaan lot de

vermelding , dat in dit voorjaar ook het tweede gedeelte der Coleoptera

Neerlandica van Dr. Everts is verschenen. Hiermede is dit belang-

lijke werk, waaraan de schrijver onverdroten de beste jaren zijns

levens heeft gewijd , met opoffering niet alleen van tijd en krachten
,

voltooid en ik geloof, de tolk te zijn van uw aller gevoelens,

wanneer ik hem niet alleen onze hartelijke gelukwenschen toebreng
,

maar ook onzen dank betuig voor de kostbare verrijking onzer

entomologische literatuur, die wij van hem ontvingen.

De Coleoptera Neerlandica is een standaardwerk, dat ook door

buitenlandsche coleopterologen met waardeering werd ontvangen en

besproken. Ik ben overtuigd dat wie er zich inwerkt, den grond-

slag legt voor eene degelijke kennis, niet alleen van onze inlandsche

kevers, maar ook voor die der geheele wereld.

Met genoegen wijs ik mede op de keurige uitvoering van het

werk door de iirma Mart^'*. Nijhofl" Ie 's Gravenhage.

Hopende dat een onzer Goleopterologen ook dit tweede deel van

Dr. Everts werk in het Tijdschrift zal bespreken, eindig ik hier

met den wensch dat, nu de Nederlandsche Lepidoptera en Coleo-
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ptera bewerkt zijn, ook de overige orden bearbeiders zullen vinden.

Ik geloof hier mede het onlangs versclienen werk van Mr. Pieper.s,

Mimicry, Selektion, Darwinismus— Leiden, E. J. Brill 1903 als

eene belangrijke en uitvoerige behandeling der drie genoemde theo-

riën wel te mogen vernielden.

Wat den toestand onzer finantiën en biblotheek betreft, zoo ben

ik zoo vrij dienaangaande naar de verslagen van onzen Penning-

meester en onzen Bibliothekaris te verwijzen. Zij zullen u een

getrouw beeld van den stand van zaken geven. In het bijzonder

wenschte ik nog aan Dr. Reuvens den dank te zeggen voor zijn

Overzicht der Entomologische Literatuur, verleden jaar samen ge-

steld, dat hij op zijne kosten liet drukken.

Aan het eind van mijn jaarverslag gekomen, moet ik dit besluiten

met woorden van leedwezen en van erkentelijkheid. Van leedwezen,

omdat de mindei' gunstige staat mijner gezondheid mij noodzaakt

om, voor mijn tijd van aftreden, het Bestuur te verlaten; van

erkentelijkheid voor de hulp en medewerking^ die ik mocht onder-

vinden zoowel van mijne medebestuursleden als van de overige

leden der Vereeniging en die mij daardoor de vervulling mijner

plichten inderdaad zoo gemakkelijk hebben gemaakt.

Met mijne hartelijke wenschen voor den voortdurenden bloei

der Nederlandsche Entomologische Vereenigidg, besluit ik het laatste

Verslag dat ik de eer mag hebben uittebrengen.

De Eere-Voorzitter bedankt met eenige welgekozen woorden

den President voor het uitbrengen van dit, zijn laatste jaarverslag,

en spreekt teven;; namens de vergadering haar leedwezen uit, dat

de heer Snellen besloten heeft uit het Bestuur ^e treden wegens

den toestand zijner gezondheid.

Geen der leden eenige vragen betreffende het jaarverslag te doen

hebbende, verzoekt hij den Peiiniligiiieester de rekening en ver-

antwoording der linantiën uit te brengen.

Deze luidt als volgt :

Ook dit jaar kan de toestand der verschillende rekeningen gunstig

genoemd worden, zoodat het kapitaal der vereeniging, dank zij
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o. a. het legaat van Dr. A. W. M. van Hasselt . weder met

ƒ 1000.— zal kunnen vermeerderd worden. Het groote voor-

deelige saldo van het Fonds voor de uitgaaf van het Tijdschrift

heteekent echter niets , daar van de platen van het thans voltooide

deel nog niets, van het drukwerk slechts de helft betaald is. Ik

vrees dat deze rekeningen zelfs niet uit het saldo zullen kunnen

worden bestreden. Het te kort op het Fonds der Bibliotheek Hartogh

Heys van de Lier zal waarschijnlijk om de twee jaren telkens

lerugkeeren, totdat het groote en kostbare werk van Moore vol-

tooid is.

Algemeene Kas.

Ontvangsten.

Vooi'deelig saldo vorig jaar /'

Rente van effecten

» » kasgeld

Contributie von Leden

X) » Begunstigers

Jaarlij ksche bijdragen

Verkochte geschriften

Legaat Dr. A. VV. M. van Hasselt

Bijdrage N. N. tot aankoop van boeken . . . .

Verkoop van dubbele boeken

470.37^

150 39

50.60

684.—

170.—

3.—

8.10

300.—

50.—

38.55

/' 1925.01

5

Uitgaven.

Bewaring fonds Tijdschrift f 55.

—

Assurantie der Bibliotheek A » 10.90

Jaarlij ksche bijdrage aan de Phytopathologische Ver-

eeniging ... » 5.

—

Aankoop van boeken, » '294.23

Inbinden van boeken » 61.60

Drukken van verslagen » 153.78^

transporteere^i f 580.51-'^
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transport f 580.51'

Drukken van de entomologische berichten .

)) » de supplementen op de catalogi.

Circuiaiies, kwitantiën enz

Lokaalliuur enz. voor de Bibliotheken ,

Verschotten der leden van het Bestuur,

Vej'zending boeken Dr. van Hasselt .

De ontvangsten bedroegen

»
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Fonds der bïblïollteeh Hariogh Heys van de Lier.

Ontvangsten.

Voordeelig saldo vorige rekening f 23.33

Rente in^ichrijving Grootboek » 302.54

/• 325.87

Uitgaven.

Inbinden van boeicen . f 33.45

Aankoop » )) » 310.64

Assurantie » 9.

—

f 353.09

De uitgaven bedroegen . . i> 353.09

De ontvangsten )) 325.87

dus te kort. . . f 27.22

De Eere-Voorzitter, den dank der Vereeniging uitbrengende

aan den Penningmeester voor het door liem gehouden beheer, ver-

zoekt den beeren Latiers en Kempers diens rekening na te zien en

na de pauze liunne bevinding mede te deelen.

Daarna verzoekt spr. den Bibliothecaris zijn verslag over den

toestand der bibliotheken uit te brengen. Deze voldoet aan dit

verzoek in de volgende bewoordingen:

M. H.

Uw bibliothecaris verheugt zich in 't bewustzijn, dat het verslag

over 1902—1993, door hem uittebrengen, gunstig mag worden

genoemd. Immers de bibliotheek werd dit jaar zoo door een

hoogst belangrijk legaat van wijlen Generaal van Hasselt, als

door veel geschenken en meerdere aankoopen niet gering uitgebreid.

Het supplement VI op onze Catalogi heeft dan ook «en behoor-

lijken omvang dit jaar, gelijk u zicli zult kunnen overtuigen als

het u, naar ik hoop, spoedig bereiken zal. Een druk gebruik werd

er door de leden dit jaar van de boekerij gemaakt ; toch kon het

nog veel grooter zijn.
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Ik geloof dat nog niet allen zoo doordrongen zijn van den rijk-

dom, niet alleen op zuiver entomologisch, maar ook op ander gebied

onzer Bibliotheek. Vele leden bestudeeren, geloof ik, onze Catalogus

te weinig; de vaak tot mij komende vraag «is dat boek ook in

ons bezit» bevestigt mij daarin, en juist bij het doorbladeren van

een boekenlijst ontmoet men zoo dikwijls een titel, die lokt tot

kennismaking, wat dan weder tot verder nasnuffelen aanleiding geeft.

Met het literatuur-overzicht zal over het afgeloopen jaar een

tweede proef genomen worden ; ook dat zal u binnen niet te langen

tijd bereiken.

Geschenken ontvingen wij van Mej. M. L. Reuvens en van de

beeren : G. Aurivillius, P. Bachmetjew, N. Banks, S. Bengtsson,

A. Busck, R. V. Chamberlin, D. W. Goquillet, W. v. Deventer,

H. G. Dyar, E. Kverts, A. Eyssell, L. Ganglbauer, E. A. Goeldi, G. J.

E. Haglund, W. E. Hinds, D. v. d. Hoop, Z. Kamerling, N. Leon,

J. G. G. Loman, J, G. de Man, J. G. Needham, A. G Oudemans,

M. G. Piepers, R. A. Polak, F. Plateau, E. Reitter, G. L. Reuvens,

A. J. V. Rossum, E. D. Sanderson, H. Schouteden, A. Sjöstedt,

J. B. Smith, ï, ïhorell, L. Tragârdh, E. Turati, H. Ulke, E. VVahl-

gren, E. Wasmann, L. Zehntner, en van : hel Ministerie van Water-

staat enz., Pi'oefstation O. Java, Rijkslandbouwschool. Legaten kregen

wij van wijlen Dr. A. W. M. van Hasselt en wijlen H. W. Groll

(eenige vervolp-deelen).

Gebouw en kasten bleven voor schade bewaard, boeken voor

schimmels en schadelijke Insekten of knaagdieren.

De Eere-Voorzitter stelt thans voor, de punten 4 en 5 der

agenda tot na de pauze uit te stellen en nu over te gaan tot de

benoeming van de twee leden, die met den President de Commissie

van Redactie van het Tijdschrift voor Entomologie vormen.

Bij de daarop gehouden stemming blijkt, dat de aftredende leden,

de beeren Everts en Leesberg, met algemeene stemmen herkozen

zijn. Deze verklaren zich bereid, hunne functien te blijven vervullen.

Het voorstel van het Bestuur, tot benoeming van een Buiten-

gewoon Eerelid, wordt daarop in behandeling genomen.
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De President stelt namens het Bestuur voor, het Buitengewoon

Eerelidmaatschap aan Z. K. H. den Prins der Nederlanden, Hertog

van Mecklenburg, aan te bieden, welk voorstel, met toejuiching

door de vergadering ontvangen, bij acclamatie wordt aangenomen

Eveneens vindt het voorstel tot benoeming van de beeren Prof.

Dr. C. Aurivillius, te Stockholm en L. Ganglbauer, te Weenen

tot Eereleden der Vereeniging een gunstig onthaal, nadat door den

heer Snellen gewezen is op de verdiensten als lepidopteroloog van

den eerste en door den heer Evei'ts op de belangrijke werken, die

de laatste het licht heeft doen zien op het gebied der coleopterologie.

De vergadering benoemt genoemde beeren daarop met algemeene

stemmen tot eerelid.

Bij de vaststelling van de plaats, waar de volgende zomerver-

gadei'ing zal gehouden worden, wordt door den heer Reuvens het

Gooi; door den heer Velh Zierikzee; door den heer van Piossum

Enschede; en door den heer J. Th. Oudemans Winterswijk voor-

gesteld. Bij de daarop gehouden stemming, blijkt Winterswijk ge-

kozen te zijn.

De heer Mr. L. H. D, de Vos tot Nederveen Gappel wordt tot

Eere- Voorzitter voor die vergadering gekozen en verklaart zich

bereid, deze benoeming aan te nemen.

Voordat tot de gebruikelijke pauze wordt overgegaan, verzoekt

de heer A, C. OudenianS het Bestuur eens na te gaan of

het mogelijk is, dat in het vervolg den auteurs 40 overdrukken

gratis worden verstrekt, in plaats van 25, van hunne bijdragen in

het Tijdschrift voor Entomologie, in navolging van den Zoologischer

Anzeiger, van de Abhandlungen, herausgegeben vom naturwissen-

schaftlichen Verein zu Bremen, van het Tijdschrift der Neder-

landsche Dierkundige Vereeniging en zoo vele andere tijdschriften.

Verder vestigt hij de aandacht van de Commissie van Redactie

van het Tijdschrift op de Drukkerij van den heer Mulder, te Leiden,

waaraan de lithograaf Bij tel werkzaam is. Hij zag daarvan zeer

fraaie platen van Fungi. Misschien is hij te gebruiken voor goed-

koope platen.

De President zegt, dat tegen het verzoek van den heei' Oudemans
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noch bij het Bestuur, noch bij de Commissie van Redactie van

het Tijdschrift eenig bezwaar bestaat, daar voor de overdrukken

boven de thans gebruikelijke 25 slechts de drukkosten en het papier

der meerdere exemplaren wordt in rekening gebracht, lerwijl de

platen bij de verlangde afdrukken gratis door de Veroeniging worden

afgestaan. De uitgaven voor de vereenigingskas zullen dus hierdoor

weinig vermeerderd worden.

Na de pauze brengt de heer Keilipers, ook namens den heer

Latiers, verslag uit over de rekening en verantwoording van den Pen-

ningmeestei'. Zij hebben de boeken met de hun overgelegde bescheiden

vergeleken en alles in de beste orde bevonden, en kunnen dus

aan de vergadering voorstellen, den Penningmeester te dechargeeren,

onder dankbetuiging voor het door hem gehouden beheei".

Alsnu stelt de Eere-Toorzitter punt 4 der agenda aan de orde

en geeft het woord allereei'st aan den heer Piepers om de dooi*

dezen voorgestelde wetswijzigingen nader toe te lichten. De heer

Piepers verwijst naar de schriftelijke toelichting, die hij aan de

aanwezige leden heeft gezonden en waaraan hij niets meer toe te

voegen heeft.

Deze toelichting luidt als volgt:

VOORSTELLEN tot WetHmmndenng aan lut

Bestuur der N. E. i'ereenig'wg aavgehoden en ter

Jterhmering aan de leden rondgezonden door den

ondergeteehende .

Het het oog op de hem bekende omstandigheid dat eerstdaags

eene presidents-vacature in de N. E. Vereeniging zal ontstaan en

dus de gelegenheid zich voordoet om zulke verbeteringen in de

thans vastgestelde wijze van presidentsverkiezing aan te brengen

als anders door het daaraan verbonden gevaar lichtelijk de persoon-

lijke gevoeligheid van den dignitaris te krenken veel bezwaar in
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kunnen hebben, wenscht de onderget eekende op het volgende de

aandacht te vestigen.

Het Bestuur der Vereeniging bestaat thans volgens art. 14 der

wet uit 5 leden, die onder elkander de in dat artikel genoemde

betrekkingen verdeelen en waarvan om de 2 jaren twee, en het

zesde jaar 1, aftreden, allen dadelijk herkiesbaar zijnde. Deze rege-

ling wordt nu betwijfeld het belang der Vereeniging te bevorderen.

In de eerste plaats komt het voor dat de vraag aan welk der

bestuursleden elke der door hen te vervullen function moet worden

opgedragen, wel van te veel belang is om die door het bestuur

alleen te laten beslissen en het dus wel verkieslijk zou wezen dat

elk dier functionarissen door de stemming der leden zelven werde

aangewezen. Inderdaad wordt feitelijk toch wel reeds met een e

dergelijke bedoeling voor bestuursleden gestemd; het is echter

zuiverder indien dan ook die bedoeling verzekerd zij zoo tol haar

recht te komen.

Wijders schijnt aan de bestaande regeling wel hel gebrek te

kleven het bestuur al Ie zeer tot een vast, immer uit dezelfde

personen aangesteld, college te maken, bepaaldelijk ook het presi-

dentschap te lange jaren door denzelfden persoon te doen vervullen.

Minstens iwee en soms zes jaren blijft toch reeds van zelf elk lid

van het bestuur in zijn functie en — iedereen weet het — wan-

neer dan zulk een lid aftreed bestaat er een zoo sterke moreele

drang om hem te herkiezen dat het feitelijk nagenoeg immer zal

moeten plaats vinden. Immei's, het vali niet te ontkennen dat de

— trouwens zelfgekozene — determinatie Homo sapiens deze dier-

soort niet belet zich door eene niet geringe geestelijke zwakheid

op vele punten te onderscheiden, en dal deze haar b. v. ook zeer

geneigd maakt zich, ingeval zij in het bedoelde geval niet her-

kozen wordt, zeer gekrenkt en zelfs gekwest te gevoelen, daarin

dan een miskenning doet zien zoowel van hare verdiensten in het

algemeen als van hare diensten als bestuurslid bewezen, ook al is

dit in werkelijkheid geenszins bet geval maar het welbegrepen be-

lang der gemeenschap om ook eens nieuw bloed in het bestuur

te brens;en de eenige reden. De voorbeelden hiervan lii^geji in alle
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dergelijke vereenigingen voor het grijpen. Niet gaarne wil men hier-

toe aanleiding geven, vooral niet tegenover veelal toch werkelijk

verdienstelijke leden, met wie men ook dikwijls particulier bevriend

is, en die daarenboven dan niet zelden enveloppés de leur colère

de vergaderingen niet meer zullen gaan bijwonen, zooal niet zelfs

voor hun lidmaatschap bedanken ; in beide gevallen de Vereeniging

van hare beste krachten berovende. Neen, dan maar liever her-

kiezen, denkt men, en — terecht. Maar met dat al ontslaat zoo

een toestand, naar vermeend wordt, geenszins in het belang der

Vereeniging. Wat tenminste het presidentschap betreft, is hel met

het oog op den groeten invloed, door den president uit den aard

der zaak uitgeoefend en die zich ook tot het wetenschappelijk

orgaan der Vereeniging en dus tot hare wetenschappelijke beteekenis

uitstrekt, zeker zeer wenschelijk dat dit niet lang door den zelfden

persoon worde bekleed. Want ook in onze Vereeniging kunnen en

zullen zich toch dikwijls verschillende richtingen en zienswijze

voordoen, welke elke hare waarde en recht van bestaan hebben

en daarom best op hare beurt eens aan het woord komen. Op

die wijze kan alleen een frisch wetenschappelijk leven woiden

onderhouden , alles, wat te lang onveranderd blijft, toont eene

neiging om te gaan verharden. Ook wat de vice-president betreft

geldt dit zelfde, zij het dan ook in mindere mate; hetgeen deze

beschouwing nog versterkt is het feit dat de drie andere fonclio-

narissen, om hunne speciale bekwaamheden veelal dezelfde per-

sonen moetende blijven daardoor op de opvattingen van het be-

stuur toch uit den aard der zaak reeds een zeer conservatieven

invloed zullen uitoefenen.

Het ware dus , meent men , wel zeer verkieslijk dat de wet hier

tusschenbeide kwame. Werd toch ten deze bepaald dat de president

en de vicepresident na twee jaren lid van het bestuur te zijn

geweest moeten aftreden en dan gedurende drie jaren niet voor

bestuurslid verkiesbaar zijn dan zou dit euvel komen te verdwijnen

zonder dat iemand zich indien hij niet weder verkozen werd,

daardoor gekrenkt zou kunnen gevoelen. En tevens zou op die

wijze nog voor eene andere, dergelijke, menschelijke gevoeligheid
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veel aanleiding worden weggenomen. Altijd zullen er toch leden

voorkomen, die, hetzij op grond hunner wetenschappelijke ver-

richtingen, hetzij om den langen duur van hun lidmaatschap, het-

zij om andere redenen, ook niet zonder medewerking der mensche-

lijke ijdelheid, van oordeel zijn er aanspraak op te mogen maken

eens in het bestuur zitting te nemen , en het onbillijk achtende

wanneer dit niet gebeurt, zich ook gekrenkt gaan gevoelen met

hetzelfde boven reeds aangegeven gevolg, het verwaarloozen der

vergaderingen en zelfs het opzeggen van het lidmaatschap; aldus

goede en soms zelfs uitstekende krachten aan de vereeniging ont-

trekkende. Ook aan deze gevoeligheid zou wat meer mutatie in de

bestuursleden wat te gemoet komen; het verdient ook daarom

aanbeveling, het bestuur nog met een zesde, geene bepaalde functie

vervullend lid, evenals de president aftredende, aan te vullen.

Het bekende genootschap «the Entomological Society of London»

heeft om aan hetzelfde euvel te ontkomen een groot aantal be-

stuursleden. De talrijkheid van zijne leden, grootendeels daaren-

boven te Londen woonachtig, maakt dit daar mogelijk. In Neder-

land heeft men daartoe een anderen weg in te slaan, maar behoort

daarom toch het feit zelf niet over het hoofd te zien.

Om deze redenen meent nu de ondergeteekende dat het aan-

beveling zoude verdienen art. 14 der wet aldus te lezen:

«Het bestuur der Vereeniging bestaat uit den president, den

vice-president, den secretaris, den penningmeester, den bibliothecaris

en nog een zesde lid zonder bepaalde functiën.

Zij worden telkens voor twee jaren als zoodanig door de leden

benoemd ; de president, de vice-president en het zesde lid zijn na

twee jaren te hebben gefungeerd, in de eerst volgende drie jaren

niet weder voor bestuurslid verkiesbaar.»

Hieraan zou dan nog de volgende nieuwe lezing van art. IS

behooren te worden toegevoegd :

((Indien tusschentijds een vacature ontstaat, wordt daarin dooi

een tijdelijken vervanger voorzien, door het bestuur voor den tijd

dat do betrekking anders onvervuld zou blijven benoemd.»

Hoewel het bovenstaande alleen den ondergeteekende van vnl-

lijdschr. V. Entom, XLVI. 4
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doende belang voorkomt om tot eene wetsherzlening over te gaan,

bestaan er toch ook nog andere voorschriften der wet, die wel

eenige verbetering noodig hebben ; indien dus tot de boven voor-

gestelde wijziging der wet wierde overgegaan zou het wel wen-

schelijk wezen daarin dan tevens te voorzien. Als zoodanig meent

de ondergeteekende op de volgende te mogen wijzen :

Art. 5.

De uitdrukking «maatschappelijk jaar» is zeker onjuist en behoort

door ((gezelschaps, — of «vereenigingsjaar» te worden vervangen.

Er bestaat maar één maatschappelijk jaar, dat wat maatschappelijk

is aangenomen , beginnende op 1 Januari.

Art. 12.

Waarom aan eereleden geen stemmingsrecht toegekend? Hunne

ondervinding — men denke b. v. aan wijlen ra7i der ll^ulp, kan

aan hunne stem veel waarde geven en bovendien behoort een

eerelid, eershalve alle rechten te bezitten.

Art. 13.

Een begunstiger verschilt van een gewoon lid alleen hioiin dat

hij meer tot stijving der kas bijdraagt. Is dit nu eene voldoende

reden om hem geen stemrecht toe te kennen ? Wel wat al te

antikapitalistisch !

Art. 16,

Vooral ook wanneer het bestuur met een lid wordt uitgebreid,

maar ook reeds thans met het oog op het feit dat niet allen in

het centrum des lands wonen, schijnt het wel verkieslijk aan dit

artikel toe te voegen dat tot het w^ettig houden oenor bestuuis-

vergadering de aanwezigheid van vier leden voldoende is.

Art. 53.

Met het oog op de uitgave der EntotnologiscJie, Berichten schijnt

het noodig aan het slot van dit artikel toe te voegen do woorden:

«en verdere al zulke geschriften tot welker uitgave op eene alge-

meene vergadering wordt besloten.»



V K R a L A G. 4t

Art. 60.

Aan dit artikel zal indien eenige wetsverandering tot stand mocht

komen moeten worden toegevoegd: «Dezelfde regel geldt voor alle

in deze wet aan te brengen veranderingen.»

(?r. g.) Mr. M. C. Piepers.

De heer J. Th, OildemailS vergeleek de reglementen van circa

10 andere wetenschappelijke vereenigingen en vond in geen van

deze eenige bepalingen, waardoor de leden van het bestuur niet

dadelijk herkiesbaar waren. Hij acht het dan ook niet wenschelijk,

dat men door het reglement gebonden wordt, bestuursleden bij

hun aftreden niet te herkiezen.

De heer Piepers bestrijdt dit door er op te wijzen, dat volgens

zijn voorstel het aftredende bestuurslid na drie jaren weder gekozen

kan worden.

De heer J. Th. OlulemailS vestigt ook de aandacht er op,

dal de President niet alleen leider der vergadering enz., maar ook

volgens de wet Lid der Commissie van Piedactie van het Tijdschrift

voor Entomologie is, waaruit hij dus zou moeten treden, na twee

jaren in genoemde commissie zitting gehad te hebben, wat, hiervan

is hij verzekerd, groote storing in den geregelden gang van zaken

in deze commissie zal teweeg brengen en tevens de geregelde uit-

gave van het orgaan onzer vereeniging niet zal bevorderen.

De heer A. C. Olicleilians stelt voor, de leden van het Bestu ui-

voor 5 jaren te benoemen, waarmede de heer Piepers zich vereenigt.

De heer ter Haar juicht hel voorstel van den heer Piepers tot

verkiezing van President, Vice-president enz, als zoodanig, zeer

loc, daar hij het wenschelijk vindt, dat de verdeeling der function

niet alleen bij het Bestuur berust, waarop de heer Snellen in het

licht stelt, dat toch steeds bij eene vacature in het Bestuur aan do

leden bekend is, welke functie het te benoemen bestimrslid zal

te vervullen hebben en do keuze dus met het oog op diens ge-

schiktheid als zoodanig geschicNlt. In dit opzicht acht hij dus wets-

wijziging geheel overbodig.



48 V E E s L A G.

De Eere-Yoorzitter stelt voor, de stemming over het gewij-

zigde art. 14 in onderdeelen te doen plaats hebben en de daarop

gehouden stemming maakt uil, dat in het vervolg, evenals tot nog

toe geschiedde, zullen gekozen worden «Leden van het Bestuur»,

welke vervolgens hunne functiën onderling verdeelen.

Over het voorstel tot toevoeging aan het Bestuur van een zesde

lid, zonder bepaalde functie, ontstaat ook een levendig debat,

waarna de stemming uitmaakt, dat tot deze uitbreiding van het

Bestuur wordt besloten.

Bij de nu volgende stemming over het aantal jaren, waarvoor

de Bestuursleden verkozen worden, wordt het voorstel van den

heer Leesberg, om deze voor zes jaren te verkiezen, aangenomen.

Hierop wordt in stemming gebracht, of de leden van het Bestuur

dadelijk zullen herkiesbaar zijn, of niet. Aangenomen wordt, dat

deze zullen zijn dadelijk herkiesbaar.

De heer Piepers verzocht hierna den eere-voorzitter, zijne ver-

dere voorstellen tot wetswijziging niet in behandeling te nemen,

waarmede zich de meerderheid der vergadering niet kan vereenigen,

aangezien verschillende leden de verdere voorstellen gaarne zullen

ondersteunen.

De heer Veth meent, dat het 't doeltreffendst zal zijn, wanneer

het Bestuur verzocht wordt, op de volgende zomervergadering eene

geheel nieuwe wet voor te stellen. Daarin kunnen dan de thans

aangenomen wetswijzigingen worden opgenomen en zoodoende een

beter geheel verkregen worden, dan door het thans wijzigen van

de bestaande wet.

De vergadering gaat met dit voorstel mede, en de secretaris zal

aan alle leden per circulaire verzoeken, de door hen eventueel

voor te stellen wijzigingen of nieuwe artikels in de wet vóór 1

September aan zijn adres in te zenden.

De Eere-Toorzitter stelt daarna voor, tot de verkiezing van

een bestuurslid, in plaats van den heer P. C. T. Snellen, over
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te gaivn en daarna tot verkiezing van eeu zesde bestuurslid.

Bij meerderheid van stemmen worden de beeren Dr. J. Tii,

Oudemans en Dr. A. J. van Rossum verkozen. Beiden verklaren

zich bereid deze benoeming aan te nemen.

De Eere-Toorzitter schorst de vergadering, om liet Bestuur

in de gelegenheid te stellen, de lunctiën onderling te verdeelen.

Het Bestuur verwijdert zich daarop voor enkele oogenblikken,

waarna de heer Everts mededeelt, dat het Bestuur den heer Dr.

J. Th. Oudemans tot President heeft gekozen en dat de overige

bestuursleden hunne functiën zullen blijven waarnemen.

Hierop wordt tot de wetenschappelijke mededeelingen overgegaan.

De heer Leesberg laat ter bezichtiging rondgaan een vijftiental

exemplaren van Ifylrothassa amia F., van waterplanten gesleept

bij 's Gravenhage door Dr. Bolten. Terwijl bij de type van deze

soort de blauwe dekschilden aan de buitenzijde geel gerand zijn,

zijn al deze exemplaren geheel eften blauw en behooren tot de

var. glahra Herbst, die tot nu toe nog niet in ons land is waar-

genomen, doch in Zuid-Europa voorkomt.

De literatuur over deze soort naziende, vond spr., dat Seidlitz

in zijn Fauna Transsylvanica de effen blauwe soort als type van

Prasocuris glabra aangeeft, terwijl hij de soort met gele banden

vermeldt als var. auda en er bijvoegt «selten».

Redtenbacher geeft a?«c?i!ä( als type en zegt er bij((selten einfarbig»,

terwijl hij bij Bach en Gutfleisch vond eveneens «selten».

Het schijnt alzoo aan te nemen, dat de oudste vorm de type met

gele randen is, dat die kleur in het Zuiden reeds is verloren en

nu ook langzamerhand in het Noorden de gele kleur verdwijnt.

Weise schrijft: «Bei glabra geht der Seitensaum allmählich von

hell gelbroth in metallisch diinkelroth bis peckschwarz, mit starkem

grünen Scbimmer über». Hij schijnt de «einfarbig grüne» niet te

kennen.

Spreker verzocht de coleopterologen hunne aandacht hier op te

vestigen.
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De heer Slielleu deelt het volgende mede:

In de Vlinders van Nederland, deel I p. 548 heb ik bij Pscudo-

terpua Pruhiata Hfn. geen variëteiten beschreven. Wel merk ik up

in eene noot: «Exemplaren die wat lang gevlogen hebben worden geheel

grijs. Dat zij ook zoo nit de pop komen, zou ik met zekerheid niet

kunnen zeggen». Van dergelijke grijze exemplaren liad ik namelijk

toenmaals nog niet anders dan blijkbaar afgevlogen stukken gezien.

Sedert heb ik geene aanleiding gevonden om op de zaak terug

te komen. Wel vond ik een paar maal rupsen van Pruinata, maar

de voorwerpen die ik daaruit kweekte, waren Irisch blauwgroen,

zooals R.üsel die afbeeldt, zonder grijs. Onlangs kwam echter

Dr. T. Lycklama à Nijeholt bij mij met eenige exemplaren eener

Pseudoterpna, mij vragende, of hij die voor eene variëteit van

Pnünata moest houden. Deze stukken nu (vier in getal, diie

mannen en een wijfje), zijn geheel grijs, zonder gioen, de aanleg

van teekening is als bij gewone Pru'mata, maar de dwarslijnen

der voorvleugels zijn zwartgrijs, scherp, teiwijl zij bij den type

donkergroen (iets grauwachtig) zijn. Hij had die vlinders in Juli

1898, met gewone typische Pnünata^ in Gelderland gevangen en

zij zijn frisch en gaaf. Ware mij de vindplaats niet opgegeven,

dan had ik de voorwerpen stellig voor P&-eud. Coroitïllana Hübn.

gehouden, doch deze wordt alleen vermeld uit West-Frankiijk

en Zuid-Europa en hare ontdekking in ons land zou dus, daar zij

ook niet uit Engeland of Duitscldand vermeld wordt, wel meik-

waardig mogen heeten. Intusschen zijn voor mij de soortsrechlon

van Coroidllarïa altijd wat twijfelachtig geweest. Guenée zegt

namelijk van haar, Uranides et Phalénites I p. 338» la CuroiiiUaria

\\ù(\\ïïéveYèë\[QiriQni àe\di C^ümria {—Pruinatd) que par la couleur,

les lunules terminales plus marquées et les lignes médianes peut-

être un peu plus écartées et plus dentées». Dit is waar; zoo min

in den bouw der sprieten, als in dien der palj)en of pooten is

eenig onderscheid te zien en dat in de teekening is niet geheel

constant.

Van de exemplaren van Dr. Lycklama is er één datrandmanen

heeft, hoewel zij niet zoo scherp zijn als bij de twee mannen uit
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Noord-Spanje door mij als Corouillarla ontvangen die hier ter be-

zichtiging rondgaan. De dwarslijnen der voorvleugels zijn wel vrij

scherp zwartgrijs doch staan niet verder uiteen dan de, gewoonlijk

donkergroene, rnaar toch ook wel eens ten deele zwart beschubde

van Pnilnata.

Het komt mij dus niet onwaarschijnhjk voor dat Coron'dlaria

Hühner slechts eene variëteit van Pru'mata is die vooral in Zuid-

west- en Zuid-Europa optreedt en nu iets dergelijks ook in ons

land is gevonden, beveel ik de Lepidopterologen aan om, zoo zij

eens een wijtje van de boven besproken grijze variëteit vangen,

te trachten dit eieren te laten leggen, de rupsen te kweeken,

deze met de afbeeldingen in Sepp en Rosei te vergelijken en te

letten op de vlinders die zij mochten uitkrijgen teneinde zoo mogelijk

de kwestie te beslissen.

De heers Latiers vertoont in de eerste plaats een reusachtige

kakkerlak , tegen een boomstam te Maastricht gevangen en welke

vermoedelij.k uit Zuid-Amerika zal ingevoerd zijn.

Vervolgens vermeldt hij de vangst van Melasis bitprestouk--< L.

in aantal bij Kerkrade aangetroffen. Deze paarden dadelijk, doch

volgende dagen werden ze niet meer gezien. Zij werden tegelijk

gevangen met Tropideres alhirosirls Herbst en niveirostris F.

Spreker beveelt ook nog als practische vangmethode voor kevers

het gebruik aan der bekende glazen vliegenvangers. Deze graaft

men met de onderzijde naar boven gekeerd in den grond na er

eenig afval als aas in gedaan te hebben, waarna men er een steen

op legt, die de opening niet geheel mag bedekken. De kevers, tUe

oi> het aas afkomen, kunnen tegen de gladde glaswanden niet op-

klimmen en worden dus gemakkelijk gevangen.

De heer van (leu Brandt vermeldt eenige vangsten van Macro-

lepidoptera, die in de lijsten in 1866— 1869 door den heer A. H.

Maurissen opgemaakt, van de in Limburg waargenomen Macrolepi-

doptera en door spr. lot 1896 aangevuld, nog niet voorkwamen en

dus nieuw voor Limburg en bepaaldelijk voor Venlo zijn.
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Argijiiim Dìo, L. weni in 1901 van 15 tut 20 Juni en in 1002

van 20 toi 25 juni in vei'scheidene exemplaren gevangen in het

zoogenaamde Bulteven, eene veenstreek, begroeid metmoerasgrassen,

Vaccinium uliginosum, Myrica gale en enkele wilgenstruiken, en

drie kwartier ten N. O. van Venlo aan de üuitsche grenzen gelegen.

Plmia jota L., vroeger reeds te Maastricht waargenomen, werd

5 Juli 1901 door Pater Reginald bij Venlo aan den Houtmolen

gevangen.

Âcidalia corrivalaria Kretschm., werd in 1897 door den heer

P. C. T. Snellen aan den S' Jansberg bij den Plasmolen gevangen.

Acidaüa laevigata Hb. = laevigaria ïr., nieuw voor de Fauna

van Nederland werd 15 Mei 1902 door Spr. te Venlo gevangen

in één exemplaar, dat zich thans in de verzameling van Dr. J.

Th. Oudemans bevindt.

Abraxas si/lvaia Scop. = ulniaria Fabr., vroeger reeds door

Maurissen bij Vaals en Simpelveld gevangen, werd 2 Juli 1901

door Pater Reginald aan den Houtmolen bij Venlo gevonden,

Eupithecia saturala Hb., werd 19 Juni 1902 door Spr. bij

Venlo gevangen.

Zoodat het aantal der in Limburg waargenomen Macrolepido-

plera, in 1897 bedragende 638 soorten en 27 variëteiten, weder

met 4 soorten is verineei'derd en thans 6-42 soorten bcdiaagt.

De heer Piepers deelt het volgende mede:

In mijn onlangs verschenen werk «Mimicry, Selektion, Darwinis-

mus», maakte ik o. a. melding van eenige gevallen van beweerde

symbiose tusschen planten en mieren, waarbij de eerste hetzij knollen

met groote gaten voorzien zouden gevormd hebben, M'aarin de

laatste eene geschikte v^oonplaats vinden, of wel zoogenaamde

mierenbroodjes, welke aan deze insekten tot voedsel strekken, en

dat wel opzettelijk, of ten minste als eene wederzijdsche, door het

daaraan verbonden nut tot stand gekomen, aanpassing, ten einde

zoo de mieren aan te lokken, die dan als wederdienst die planten

tegen den aanval van andere op bladeren azende mierensoorten

zouden beschermen. Ik sprak daarbij toen als mijn gevoelen uil
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dal het beweren alsof het vooitbrengen dier knollen of mieren-

broodjes door de planten met dit doel zou geschieden, wel weder niet

dan een der vele Darwinistische labelen op dit gebied zou wezen, en

een ernstig deskundig onderzoek hier, evenzeer als dit mij in zoovele

gevallen van beweerde mimicry gelukt is, de wordingsgeschiedenis

daarvan wel op eene geheel andere wijze zou weten te verklaren,

met de mieren in geen verband staande, waarvan die insekten

slechts later toen het eenmaal bestond gebruik zijn gaan maken

en daardoor nu toevallig aan de planten den vermelden dienst

bewijzen. Zoekt, riep ik toen den Botanici toe en gij zult vinden !

Weinig dacht ik, dit schrijvende, dat dit vermoeden, ten deele

ten minste, inderdaad al bevestiging had gevonden, en ik vind het

thans wel de moeite waard dit eens hier mede te deelen. In het

onlangs verschenen Bulletin van het koloniaal museum te Haarlem

n'^ '28 trof ik namelijk eene voordracht aan door Dr. .T. P. Lotsy

op 19 Dec. 1902 gehouden waarin deze botanicus, hoewel overi-

gens ook geheel in de Darwinistische dwalingen denkende, toch

vermeldt dat de bedoelde knollen van Mijrmecodla blijkens onder-

zoekingen van Dr. M. Treub, typische organen zijn van epiphy-

tisch levende planten, welke tot het bewaren van water dienen en

wier eigenaardige vorm alzoo niets met mieren heeft uit te staan,

waarin zich echter luchtgangen vormen, die gaarne door de mieren

als schuilplaats worden benut. Zoo is dus ook te dezen mijn ver-

moeden wel juist geweest
; zou het nu wat de mierenbroodjes be-

treft ook niet zoo wezen, al moet dan ook daarmede dit liefelijke

Darwinistische romannetje mede weder uit de wetenschap ver-

dwijnen? Ik denk het wel en blijf ook hier den botanici nog

toeroepen : Zoekt en gij zult vinden !

De heer Piepers laat vei'volgens afbeeldingen zien van de rups

van Pajuliu Memiiou L. en van eenige Oruit/ioptera-vnimen, ter

adstructie van het door hem in de noot op hl. 137 van zijn

bovengenoemd werk gezegde omtrent de genetische verklaring der

op de eerstgenoemde rups voorkomende kleurteekening.
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De Heer Everts deelt mede, dat sedert de uitgave van zijn

werk nog als nieuw voor onze fauna zijn te vermelden :

Sienolophus teutonus Schrank, ah. e. hlrtivonm Kryn., l)ij Arnhem

(de blauw-zwarte, iriseerende vlek op de dekschilden reikt tot nabij

de basis) en ab. c, abdominalis Géné, bij den Haag en Arnhem

(het achterlijf is roodgeel, bij het type zwart).

Haliplus lineatocoUis Marsh., ab. c. nltidicollis Jos. Müll., bij

Arnhem (zonder donkere langsvlek op het halsschild).

CoelamJms impressopimdatus Schall., glanzige wijfjes algemeen
,

dolle wijfjes zeer zeldzaam.

llijdroporm neglectvs Schaum, bij Maarsbergen, Mei.

Aleochara ert/throptera Gravenh., een geheel onuitgekleurd ex. bij

Meerssen, April.

Bryocliaris analis F,, ab. c. merdarlus Gyll., bij Hilversum, Juli,

(geheel geelrood).

Cerophytwm elateroides Latr,, bij Houthern.

Ili/drothassa aucta F. ab. c. glabra Herbst, verscheidene exem-

plaren bij den Haag (dekschilden zonder roeden randzoom).

De heer Keilipers wenschte in deze vergadering eens ter sprake

te brengen de Mutatie-theorie van Piof. Hugo de Viies, omdat hij

meent, dat de Entomologie op dit punt geroepen zou kunnen zijn

om het noodige licht te verspreiden. Voor proeven ter bevestiging

of bestrijding dezer theorie moet men kunnen beschikken over

veel materiaal. Dierkundigen in het algemeen hebben daarover niet

de beschikking, maar de Entomologen en in het bijzonder de Lepi-

dopterologen zeer zeker.

Hoewel hij mag aannemen, dat wel ieder der hier tegenwoordigen

kennis genomen heeft van de bedoelde theorie, zoo wenscbte hij

toch even het volgende aan te stippen.

Prof. de Vries is van meening, dat de soorten plotseling ontstaan

naast de moedersoort, zooals hij meent ontdekt te hebben bij Oeno-

thera. Door selectie kunnen volgens dezen geleerde geen blijvende

soorten verkregen worden ; de door selectie gekweekte wijzigingen

moeten door onafgebroken voortgezette selectie in stand gehouden
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worden. Daai'oni is de kunstmatige teeltkeus — zooals bij kind-

en tuinbouw gevolgd wordt — niet te vergelijken met den gang

van zaken waardoor in de viije natuur nieuwe soorten ontstaan.

Bij de boom- en bloemcultuur wordt een andere wijze gevolgd.

Telkens komen daar variëteiten voor met blijvende sourtkenmerken.

Zij ontstaan plotseling, onafhankelijk van de opzettelijke bemoeiingen

van de menschen. De bloemkweeker kan alleen door de cultuur-

voorwaarden te verbeteren en door zaden van dezelfde plantensoort

over zoo groot mogelijke vlakte uit te zaaien de kans grooter

maken, dat er hier of daar iets nieuws te voorschijn zal komen.

Wanneer de kweekei' eenmaal een variëteit ontdekt heeft is deze

ook terstond standvastig. Uit haar komen weder planten met de-

zelfde gewijzigde kenmerken voor den dag. Men behoeft alleen

maar daarvoor zorg te dragen, dat de nieuwe vorm gescheiden

wordt van haar aanverwante en gedurende eenige generatiën zonder

kruising wordt gekweekt om voldoende hoeveelheid zaad daarvan

in den handel te brengen.

Volgens Prof. de Vries zijn de variëteiten scherp van den moeder-

vorm te onderscheiden, overgangsvormen zijn er bijna nooit en dan

nog maar van twijfelachtigen aard. Bij terugkeer der gevarieerde

tot de oorspronkelijke vormen is bijna altijd bastaardeering in het spel.

Men wordt gedwongen tot de voorstelling, dat variëteiten zoowel

als soorten in het wild, sprongswijs ontstaan. Die sprongen zijn

wel is waar klein, maar van voldoende beteekenis om er soort-

kenmerken in te zien, met hetzelfde recht, waarop men in de

systematiek de onderscheiding tusschen reeds bestaande, nauw met

elkander verwante soorten grondt.

ledere dergelijke sprong is een spoit aan de ladder van het

evolutieproces. Wij onderscheiden ze als mutatiën van de varia-

tion, welke de keusteelt als kunstmatig veredelde rassen voortbrengt.

• Om nu op de entomologie terug te komen. Op bla^lzijde 83 van

Oudemans «Nederlandsche Insecten;) wordt gehandeld over Mela-

nisrne en Albinisme. Zouden we hier niet te doen hebben met

een mutatie in den zin van prof. de Vries? Het komt hem zoo
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voor, dat hetgeen daar wordt geschreven over AmpJddasis hetidaria

L, kan dienen tot bevestighig van de bedoelde theorie. Wij lezen

1er a. p. dat ongeveer 40 jaar geleden elïen zwarte exemplaren in

Engeland gevangen werden, die later onder den naam van var.

ihubledayarïa beschreven werden. In de laatste jaren is deze varië-

teit meer en meer algemeen geworden over een groot deel van

Midden-Europa en komt ook sedert 1867 in ons land voor, in de

laatste tien jaren zelfs algemeen. In de noot op bladz. 85 teekent

Oudemans aan. «Uiterst merkwaardig is, dat wij hier niet te doen

hebben met een langzamerhand toegenomen afwijking, doch met

eene, die in eens haar toppunt bereikt schijnt te hebben, een

sprongvariatie, die eerst later door overgangen met den type —
en m. i. zal dit door bastaardeering moeten ontstaan zijn —
verbonden is geworden».

Eindelijk meent Spreker zich te herinneren, dat op onze vei'-

gaderingen meermalen door de lepidoplerologen is medegedeeld,

dat talrijke variëteiten gekweekt zijn uit de eieren van eenzelfden

vlinder. Met het oog op de mutatie-theorie, zou Spr. gaarne van

de aanwezigen vernemen, met welken vlindei' dit het geval is geweest

en komt het hem zeer wenschelijk voor, dat de insectenkweekers

proeven op dit gebied doen met zeer sterk variêerende soorten.

Op het gebied der Goleopterologie is Spr. niets van dien aard

bekend. Toch zou misschien het algemeen voorkomen op Texel van

de var. rufofemoralm Letzn. van Carahus grauulatus L. op die manier

te verklaren zijn.

De heer vail ROSSIIIU zegt in antwoord op de vraag van den

heer Kempers, dat bladwespen voor de door hem bedoelde proef-

nemingen zeer zeker in aanmerking komen. Niet alleen vertoonen

zij veel neiging tot veranderlijkheid in kleuren , maar ook vorm-

vei'anderingen worden bij eenige soorten waargenomen , o. a. bij

Poecilosoma luteola Klg. Bij deze wespen vindt men dikwijls af-

wijkingen in het aantal leden der sprieten en in het aderbeloop

der voor- en achtervleugels. Eene kweeking in het groot zou be-

langrijke resultaten kunnen leveren.
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De heer J. Th. Oudemans deelt vooreerst mede, dat het hem

al dikwijls gebeurd is, dat hij, des avonds in den zomer bij licht

buiten zittend, sluipwespen op dat licht zag afkomen. Daar nu

Hymenoptera over het algemeen ontegenzeggelijk dag di er en zijn,

is deze uitzondering wel de moeite waard , om er de aandacht op

te vestigen. Wat vooral opvallend was, is, dat de waargenomen

soorten steeds tol de Opkioninae behoorden; Spreker zag tot

nog toe ten minste geene andere. Ter bezichtiging gaan rond

verscheidene der exemplaren , in de Pinksterdagen te Putten

tusschen 10 en 12 uur des avonds op kunstlicht afgekomen.

De vraag doet zich voor, of men hier niet wellicht te doen

heeft met soorten, die azen op rupsen, welke zich overdag

schuilhouden en dan niet voor deze parasieten te bereiken zijn.

Vervolgens vermeldt Spreker, dat hij, eveneens te Putten, on-

langs op een weinig beganen zandweg verscheidene ideine voor-

werpen rechtop uit den bodem zag steken. Het bleken de ledige

pophuiden eener Ilepialus-sooH te zijn, naar de grootte te oor-

deelen waarschijnlijk van Repialus sijlvïna L. Hij vestigt de op-

merkzaamheid op de talrijke haakjes en stekels, waarmede deze

pop is uitgerust en welke haar uitstekend te stade komen bij het

zich verplaatsen in hare onderaardsche gang en bij het zich hal-

verlijve uit den grond werken. Zulke speciale uitrustingen geven
,

wat betreft de wijze, waarop zij ontstaan zijn, steeds veel te

denken met betrekking tot de vraag naar de aanpassing der soorten

aan bijzondere levensomstandigheden.

Ten slotte laat Spreker een aantal levende en doode exemplaren

zien van Melojihagus ovinus Latr. , met zijne pupariën , voor eon

paar dagen door hem in massa op een jong lam aangetroffen.

De heer Bisschop van Tuinen deelt het volgende mede:

Toen hij zijne vergelijkende onderzoekingen van de zaagwerk-

tuigen der 2 wespen, de geslachten Cimhex en Trichiosowa he^

treffende, zooveel mogelijk had volbracht — hij hoopt nog eens

een? exemplaar van Trichiosoma ftorhi Wig. te ontvangen, de eenige

soort die hem nog ontbreekt — heeft hij het plan opgevat
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ook de zaagwerktuigen der andere geslachten van bladwespen te

onderzoeken en te vergelijken, Wanneer men nu bedenkt, dat er

van de Argiu'i 13 en van de Lophjjnui 9 inlandsche soorten be-

kend zijn en dat iiet aantal soorten hehoorende tot de Teviliredinini

zeer talrijk is '), dan volgt daaruit, dat het voor hem uiterst moeielijk

zal zijn, hiervan een genoegzaam aantal soorten machtig te worden

om zijn plan te kunnen volbrengen, te meer daar hij, omdat hem

de lijd ontbreekt ze zelf te gaan vangen of op te kweeken , over

geene andere ? exemplaren kan beschikken dan over die
,
welke

hij door de welwillendheid zijner medeleden ter nader onderzoek

ontvangt.

Verleden najaar ontving hij van dr. J. Th. Oudemans een doos met

47 opgezette soorten en dr. A. J. van Rossum zond hem van tijd

tot tijd de door hem gekweekte exemplaren, te zamen 16 soorten.

Hiervoor betuigt hij genoemde beeren zijn hartelijken dank, want

hij heeft nu een begin kunne'n maken met zijn plan.

Van slechts 3 der hem door dr. Oudemans gezonden soorten

heeft hij geen bruikbare preparaten kunnen verkrijgen.

De preparaten der overige 14 benevens die der 16 van dr. van

Rossum ontvangen soorten, konden voor zijn doel dienen en daar

hem is gebleken, dat vooral de zaagtanden van het grootste

belang zijn bij het onderzoek, heeft hij van elke soort, behalve

van de zaagwerktuigen en zagen, die 20, 50, 85 en 120 maal

vergroot zijn, ook daarvan een 220-malige vei'grooting gemaakt -).

De op deze wijze verkregen 59 foto's heeft hij soort bij sooit

op 27 cai'tons samengevoegd, die hij laat circuleeren. Om tevens

het vergelijken der zaagtanden gemakkelijk te maken, heeft hij

daarvan 28 afzonderlijke foto's gemaakt en op éón caiton ver-

eeiiigd , dat hij ook laat rondgaan.

De 14 van dr. Oudemans ontvangen soorten zijn de volgende:

Holcorneme coenileocarpa Htg. , Taxoma^ gfahraiiifi Fall., Jì/iogor/afi-

iera pietà Kl., lì. viridis L., PacJiyprolasis rapae L. , ìlacroplnia

1) 2ie Oii(l(!inaiis „do Nederlaiulsohe Tu.secten" bl. 741—745.

2) AllecMi (le zaagtauden vau Eriocampoides aunulipe.s zijn 320 maal vergroot.
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rudica L. , M. alhicincta Schrk. , M. \1-imnciata L. , AUantus

vespa Retz. , Tenthredo rnjiventris F. , T. atra L. , T. livida L. var.

manra F., T. mesomelaena L. en T. Jiava Se; van Tenthredo ruß-

ventris en T. atra waren de zagen gebroken, zoodat hij daarvan

alleen preparaten met het oog op de zaagtanden kon maken.

De 16 van dr. van Rossum ontvangen soorten zijn:

Pieronis miliaris Pz. , P. ciirtispinis Thm, , P. oligospilus Forst.,

P. dispar Zdd. , P. spiraeae Zdd. , P. melanaspis Htg.
, Poecilosoma

luteola KI , Lophyrus pini L. , Eriocampoides ammUpes KI. , Allantns

scrophulariae L. , Trichiocampiis ulmi L. ,
Holcocneme crassa Fall.

,

Ehogogastera viridis L, , Lygaeonematiis compressicornis Thm. , Croe-

sus septentrionalis L., en Clavellaria Amerinae L.

De cartons, die hij laat circuleeren, zijn voorloopig met potlood

genummerd, om de nummers, naarmate de collectie zich uitbreidt,

gemakkelijk te kunnen veranderen.

Bij het rondgeven maakt hij de volgende opmerkingen.

Van n^. 1, Clavellaria Amerinaeh., heeft hij vroeger reeds her-

haalde malen praeparaten gemaakt, doch steeds krulde de rand der

zaag naar binnen om, of waren de zaagtanden onzuiver. Eindelijk

is het hem gelukt^ om uit een, onlangs van dr. van Rossum ont-

vangen versch exemplaar, een volkomen zuiver praeparaat te ver-

vaardigen.

De zaagtanden van n°, 2,, Eriocampoides anniilipes KI., heblien

een zeer merkwaardigen vorm, daar ze aan die der Cimbicini doen

denken. Zelfs de kussentjes tussehen de zaagtanden ontbreken niet.

Ook n*'. 3, Tenthredo fava Sc, heeft zaagtanden, die iets op die

der Cimbicini gelijken.

N". 7j Tenthredo inesomelaena L., is merkwaardig door het zeer

smalle zaagwerktuig.

"Van n^. 10, Macrophija alljicincta Schrk., kon spi'eker alleen

een foto van de zaag maken. Het rugstuk is holaas onder het

praepareeren verloren geraakt.

N*^. 12 en 13, AUantus vespa Retz, en A. scrophulariae L., vor-

toonen, niettegenstaande zij tot hetzelfde genus behooren, een merk-

waardig verschil in de zaagtanden, terwijl daarentegen die van
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n^. 15 en 16, Kolcocneme coeruleocarpa Htg. en H. crassa Fall.,

zeer veel overeenkomst hebben.

Bij n°. 18 en 19, Rhogogastera plcta KI. en li. viridis h., be-

hoorende tol hetzelfde genus, is het verschil in de zaagtanden ook

zeer groot.

De zaagtanden van n*^. 20, Arge rosae Z., hebben niet alleen

een merkwaardigen vorm, maar ook de zaag zelf heeft, door de

vele, lange, smalle aanhangsels, een vreemd voorkomen. Het exemplaar,

waaraan spreker de zaag ontnam, is door hem uit de larve gekweekt.

De zaagtanden van n°. 21, TricJdocampus ulmi L., hebben ook

een eigenaardigen vorm. Spreker hoopt later nog eens een exem-

plaar van T. viminalisFaW. te kunnen onderzoeken, om de zagen van

deze beide soorten met elkander te kunnen vergelijken. Verleden

jaar ontving hij er een van dr. van Rossum, doch het daaruit

genomen zaagwerktuig heeft geen fraai praeparaat opgeleverd.

Bij n''. 22, Pieronus meianaspis Htg., laat spreker een foto der

zaag van P. spiraeae Zdd. rondgaan. De overeenkomst in vorm

van de zagen en zaagtanden der beide soorten is zeer duidelijk.

Hetzelfde is het geval met n*^. 23, 24 en 25, Pterouns ilispar

Zdd., P. oligospihis Forst, en P. curtispimis Thms., die zeer veel

op elkander gelijken,

N*'. 26, Pteronus miliaris Pz., wijkt door haar zaagtanden geheel

af van de andere Pteronus-'?,Q>Ç)X\,Q.x\.

Bij n°. 27, Croesus septentrionalis L,, ontdekte spreker eene zeer

merkwaardige afwijking bij de tanden van een der beide zagen,

welke afwijking op de foto's duidelijk zichtbaar is.

Niettegenstaande hij reeds eenige honderden zaagwerklnigen heeft

onderzocht, heeft hij steeds beide zaaghelften van hetzelfde exem-

plaar gelijk gevonden.

N". 28 is evenals n", 20 merkwaardig om den eigenaardigen

vorm der zaag en der zaagtanden.

Van n^. 29, Lophjrns pini L., heeft spreker geen sterk vergroote

afbeelding der zaagtanden kunnen maken. Zelfs de 70-maal ver-

groote afbeelding van het zaagwerktuig is onscherp. De zaagtanden

zijn te ongelijk van dikte.
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Misschien zal het hem gelukken een betere foto te verkrijgen

door het preparaat eerst, zoo weinig mogelijk vergroot, te fotogra-

feeren en dan de aldus verkregen foto weer te vergrooten.

Spreker hoopt, dat zijne mededeelingen aanleiding zullen geven

tot het vangen door onze medeleden van een legio bladwespen en

hare larven in alle deelen van ons land. Gaat men er toch op uit

om iets te vangen, dan kan men deze allicht meenemen. Wanneer

de larven worden gezonden aan Dr. van Rossum, dan zal deze

wel zoo welwillend zijn ze verder op te kweeken. Wat de wespen

betreft, is Dr. J, Th. Oudemans steeds gaarne bereid, ze te deter-

mineeren en ze hem daarna toe te zenden. Op deze wijze kan

spreker langzamerhand zooveel bouwstoffen verzamelen, dat hij weer

een of meer geslachten tot het onderwerp van zijne studie kan

maken.

De Eere-Yoorzitter bedankt Spreker voor zijne belangrijke mede-

deelingen en voor het ter bezichtiging stellen der prachtig geslaagde

foto's, w^aaraan zeer veel tijd en moeite is besteed. Hij onder-

steunt met warmte het verzoek tot toezending van bladwespen

en larven en hoopt, dat deze den heer Bisschop van Tuinen in

staat zullen stellen, zijne onderzoekingen voort te zetten.

De heer yail Bossiliil sluit zich aan bij de waardeerende woorden

van den Eere-Voorzitter over het fraaie werk, dat weder door den

heer Bisschop van Tuinen verricht is. Bij vergelijking van deze

vergrootingen der zaagtanden van bladwespen zouden velerlei be-

schouwingen over de verschillende vormen te houden zijn. Wegens

het vergevorderde uur wil Spreker slechts wijzen op groote over-

eenkomst dezev organen hij Pteroims curiisjnnis G. G. Thoms, Pier.

dispar Zdd. en Pier. oligospïlns Forst., terwijl de zaag van Pier. miliaris

Panz. geheel anders getand is. De eerstgenoemde wespen leggen

dan ook hare eieren in de bladeren van wilg, berk of els;

miliaris zaagt echter in de b 1 a d s t e 1 e n of jonge takjes der wilg.

Een verder onderzoek van de zaagtanden der Croesus-soorien

acht spreker zeer gewenscht. In het najaar van 1902 werden door

Tijdsclir. V. Entom. XLVI. 5
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hem op berk de bekende groene zwartgevlekte larven van Croesus

septentrlonalis L. gevonden en op een anderen tak van denzelfden

boom drie bruin-zwarte larven van Cr. laüpes de Vili. De wespen

welke uit beide larveu voortkomen gelijken zeer veel op elkander;

als onderscheidingsteeken geldt het verschil in kleur der achterdijen,

van een gedeelte der vleugels en van het einde van het abdomen. Ter

verduidelijking gaan liieibij rond de afbeeldingen van Snellen van Vol-

lenhoven in Tijdschr. v. Entom. II. pi. 5 en X pi. 8, waaruit blijkt dat

het einde van het achterlijf bij laüpes a^eiveeX rood often minste bruin-

rood is.» Ook Cameron geeft aan «the apex of the abdomen entirely

brownish red» (Monogr. Brit. Phytoph. Hymen. II p. 41), terwijl

Zaddach daai-entegen omtrent ìatlpes vermeldt «der 7 und 8 Ring sind

ganz schwarz.» (Schrift, phys. ökon. Ges. Königsberg XVI n°. 6.)

In het laatst van Maart verschenen uit de zes septentrionalis-

larven 1 <? en '2 $; uit de latlpes-Xs^vven slechts een mannetje

met zwart uiteinde van het abdomen, en hierin overeenkomende

met het sepie/itriouaUs-m.?inx\e\,]e. De beide wijfjes kwamen overeen

met de afbeelding van Snellen van VoUenhoven; omtrent eene

latere kweek van seplentrlofialiâ-\ar\eiï zegt deze echter in Tijdschré

V. Entom. XIII p. 7-4. «Het merkwaardige van deze opkweeking

was, dat alle mannetjes volkomen overeenkwamen met de beschrijving

bij Hartig, doch dat de wijfjes allen afweken, en wel voornamelijk

door de kleur der midden- en achterdijen». Na dit uitvoerig aan-

gegeven te hebben besluit hij terecht, «In allen geval blijkt hieruit

dat liet kenmerk der kleur onstandvastig is».

Bij Spreker rijst de vraag of men bij deze veranderlijkheid in

kleuren van de Croesns-weapen der berk wellicht slechts met ééne

soort te doen heeft ?

Wel bestaat er groot verschil in de kleur der larven, maar

bij rupsen zijn dergelijke kleur-afwijkingen toch ook waarge-

nomen, bijv. bij Fajnlio MacJiaon L. De biuinzwarte Croesï(S-

larven worden veel minder aangetroffen dan de groene en alleen

op berk; de gewone sepfe)ifriofialis-\AV\en komen ook voor op els,

lijsterbes en hazelnoot.

Tot zijn leedwezen heeft Spreker uit de donkere larven geen
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wijfje verkregen; oen onderzoek der zaag zou ook hier misschien

opheldering kunnen geven.

De heer van ROSSIIUI dool daarop do volgende mededeelingon :

1'', Parthenogenesis bij Cimbices.

Uil cocons van parlhenogenetische larven (Tijdschr. v. Entorn.

XLV Versi, p. G) van Cimò, femorata L., verschenen na éénjarige

overwintering 29 Mei 1903, een flink manlijk exemplaar, type

ùlvaruììi. en uit cocons van üïmh. lutea L., op wol wilg gekweekt,

ua éénjarige overwintering, 22 en 28 Mei, drie mannetjes, welke

betrekkelijk klein zijn. Bij herhaling der proeven, in vorige jaren

genomen, werd dus voorloopig weder hetzelfde resultaat verkregen.

Vermoedelijk zullen, wanneer het jaargetijde warnier wordt, wel

meer imagines verschijnen; uit cocons van parthenogenetische larven

ontwikkelen zij zicli dikwijls reeds na éénjarige overwintering.

2°. Parthenogenetische larven van Clavellaria Amerinae L. in

vierde generatie.

Uit 7 cocons der parthenogenetische kweek in derde generatie

van 1000 kwamen van 22—27 Maart 1903, dus na driejarige

overwintering, nog 7 groote manlijke wespen, makende met de

vroeger in 1901 en 1902 verschenen exemplaren een totaal van

24 uitsluitend manlijke imagines.

Tn het vorige jaar (1902) had Spreker buitendien 70 partheno-

genetische larven in derde generatie gekweekt (Tijdschr. v. Entom.

XLVI Versi, p. 7) en vermoedde dat zich hieruit weder, evenals

bij vorige proeven, alleen mannetjes zouden ontwikkelen ; tot zijne ver-

wondering zag hij thans ook wijfjes verschijnen, hetgeen vroeger wol

door hem waargenomen was, bij parthenogenesis in eerste of tweede

generatie, maar nog niet bij kweekingen in derde parthenogenesis.

De wespen begonnen zich vroeg, reeds in de warme dagen van

Maart, te vertoonen; van 24-29 Maart zijn, na éénjarige over-

wintering, 7 ^ en 3 ? verschenen ; na dien datum, vermoedelijk

wegens de verandering in temperatuur, geene exemplaren meer.

Daar Spreker door de onverwachte komst dezer wijfjes verrast

werd, zijn er twee eenigen tijd in gezelschap van mannen geweest,
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en hoewel geen copulatie bespeurd werd, konden zij, bij gebrek

aan zekerheid omtrent de maagdelijkheid, voor verdere proefnemingen

niet in aanmerking komen. Zij werden naar Zwolle gezonden en

leverden den heer Bisschop van Tuinen welkom materiaal voor

zijne zaagonderzoekingen. Gelukkig bevond zich het derde wijfje in

een ander glas, waarin geen man aanwezig was. Zij werd nog 24

Maart ingebonden op Salix vitellina en ging terstond op de zeer

jeugdige blaadjes leggen; na eenige dagen werden ±13 eierzakjes

geteld, in elk waarvan gewoonlijk drie eitjes voorkomen.

Niettegenstaande het bijzonder gure Aprilweder met vele sneeuw-

en hagelbuien, heeft deze wesp tot 27 April geleefd ! De meeste

teere blaadjes waarop zij gelegd had, leden intusschen veel van

de koude, en waren verschrompeld of afgevallen. Toch werden 15

Mei, toen de gazen zak ter nader onderzoek geopend was, nog

eenige blaadjes gevonden, waarop eieren aanwezig waren, en 20

Mei werden de eerste larfjes waargenomen. De ontwikkeling uit

de eieren heeft hier bijzonder lang geduurd; onder gunstige om-

standigheden komen de eitjes zelfs binnen 14 dagen uit. In de

laatste periode van haar bestaan zat de wesp onder aanhoudende

regenbuien boven tegen het katoenen uiteinde van den zak; zij

zal toen weinig of niet meer gelegd hebben. Er zullen dus ver-

moedelijk eitjes bij geweest zijn, die minstens vier weken in het

blad gelegen hebben alvorens de larven te voorschijn kwamen, en

indien er van de eerst gelegde eitjes (24 Maart) nog eenige in

het jonge blad, dat niet afviel, behouden werden, heeft bij deze

het ontwikkelingstijdperk acht weken geduurd.

In het geheel zijn er nu 19 larven in -yit^rrfe parthenogenetische

generatie, waarvan er twee ter bezichtiging rondgaan.

Vijf jaren lang heeft Spreker zich thans reeds bezig gehouden

met onderzoekingen omtrent de parthenogenesis van Clavellaria

Amerinae\ alle exemplaren zijn afstammelingen van eene maagde-

lijke wesp als larve in 1897 bij Arnhem gevonden. Wanneer

het onderzoek ten einde gebracht is , hoopt hij in het Tijdschrift

een algemeen overzicht van alle kweekingen te geven. In Enge-

land werden door Osborne , bij onderzoek naar parthenogenesis van
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Âbia fasciata L. , dergelijke uitkomsten als bij Glavellaria verkregen
;

ook hij vond daar « a striking increase in the proportion of males

in the second generation.» Mededeelingen hierover zijn te vinden

in deel XIX, XX en XXI van The entomologist's monthly Magazine.

3°. Manlijke wespen van Pteronus miliaris Panz. ')

Uit cocons der 179 parthenogenetische larven van 1902 (Tijdschr.

V, Entom. XLVI Verslag p, 6) verschenen van 25 Maart tot 15

Juni 137 mannetjes, dus ruim 76 percent. De in de laatste dagen

te voorschijn gekomen imagines zi.in iets kleiner; de meeste heb-

ben echter de gewone lengte van ongeveer 6^ millimeter.

Door Zaddach is de wesp als Neniatus croceus Thoms. beschreven

in Beobachtungen über die Arten der Blatt- und Holzwespen N.

38, p. 293. Hij zegt daar: «auf dem Rücken des Männchens

liegt stets eine zickzackförmige Längsstrieme» ; Cameron daaren-

tegen noemt «the upper part of the body entirely black» (Mon.

Brit. Phytoph. Hym. II. p. 145.) Het blijkt dat beide beschrij-

vingen juist zijn en dat in de kleuren van het abdomen bij het

mannelje veel verschil heerscht. Spreker nam daarbij de volgende

verscheidenheden waar :

T. Abdomen geheel zwart , soms nog met geel uiteinde , sprieten

zeer donker, bijna zwart.

II. Abdomen zwart met smalle, oranjeachfig-gele dwarsbandjes

tusschen de segmenten ; apex geel ; sprieten donker roodbruin.

III. Abdomen geel met zwarte dwarsbanden, in het midden

puntig verloopend , en dus over de lengte van den rug eene zig

zaglijn vormend; apex geel, sprieten geelbruin. In den vorm der

dwarsbanden is verschil op te merken; somtijds zijn zij in hot

midden halvemaansgcwijze afgerond.

IV. Abdomen groolendeels geel., met kleine zwarte blokjes

naast het midden op vijf segmenten. Sprieten bruingeel of geel.

Bij 100 pas verschenen exemplaren is het kleurenverschil na-

gegaan ; tot de eerste verscheidenheid behoorden 43 wespen
,

tot de tweede 23 »

1) Cameron verkreeg ook uitshiiteud manuetjes uit partheuogeuelLsche larven

van Pier. cadderensis Cam., welke Konow voor synouiem met )/nV'>m Panz liomlt.
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tot de derde 24 wespen,

en tot de vierde 10 »

In een doosje gaan ter bezichtiging rond 16 wespen (waaronder

de vier verscheidenheden aanwezig zijn) benevens een afbeelding

van Mej. Fischer naar var. III welke grootendeels met de be-

schrijving van Zaddach overeenkomt; de sprieten worden door hem

echter als roodbruin aangegeven.

4. Manlijke wespen van Lygaeonematus compresslcornis F.

Uit de cocons van 16 parthenogenetische larven van September

1902 (Tijdschr. v. Entom. XLVI Versi, p. 11) zijn van 25 Maart

tot 21 Mei 12 (? verschenen, juist 75 percent. De wespen leefden

gemiddeld 13 dagen.

5. Vrouwelijke wespen van Toecïlosowa luteola KI.

Nadat uit parthenogenetische larven, welke zich omstreeks 11

Aug. 1902 in den grond begeven hadden, reeds 24 Aug. eene

5 wesp verschenen was '), duurde het thans tot 24 Mei , alvorens

er zich weder eene vertoonde, welke in het begin van Juni door

twee ? gevolgd werd ; in het geheel tot nog toe uit een twintig-

tal larven vier wespen, slechts 20 percent uitmakend. Uit 19

larven op Lysimachia in den Hortus gevonden kwamen geene imagines;

zes larven, welke daar echter op Cyclamen aangetroffen waren,

leverden zes vrouwelijke wespen. Heeft het niéuwe voedsel dat

zij gekozen hadden haar nieuwe levenskracht verleend? Vermoede-

lijk zijn al de door mij in 1901 en 1902 in den Hortus gevonden

larven ook parthenogenetisch ; nooit kweekte ik er een mannetje uit.

6. Kruisings-proeven met Cimbex-wespen ; Cimhex fagi Zdd.

i X Cimhex connata Sehr. $.

Den 29slen April verscheen na éénjarige overwintering een C.

connata ? uit Enschedesche larve
; zij werd nog dienzelfden dag

te samen gebracht mei een krachtigen beukenman, welke 15 April

ook na éénjarige overwintering uit den cocon was gekomen. Onder

hevig protest van liet wijfje heeft er tot tweemalen toe copulatie

plaats gehad ; zij verlo?ti' hierbij de uiteinden der sprieten. Op els

1) Tijdschrift v. Eutom. XLVI. Versi, p. 9.
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ingebonden heeft zij tot 9 Mei geleefd maar zeer weinig gelegd.

Eerst in het begin van Juni werden een paar pas uitgekomen

iarfjes waargenomen. Indien er bevruchting heeft plaats gehad en

dit dus geene parthenogenetische telgen maar werkelijk bastaarden ')

zijn, zal zulks in dit geval wellicht reeds aan de larven na ver-

velling te bespeuren zijn; de ronnufa-hrven ondersclieiden zich

o. a. van de/affi-lavwen door blauwzwarte vlekjes boven de luchtgaten.

Spreker laat ter bezichtiging rondgaan de gekleurde afbeeldingen

door Mr. A. Brants gemaakt van het ei en de verschillende larven-

toestanden van Cimò, /agi; de nauwkeurige en fraaie uitvoering

dezer teekeningen wordt zeer bewonderd.

Uit de larven van Pieromis splraeae Zdd. in Sept. j.I. door den

heer Brants in Warnsveld gevonden, veischenen in Maart weder

uitsluitend vrouwelijke wespen. (Zie Tijdschr. v. Entom. XLV

p. 256.)

Ten slotte deelt de heer van Rossuai namens den heer Brants

mede, dat deze onlangs in de omstreken van Velp vlinders van

Ortholïtlia courctata F. j gevonden heeft, welke eieren gelegd lieb-

ben. Wanneer de rupsen verschijnen hoopt hij in de gelegenheid

Ie zijn de gedaanteverwisseling dezer zeldzame soort onder de Neder-

landsche vlinders te beschrijven en af te beelden.

De heer de Meijere deelt mede, dal hij zich den laatsten lijd

bezig gehouden heeft met de determinatie van Zuid-Aziatische

Diptera, deels toebehoorende aan Natura Artis Magistra, deels uit

zijn eigene collectie en laat een doos met een aantal nog onbe-

schreven soorten uit dit gebied rondgaan. Vooral wordt de aandacht

gevestigd op de geslachten lihïngia en Occeniifia, beide tot dusverre

uit Zuid-Azië nog niet bekend, maar waarvan nu gebleken is, dat

zij op Java door een zeer veel op de Europeesche gelijkende soort

zijn vertegenwoordigd
;

verder op hlaematohla exlgua n. sp., die

volgens de onderzoekingen van den heer P. Schat^ gouvernements-

veearts te Pasoeroean, bij het overbrengen der Surra-ziekte een

1) Zie: Tijdschr. v, Entom. XL. Versi, p. 45.
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voorname rol speelt, tezamen met de ook op Java algemeene

Stomoxys ealcitrans.

Daarna vermeldt Spreker, dat in een hem door den heer La

Fontijn gezonden partij Diptera uit de omgeving van Bergen-op-

Zoom de volgende voor de fauna nieuwe soorten aanwezig waren :

Stvaüomyïa potamida Meig. , Chri/sotoxum sylvarum Meig., Heringïa

fiavitarsis Meig., Platycepliala umbraculata Meig., Eurina Inrldu

Meig. en Limosina ferruginata Stenh.

Ten slotte worden de verschillende ontwikkelingsstadia der Tabanide

Hexatoma pelhicens F. vertoond, van welke bij ons zeldzame soort,

spreker de larven vond in vetten tuingrond te Hilversum.

De heer Ter Haar deelt het volgende mede:

Verleden jaar ving ik te Lochem een Mania maura L. ? op

smeer. Aangezien het dier iets of wat afgevlogen was, besloot ik

te trachten eieren te bekomen. De Heer Brants schreef mij in

die dagen, dat dit hem van platlijvige noctuinen nooit gelukt was

en dat hij ook meermalen de proef genomen had met de door

mij gevangen soort. Dit prikkelde natuurlijk mijn ambitie en

gedurende 3 weken hield ik den vlinder met suiker- en honig-

water in 't leven . . . zonder goed gevolg echter. Bij de lijk-

opening bleek mij , dat de eieren van goede grootte in ruime

mate aanwezig waren. Alleen het voorste echter was lichtbruin

van kleur, de andere alle wit en doorschijnend. Zou naar aan-

leiding van dit geval misschien de volgende hypothese te gewaagd

zijn? 't Is bekend dat de vlinders een zekere lichaamstemperatuur

bezitten , die zelfs bij enkele soorten door of ondei' het vliegen

vrij sterk verhoogd wordt, men zie b. v. Oudemans pag. 123 en

124. Nu is het, dunkt me, niet onmogelijk, dat die door

vliegen opgewekte lichaamswarmte noodig is om de eieren tot rijpheid

te brengen , en is het in gevangenschap in een beperkte ruimte

daarom van sommige soorten onmogelijk eieren te verkrijgen.

Vervolgens vestig ik de aandacht mijner mede-lepidopterologen

op een eerst betrekkelijk kort geleden ontdekte vlindersoort en

wel Ephi/raï>u^. (vroeger Zonosoma Led.) qiiercimontaria Bastelberger.
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De Heer Bastelberger beschreef de vlindersoort in de Stettiner

Entomologische Zeitung van 1897. Van de firma Staudingf.r en

Bang Haas heb ik een uit Oostenrijii afkomstig paartje bekomen
,

dat ik hierbij laat rondgaan.

De gelijkenis met E. pnnctarla L. is treffend en nauwkeurig toe-

zien is noodig om 't verschil te kunnen ontdekken. Het meest

in 't oog vallende verschilpunt is de schaduwlijn die bij de

nieuwe soort scharlakenrood bestoven is, terwijl de grondkleur

bij voor- en achtervleugels dezelfde is. Bij E. jiunctaria is de schaduw-

lijn wollig rood bestoven of zonder bestuiving en de achtervleugels

zijn lichter van grondkleur dan de voorvleugels.

Ten slotte is door sprekers vrouw dezen winter op een blaadje

van den bekenden sierheester Zonïcera nepalense een pophuls van

Liminitiê Sibilla L. gevonden. Wel een bewijs dat de vlinder

den vorigen zomer te KoUum, dus in Friesland gevlogen heeft.

In deze provincie was de soort nog niet waargenomen.

Verder vertoont spr. albinistische exemplaren van :

1^. £jnnej)/iele Tïthonus L.

2". Adopaea Thaumas Hufn. /

De eerste heeft een grijsachtigen linkerachtervleugel , waarin de

bruine middenvlek duidelijk afsteekt. Dit Ç werd den 10^™

Augustus 1901 bij Groningen door den heer Kooi aldaar gevangen.

Het tweede heeft een witte voorvleugelpunt , maar achter een

plaats midden in den voorrand, waar de aderen blijkbaar in de

pop reeds waren doorgesneden.

De heer A. C. Olldemans verzoekt namens den heer Hans

Voigts, Oslebshausen bij Bremen, of Gronerthorstrasse 18", Göt-

tingen, dezen soorten van het genus Zonahris ter bewerking toe

te zenden. Hij is bezig met eene monografie over dit genus.

Verder vestigt hij de aandacht der leden op de gelegenheid

buisjes met suberietproppen te bestellen bij den heer G. B, Salm,

Magazijn van wetenschappelijke instrumenten, Beguliersbreestraat 31,

Amsterdam, aan welke inrichting een kundig glasblazer verbonden

is. De prijzen zijn hooger dan die in het buitenland, doch billijk.
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Ten slotte laat Spreker peiiteekeningen rondgaan van Farasïtm

mustelarum, P. pojipei, P. crinitus, P. hiirchanensis, P. trlcuspidatus^

Ili/poaspis incisus, H. fuscicolens, H. necorniger, H. suhglabra,

Urojioda bosi, U. ritzemai, Cheletes ferox Berlese et Trouessart, CJi.

Dialaccensis, Cli. vorax, Ch.' rapar, Cli. intrepidiis en Erythraeiis

(jermanicus, allen novae species, die in het kort beschreven zullen

worden in de EntomologiscJie Berichten van 1 Juli 1903, en uit-

gebreid in verschillende tijdschriften.

De Eere-Voorzitter bedankt de verschillende leden voor hunne

mededeelingen, die zeker deze vergadering tot een der vele zullen

maken, die later nog dikwijls door de aanwezige leden zullen worden

in herinnering gebracht. Hij geeft hierop het woord aan den heer

Everts, Vice-President, die in eenige welgekozen woorden zijn

leedwezen uitspreekt, dat deze vergadering de laatste is, waarin de

heer Snellen als President het jaarveislag heeft uitgebracht.

De heer Snellen is een der oudste leden onzer Vereeniging, is oO

jaren lid van het Bestuur en de laatste 14 jaien President er van

geweest en kan terugzien op een tijdperk van grooten bloei van

onze vereeniging, waartoe hij zeker niet weinig heeft bijgedragen.

Als lid der Commissie van Redactie voor het Tijdschrift voor En-

tomologie heeft hij ook daaraan zijne beste krachten gegeven. Spr.

eindigt met den wensch te uiten, dat het den heer Snellen moge

gegeven zijn, zich nog vele jaren aan de Lepidopterologie te wijden

en dat zijn naam o}) nog menige presentielijst onzer vergadering

zal voorkomen.

De heer Snellen brengt zijn dank aan den heer Everts voor de

tot hem gerichte woorden en spreekt de hoop uit, dat onze veree-

niging onder leiding van haar nieuwbenoemden voorzitter zal

blijven beantwoorden aan het doel, waarvoor zij is opgericht.

De Eere-Yoorzitter sluit hierop de vergadering.

Zondag 7 Juni werd een excursie naar Vlodrop en Melick gemaakt,

waaraan bijna al de ter vergadering aanwezige leden deelnamen.
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Vüoi' Jjij zonderheden, op deze excui'sie waargenomen, wordt ver-

wezen naar de Entomologische Berichten.

Voci' de leden der Nederlandsche Entomologische Vereeniging

zijn verkrijgbaar bij den Secretaris, D. van der Hoop, Scheeps-

timmermanslaan 7 te Rotterdam, voor zooverre de voorraad strekt:

Tijdschrift voor Entomologie; per deel:

met gekleurde met zwarte

platen, platen.

Deel I—VI, VIII—XVr f 3.— f 1.50

» VII, XVII -XXXVIII ...» 6.— » 3.—

» XXXIX e. V « 6.

—

Handelingen der Nederlandsche Entomologische Vereeniging, bevat-

tende de Verslagen der jaarlijksche Vergaderingen van 1846— 1858,

met Repertorium f 1.25

Plnacographla. Afbeeldingen van meer dan 1000 soorten

van Noord west-Europeesche sluipwespen (Ichneumones

sensu Linnaeano), door Dr. S. C. Snellen van Vollenhoven,

met -45 gekl. platen » 30,

P. C. ï. Snellen, De Vlinders van Nederland. Macro-

Icpidoptera, met 4 platen » 7.60

F. M. van der Wnjp, Catalogue of the described

Diptera from South-Asia » 2.40

F. M. van der Wulp en Dr. J. C. de Meyere,

Nieuwe naamlijst van Nederlandsche Diptera » 2.10

Handleiding voor het verzamelen, bewaren en verzenden

van uitlandsche insecten » 0.40

Repertorium betrelïende deel I— Vili van het Tijdschrift

voor Entomologie, bewerkt door Mr. E. A. de Roo van

Westmaas » q 50

Repertorium betreffende deel IX—XVI van het Tijdschrift

voor Entomologie, bewerkt door F. M. van der Wulp . » 0.75

Repertorium betreffende deel XVII— XXIV, bewerkt

door F. M. van der Wulp » O 75
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MKT OPGAVK VAN IIET JAAK HUNNEIl TÜKTUEDINli, ENZ.

(De leden, die het Tijdschrift voor Entomologie Deel XLVl ontvangen,

zijn met een * aangeduid.)

BUITENGEWOON EERELID.

* Z. K. H. de Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg. 1903.

EERELEDEN.

* Dr. Gustav L. Mayr, Professor aan de Hoogere Burgerschool te

Weenen, Hl Hauplslraase 75, te Weenen 1867.

* R. Mac-Lachlan, F. R. S. , Wcslview ^ Clarendon Road., Lc.ivisliam
y

te Londen, S. E. 1871.

* Frederic Du Cane Godman, F. R. S., 10^C/iandos-slreel, Cavendish-

square', London W. 1693.

* A. S. Packard, Hoogleeraar in de Zoölogie aan de Brown University

te Providence , in ISoordAmerïlai. 1900.

* Dr. Fr. M. Brauer, Hoogleeraar in de Zoologie aan de Universiteit

te Weenen. 1900.

* Edmund Reitter, te Pasliau, Moravie. 1900.

* Erich Wasmann, S. J., BeUevue te Luxemburg. 1901.

* Dr. Chr. Aurivillius, Hoogleeraar in de Zoologie aan de Univer-

siteit te Sloeldiolm. 1903.

* L. Ganglbauer, te Weenen. 1903.

BEGUNSTIGERS.

Dr. F. J. L. Schmidt, te RoUerdam. 1869.

Het Koninklijk Zoologisch Genootschap „Natura Artis Mayistra" te

Amslerdam. 1879.

De HoUandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlein. 1884.
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Mevrouw de Wed. Mr. J. Kneppelhout, geb. van Braam, llcmchr/ie

Berg, te OostcrbceL 1887.

Mevrouvi^ M. Neervoort van de Poll
,

geb. Zubli , te liijscnbnrg
,

(prov. Utrec/d). 1887.

Mevrouw A. Weber, geb. van Bosse, te Eerbeek. 1892.

Mejuffrouw S. C. M. Schober, Maliebaan 19, te Vlrec/il. 1892.

Mevrouw J. M. C. Oudemans, geb. Schober, Paulus PoUerslraal 12,

te Amsterdam. 1892.

Mevr. de Vries, geb. de Vries, te Bloemeiidaal. 1895.

Mevrouw J. P. Veth, geb. van Vlaanderen, Sweelinehplein 83, te

's Graveiifiage. 1899.

Mevrouw C. W. Reuvens
,
geb. van Bemmelen, te Oosterbcel;. 1899.

J. W. Frowein, Ensebius buitensingel 55, te Arnhem. 1899.

Dr. C. C. Sepp, Leidsehe gracht o, te Amsterdam. 1900.

Mej. C. E. Sepp, Stadhouderskade , te Amsterdam. 1900.

W. Jochems, Korte Vijverberg 4, te 'sGravenhage. 1901.

Dr. J. L. Herten, te Roermond. 1902.

Mej. M. L. Reuvens, Breestraat 27, te Leiden. 1902.

J. V. M. van Toulon van der Koog, te Oosterbeek. 1903.

CORRESPONDEERENDE LEDEN.

* Frederic Moore, Maple road, 17, Penge (Surreij). 1864.

Dr. W. Marshall, Professor aan de Universiteit te Leipzig. 1872.

A. Fauvel, Bue d'Ange 16, te Caen. 1874.

Dr. 0. Taschenlserg , te Halle a. S. 1883.

A. W. Putman Cramer, 142 West-street 87, te i^ew-York. 1883.

Dr. F. Plateau, Professor der Zoologie aan de Hoogeschool te Cent. 1887.

A. Preudhomme de Borre, Villa la Fauvette, Petit Saeonnex, ie Genève.

1887.

S. H. Scudder, te Cambridge (Mass.) in Noord-Amerika. 1887.

* Dr. L. Zehntner, te Salatiga (Java). 1897.

BUITENLANDSGHE LEDEN.

Comte Henri de Bonvouloir , Avenue de l'Alma 10, te Parijs.

(1867—68). — Coleoptera.

* René Oberthiir, Faubourg de Paris 44, te Bennes {llle-et-Vilaine).

Frankrijk. (1882—83). — Coleoptera, vooral Carabiciden.

The Right Hon. Lord Th. Walsingham, M. A., F. R. S., Eaton

House QQa, Eaton -square, LondonB. W. (1892

—

93Ì. — Lepidoptera.

* Julius Weiss, te Deidesheim {Bheinpfah). (1896—97).
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GEWONE LEDEN.

Vine. Mar. Aghina, Sacr. Ord. Praed. , te Ilnissen {Geld.) — Alge-

meene Entomologie. (1875— 76).

Dr. H. J. van Ankum, Hoogleeraar aan 's Rijks Universiteit te

Groiiiitrit'u. — Algemeene Zoölogie. (1871—72),

G. Annes, 3de Helmerssh'aat 6, te Amsterdam, (1893—94).

Dr. J. F. van Bemmelen, Grool/iertoginnelaan 142, te 'sGraiwiiliane.

(1894—95).
* P. J. van den Bergli Lzn., Sjworlaan, te Tilburg. (1901— 1902).

E. M. Beukers , Emmaslraat, te Sclncdam — Lepidoptera. (1898—99).

* K. Bisschop van Tuinen, Leeraar aan de Hoogere Burgerscliool

en het Gymnasium te Zwolle. — Lepidoptera , Anatomie der Ten-

thredinidae. (1879-80).

P. A. M. Boele van Hensbroek, te 's Graven/mge. — Bibliographie.

(1894—95).

Dr. A. M. J. Bolsius, te Garoel, Java. (1876—77).

Dr. H. Bos, Leeraar aan 's Rijks Landbouwschool te Wageningen. —
Formiciden. (1881—82).

Dr. J. Ritzema Bos, Buitengewoon hoogleeraar aan de Universiteit,

linemer Vissclierslraat 3, te Amsterdam. — Oeconomische Ento-

mologie. (1871—72).

Dr. J. Bosscha Jz., te Vandaag, Java. — Coleoptera. (1882—83).

A. van den Brandt, te Venia. — Inlandsche insecten. (1866—67).

* Mr. A. Brants, Verl. Rijnkadc 119, te Arnhem. — Lepidoptera.

(1865—66).

L. P. de Bussy, Phil. nat. stud., P. C. Ilooflstraat l'iS, te Amsterdam.

(1898—99).
* Dr. J. Büttikofer, Directeur van de Diergaarde te Hotterdam.

(1883-84).

Mr. R. Th. Bijleveld, Sop/iia-laan 11, te 's Gravenliagr. — Algemeene

Entomologie. (1863—64).
* M. Galand, Ligenieur van den Waterstaat, te Zutplien. — Le-

pidoptera. (1892—93),

* P. Galand, Bergstraat, te Wageningen. (1899—1900).

* A. Gankrien ,
// Colenso f

, te Soestdijl;. — Lepidoptera. (1868—69).

J. B. Gorporaal, Pieler Bot/isiraal 39, te 's Gravenhage. — Euro-

peesche Goleoptera. (1899—1900).

P. J. S. Cramer, Phil. nat. cand., van Baerlestraat 14, te Amster-

dam. (1901— 1902).

* W. van Deventer, Proefstation voor suikerriet in West-Java

//Kagok'/, te Pekalongan, (Java). (1901—1902).

G. J. Dixon, Tandjong Poetoes Estate , Langkat, Sumatra. {1890—dl).

* Jhr Dr. Ed. J. G. Everts, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool,
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Stationsweg 79, te 's Gravenhage. — Europeesche Coleoptera.

(1870—71).

Jhr. J. B. Humalda vanEysinga, Waldeck-Pyrinontliade 151, te 's Gra-

vi-nhage. (1896—97).
'*= Mr. À. J. F. Fokker, te Zürihzee. — Hemiptera. (187G— 77).

N. H. la Fontijn, te Bergen op Zoom. — Hymenoptera aculeata.

(1894—95).
* Dr. Henri W. de Graaf, Vreeivijkkade 4, te Lelden. — Anatomie

en Physiologie der Insecten. (1878—79).

Mr. H, W. de Graaf, Daendelsstrant 37, te 's Gravenhage. — Ini.

Lepidoptera, bijzonder Microlepidoptera. (1847—48).
* Dirk ter Haar, te KoUnm. — Lepidoptera en Orthoptera. (1879—80).

L. W. Havelaar, Zijlsingel 2, te Haarlem. — Lepidoptera. (1887-- 88).

* P. Haverhorst, Scfiiedamsc/ie Singel 20, te Rotterdam. — Lepidoptera.

(1901- -1902).

J. B. Heinemann, te Gronungen. — Lepidoptera. (1900— 1901).

* F. J. Hendrichs, S. J., te Oudenbosc/i. (1898—99).
* F. J. M. Heylaerts, Haagdijh, B 377, te Breda. — Lepidoptera enz.

(1866—67).

* Dr. J. van der Hoeven, Manrilsweg&'ì^ te Rotterdam. — Coleoptera.

(1886- 87).

J. van den Honert, Stadlwìulershade 126, te Amsterdam. — Lepi-

doptera. (1874—75).
* D. van der Hoop, Scheepstimmermanslaan 7, te Rotterdam. —

Coleoptera. (1882—83).

J. Jaspers Jr. , Planlage Lijnbaan sgrarht 1 1 , te Amstei dam. — 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 Dordrerlil. — Lepi-

doptera. (1858—59).

N. A. de Joncheere, te Dordreeht. — Lepidoptera. (1886—87).

D. J. R. Jordeus, Sassenpoorterwal, F 3471, te Zwolle. — Lepidoptera.

(1863-64).
* Dr. F. W. 0. Kallenbach, Wil/ielminapark, te Apeldoorn. — Lepi-

doptera. (1868 -69).

* K. J. W. Kempers, te Meerssen (Limburg). - Coleoptera. (1892—93).

Dr. C. Kerbert, Directeur van het Koninkl. Zoölogisch Genootschap

Natnra Artis Magistra, Plantage Middenlaan 39, te Amsterdam.

(1877-78).

B. H. Klijnstra, Galileislraal 2, te 's Gravenhage. (1902—1903).
* J. F. Klijnstra, Galileislraal 2, te 's Gravenhage. (1902—1903).
* M. Knappert, Controleur Binuenl. Bestuur, te Manna, Benkoelen

,

Java. (1901—1902).
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J. D. Kobus, te Pasnorocan {Java). (1892—93).

* Dr. J. C. Koningsberger, Landbouw Zoöloog nan 's Lands Planten-

tuin, te ïhnlenzorq. (1895—96)

H. J. n. Latiers, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te ììolthir,

Kerl;rade. — Ooleoptera en Lepidoptera. (1893—94).

* A. A. van Pelt Lechner, Bibliothecaris der Rijks-Landbouwschool,

tiowlpspark 327, te Wagciiiiigpìi. — Algeraeene Entomologie.

(1892—93).
* Mr. A. 1''. A. Leesberg, Jan Il<'ii(1ril,siraal 9, te 's (ìravrnltafic —

Coleoptera. (1871-72).

Dr. Th, W. van Lidth de Jeude , Conservator bij 's Rijks Museum van

natuurlijke historie, ßrtomwrt r/r/, te Leideìì. — Anatomie der Insecten.

(1883—84).

* J. Lindemans, Jlaagsc/ie Vrer 1, te Rnllcrdam. (1901— 1902),

Dr. J. C. C. Loman, Leeraar aan het Gymnasium, Voiidi'lhade 79,

te Amslerdam. — Opilionidae. (1886— 87).

* Mr. H. A. Lorentz, Drift 14, te Ulrechi. — Lepidoptera.

(1900—1901).
* Dr. T. Lycklama à Nyeholt, Wcsicrsingrl 83, te Ihllirdam. —

Lepidoptera. (1888-89).

Dr. H. J. Lycklama à Nyeholt, te Nijimgon. (1896- 97).

* Dr. D. Mac Gillavry, P. C. Hooftslraal 171, te Amslerdam. — Tn-

landsche Coleoptera en Lepidoptera. (1898—99).

* Dr. J. G. de Man, te Ycrsal.c. — Diptera en Crustacea. (1868—69).

J. ter Meulen Jrz., Kcizorsgrac/U 686, te Amslerdam. (1893—94). .

Dr. J. C. H. de Meijere, Conservator der entomologische en ethno-

graphische Musea van het Kon. Zool. Genootschap "Natura Artis

Magistra/' Villa Udo, Walderhlaan te llUversiiiii. — Diptera.

(1888-89).

Dr G. A. F. Molengraatr, te Pretoria. (1877—78).

A. Mos, Vireriliscile straal, te Arnhem. (1900-1901).

Dr. A. C. Oudemans, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool, ììouìe-

vard 85, te Arnìiem — Acarina. (1878 — 79).

* Dr. J. Th. Oudemans, Paulus Potlerstraal 12, te Amslerdam. —
Macrolepidoptera , Hymenoptera, Thysanura en Collerabola.

(1880—81).
* J. D. Pasteur, Inspecteur der Telegrafìe, te lìalavia, Java.

(1894—95j.

* Dr. E. Piaget, aux liayards, NeneficUel {Zwitserland). — Diptera

en Parasitica. (1860—61).
* Mr. M. C. Piepers, Oud-Vicepresident van liet Hoog Gerechtshol

van Ned. Indie, Noordeinde lOa, ie 's Gravenliage. — Lepidoptera.

(1870—71).

Pv. A. Polak, Planlaije Muidergraehl 59, te Amslerdam. (1898—99).
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* J. R. H. Neervoort van de Poll, Huize Beuhcnstcin , te Rißsenhurg

(prov. Utrecht). — Coleoptera. (1883—84).

* Dr. P. H. J. J. Ras, Volpcrweg 56a, te Arniicm (1876—77).

Dr. N. W. P. Rauwenliotf, Oud-hoogleeraar aan 's Rijks Universiteit

te Utrecht. — Algemeene Zoölogie. (1866—67).

A. Reclaire, (tijdelijk) Lotzeslrasse 13, te GöUiiifjen. (1901— 1902).

Dr. H. C. Redeke, Assistent van den Weienscliappelijken Adviseur

in Visscherij-zaken, Zoölogisch Station, te Helder. — Cecidiën.

(189.3—94).

* Dr. C. L. Reuvens, te Ooslerbvek. (1889—90).

C. Ritsema Cz., Conservator bij 's Rijks Museum van natuurlijke

historie. Rapenburg 94, te Leiden. — Algemeene Entomologie.

(1867—68).

* G. van Roon, 2e Pijnackerstraal 18, te Rotterdam. — Coleoptera.

(1895—96).

* Dr. A. J. van Rossum ,
Eusebius-plein 25 , te Arnhem. — Tentliredi-

nidae. (1872—73).
* Mr. C. P. L. Rutgers, Rijksarchivaris in Overijssel, te Zwolle. —

Lepidoptera. (1900—1901).

Juh. Ruys, te Russum. (1900—1901).

Dr. R. H. Saltet , Hoogleeraar aan de Universiteit , Onateinde
, te

Amsterdam. (1882—83).

M. M. Schepman, te Rhoon. — Neuroptera. (1871—72).

Dr. J. A. Schutter, te Groningen. — Lepidoptera. (1900— 1901).

* P. J. M. Schuyt, Eendrachtsweg 62 , te Rotterdam. — Lepidoptera.

(1890—91).

Dr. C. Ph. Sluiter, Hoogleeraar aan de Universiteit, Oosterparh

50, te Amsterdam. (1899—1900).
* P. C. T. Snellen Wijnharen (Noordzijde) 45, te Rotterdam. —

Lepidoptera. (1851—52).

J. P). van Stolk, villa Jarpa, Iloogeweg te Sc heren ingen — Lepidoptera.

(1871—72).

* P. F. Sijthoflf Jzn., Administrateur op de kina-plantage Kertamanali, in

de afdeeling Raiidoeng, Preanger regentschappen, Ja ra. — Coleo-

ptera. (1878—79).

J. .1. Teseli, Phil. nat. stnd.
,
Jan ran Nassausiraam , te 's Graven hage.

(1898—99).

A. H. J. Thie, Laan van Meerdervoort 163, te 's Graven haj/e.

(1902—1903).
* P. Timmer, te Goendih (Resid. Semarang, Java). (1901—1902).
* Mr. D.' L. Uyttenboogaart , Achterburgwal 177, te \mslerdam. —

Coleoptera. (1894—95).

* II. Verploegh, Med. Stud., Oudherhhof 45, te Utrecht. — Lepi-

doptera. (1900—1901).
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Dr. J. Versluysjr. , Assistent aan het Zoölogisch Laboratorium, Planlage

Midrlonlaan 80, te Amdordam. — Coleoptera en Macrolepidoptera.

(1892—93).
* Dr. H. J. Veth, Sweelinchplein 83, te 's Gravcniiaiic. — Algemeene

Entomologie, vooral Coleoptera. (1864-65).

Johan P. Vink, te JSijincgen. — Lepidoptera. (1883—84).

* H. A. de Vos tot Nederveen Cappel , te Apeldoorn. — Lepidoptera.

(1888—89).

J. J. de Vos tot Nederveen Cappel, te M«/rt«, ò'»ìMft<m. (1902-1903).

* Mr. L. H. D. de Vos tot Nederveen Cappel, te IV/y>.

(1899—1900).
=i= W. Warnsinck, Hijnkadv 92, te Ani/iem. (1898-99).

* J. A. J. M. van Waterschoot van der Gi'acht, Ileercngrachl 280,

te Anislerdam. — Lepidoptera en Coleoptera. (1898—99).

Dr. Max C. W. Weber, Buitengewoon Hoogleeraar aan de Univer-

siteit van Amsterdam, te Ecrbcch. (1886 -87).

* H. W. van der Weele, Slalcnlaan A, te Scheveningon. — Neuroptora.

(1899—1900).

il. L. Gerth van Wijk, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te

Middelburg. — Hymenoptera aculeata. (1874—75).
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NOTES ON A C A E I

Sixth Sei' ie S. ')

BY

.Dr. A. C. O U D E M A N S.

(VVithPIatesI, II, III.)

i. Caenonychus nov. gen.

{y.furó:;, singular, ò'w^ , claw).

(With Plutei, flg. 1—8).

This genus belongs to the Fupodmae. The creature is a very
singular one, as it has only .;,, daw, a phenomenon which, amongst
the mombidlidae, occurs only in certain species of the genus MyoUa
which, liowever, belongs to the Cheylefmae. Further under each
lip of the genital aperture there are 3 suckers, whereas in the
Eupodmae hitherto the number was 2.

2. Key to the genera of Eupodinae.

j

Body black, sometimes with red

J

spots; legs and rostrum red. 2
1. Body brown, yellow, rose or

I white; legs rose or flesh-

( coloured 3

The n.
?'"''"'

T/'' '' '''' "^ *'« ^äds. V. Ent. v. 39, p. 175-187The Id Senes app. 5, IX, 1900 in the Tijds. v. Ent. v. 4-3 p 109 128

V. s'p I734 "" "''' ''' ^^ '''^ ^" '''' ''^''- ^- Ned. Dierk. Yer. ser. 2

The Series are independent from one another.

Tijdschr. v. Entom. XLVI.
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TAnus ventral Penthalodes Murray.

2. <Anns terminal Halotydeus Berlese.

I Anus dorsal Penthaleus C. L. Kocli.

Legs 4 at least twice longer than

body ......... Linopodes C. L. Koch.

'

]
Legs 1 scarcely longer than body,

or shorter 4

(Femur 4 very thick, . . . Eupodes C. L. Koch.

*
^ Femur 4 not thick .... 5

Mandibles chelate Poecilophysis Ca rubi'.

Mandibles not chelate; movable
5 i

finger falcate; fixed short,

conical 6

6 genital suckers Caenonychus Ondms.

6. j4 genital suckers Ereynetes Beri.

^0 genital suckers Tydeus G. L. Koch.

3. Caenonychus fallax Oudms., nov. sp.

(Wil h Plate 1, fig. 1—8).

Coloiir unknown. The specimen, preserved in spirits, was white.

The colour may have been rose, or yellowish, or white. Length 275,«,

81(.in provided with very fine wrinkles, except a space between

the eyes, bearing 12 hairs. The wrinkles of the doisum generally

run transversally ; those of the ventral face generally longitudinally
;

those of the legs loncjitmltnally !

Dorsal face (Fig, 1). On the céphalothorax there is a dorsal

shield, a space, the contours of which are not distinct, but which

is rtot wrinkled, whilst the whole body and legs moreover are

wrinkled. This space bears 12 hairs: 4 long sensorial ones, of

which the anterior are directed forward, the posterior hindward.

Two eyes (lank this shield. On the shoulder there is a distinct hair,

A central portion and the posterior third part of the abdomen

bear short stiff hairs.

Ventral face (Fig. 2), Epimera 1 and 2 free; epimera 3 and

4 contiguous. On coxa 3 a feathered hair. The genital and the
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anal apertures are surrounded by minute hairs. The genital aperture

is shut by two lips, under each of which 3 suckers are visible.

Legs. Tydeus-like, with short hairs, a sucker and one claw.

Fig. 3 shows one of the sensorial hairs on the céphalothorax.

Fig. 4 one of the stiff abdominal hairs.

Fig. 5 a palp.

Fig. 6 represents the tongue.

Fig. 7 shows us the distal end of a tarsus with the praotarsus

provided with a sucker and one claw.

Fig. 8 is the praetarsus with sucker and claw, seen with 2500

linear magnifying powers. No trace of a pulvilluin!

Habitat; in moss.

Patria : Netherlands.

4. Thrombidium novum Oudms., nov. sp,

(With Plate 4, fig. 9—19.)

This larva was found by Mr. ?I. P. Kuyper in numerous spe-

cimens on various kinds of Diptera, swarming over Urtica dioica.

Larva. Length of newly born larva 200 ^f-. without, and 280
f«.

with head.

The body shows a distinct segmentation as well on its back

(figs. 9 and 40) as on the belly (fig. 14); seven segments are

discernable. The Jlr.it segment bears the first pair of legs, the

eyes, the pseudostigmata and the dorsal plate or shield. 'ïhe second

segment 4 hairs and the second pair of legs. The third segment

four hairs and the third pair of legs. The fourth segment four

hairs and the place where the fourth pair of legs will appear. Tlie

fifth segment four hairs and the anus. The sixth and seventh

segment four hairs each.

The demarcation between the segments is affected by folds in

the skin. These folds follow exactly the very fine wrinkles of the

skin. The most remarkable segment in the first. Here we observe

on the dorsal side the four eyes, of which the foremost pair is

perfectly hlacJc, and the second pair Jvoivnish l)lacl\ They are

covered by a high convex cornea. Further the dorsal plate or shield,
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which in this species is triangular, with top turned forward. The

top of this triangle (fig. 12) reaches ahnost the level of the pseudo-

stigmata. The shield itself is wrinkled , not smooth, and its wrinkles

are still finer and less observahle than those of the other skin.

The shield bears two minute hairs and a fifth eye , with hroiriùsh-

2mrple pigment and a distinct cornea. I consider these three kinds

of eyes useful to the animal to discern three kinds of light or

warmth. The pseudostigmata are best seen in very young larvae,

in which they are placed so, that we look 'm the cup.

The pseudostigma is oval, slightly concave, in very young larvae

turned upward (fig. 10), in older larvae turned backward, so

that in this instance it is very difficult to discern their oval and

concave structure. The pseiuìosiigmatic or(jan is long, shaped like

a hair.

The maxillar palp has four fi'ee joints. The third joint ends in

a bifid claw (Fig. 13); the fourth, which is planted on the inner

side of the third joint, ends in a broom of at least five claw-like

hairs. The bifid claws and the claw-like hairs are orick-red.

The mandibles end in claw- like organs which are brick-red too.

The Jii/popkari/ux or lingua, which was only visible in one of the

more than fifty specimens I saw, does not show (fig. 10) any

joints as in Ihromh. fuliginosum.

The «urtrachee» is large, situated between the first and second

pairs of legs (fig. 11). The sack is on its base surrounded by a

chitinous ring (fig. 14). This ring may become oblong (fig. 15),

enclosing exactly the oblong-compressed bladder.

With low powers it seems that the animal is monodactyl. It is

however tridactyl. Fig. 16 and 17. represent the distal end of

tarsus 1; fig. 18 of tarsus 2, and fig. 19 of tarsus 3, drawn under

2800 linear magnifying powei's. The middle claw is at least 15

or 20 times stronger than the almost invisible lateral ones. The

lateral claws of the 2d pair (lig. 18) are a third smaller than the

midle one.

Habitat: on Diptera.

Putria: Netherlands.
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5. Key to the species of Thrombidium F.

Larvae.

^
Two dorsal shields .... Thr. holosericeum (L.)

( One dorsal shield 2

Dors, shield, subquadrangular . 3

Dors, shield triangular . . . Thr, novum Oudms.

\ On each side one eye . . . Thr. russicum Oudms.

' On each side two eyes ... 4

fPsdst. org. filiform .... Thr. gymnopterorum (L.)

4. \
Psdst. org. davate (Berl.Tromb.

Tab. XVI.) Thr. berlesei Oudms.

6. Tarsonemus soricicola Oudms., nov. sp.

(With Plate 1, fig. 20 and 21).

Of this species only the male is known to me.

I found it among other parasites collected in Febr. d 898 by

Mr. S. A. Poppe on a Sorex vulgaris at Vegesack.

As to the male (Fig, 20 and 21), Tarsonemus soricicola is close]^

related to T.jloricola G. et F. and T. hrevipes Sicher et Leonardi.

Length 150 ^.

The following characteristics may be mentioned.

The shape of the body is elongate, like that of T. hrevipes. The

abdomen , however , is widest posteriosly , behind the implantations

of the hind-legs , whilst the known species are widest before these

legs, nay even quite behind the shoulders. The fore-legs are short

and slender, and their tibiae bear quite distally a short thick,

davate olfactoric hair. The epimera of legs 1 form an Y. Those

of legs 2 first bend inward and then obliquely backward and

inward ; they do not reach each other and do not meet the Y. The

hind-legs are implanted far more forward than in any known

species, so that the abdomen projects a good deal above them.

The epimera of legs 3 and 4 join anteriorly. The legs 3 are long

and slender, but their ambulacra do not extend beyond the claw
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of legs 4. Legs -4 , of which I have drawn tlie left one apart , is

provided v^'ith a hyalin blade on its inner side, but this is situated

on the distal end of the 2nd joint and resembles a cat's claw

,

forming pincers with the third joint. It is situated somewhat dorsal! y,

so that when the creature is viewed on its ventral side, and when

the 3d joint is bent inward (the usual position), this crooked

hyalin blade is not observable, The 3d joint bears a tactile hair
,

as long as the whole leg.

Habitat: Sorex vulgaris.

Patria: Germany.

7. Eremaeus novus Oudms., nov. sp.

(With Plate 2, fig. 22.)

This species is closely related to E. cluvlpectluata Michael, siilj-

trlfjoiui Oudms., jjectluata Michael, and stibpectlnata Oudms. It

ditîers from E. clavlpectinata in having lamellae; h'om. sutjtrlyoita

in having no pectinated membrane on the pseuilostigmatic organ
;

and from the two other E. in having a fusiform pseudostigmatic

organ.

Colour light brown.

Length about 300 jH.

The céphalothorax is nearly triangular, with convex sides, and

a rounded top. — Fseiidostlgnta round, with semilunar inner

covering , as in E. clavlpectmata Michael, large, distinct. — Pseiido-

stlgiiiatie organ with smooth peduncle and fusiform head ; the organ

is directed upward and forward; the peduncle is proximally bent

three times to and fro; the fusiform head ends in a hair and is

provided on its outside with 7 pectinations. The real lamellae run

from the pseudostigmata inward toward the lamellar hair, but

already halfway they are truncated abruptly. Further there are

two interlamellar chitinous bars, running from the anterior edge

of the abdomen toward the lamellar hairs but not reaching them
,

and being provided on their outside with a chitinous hook, running

round the interlamellar hair. Rostral, lamellar and interlamellar

hairs very thin.
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The ahdomen is suboval , somewhat truncated anteriorly, pointed

posteriorly. — The dorsum is provided with 5 pair of very thin

hairs; the posterior margin with 3 pair of such hairs, crooked

upward. The anterior margin of the abdomen is dark brown

coloured ; from this band two dark chitinous bars run hindward
,

not farther than the thickness of a femur.

The legs are rather slender but with swollen femurs, tibiae and

tarsi. When the hind legs are stretched they scarcely reach the

posterior end of the abdomen. The tibiae 1 and 4 are provided

with a tactile hair
; the tarsi 2 with a pectinated hair. Claivs mo-

nodactijle. — On the sides of the cephalotorax the coxae 1 are

visible for a small part. — The tectopedia 1 are very distinct. —
Underside. Nothing particular. The apodemata reach the median

line; the genital and anal openings are subquadrangular; the latter

much larger than the former.

Habitat : in moss.

Patria : Netherlands.

8. Emendation of the key to the species of Eremaeus.

(Das Tierreich, Oribatidae, p. 44.)

iPsstg. org. davate or fusiform,

21. 1 with a smooth peduncle . . 21. a.

21

21b

^ Psstg. org. slender . . . . 21 . c.

(
No lam. nor transi E. clavipectinatus Mich.

' Lam. present 21 b.

IPsstg. org. without pectinated

membrane. ....... E. novus Oudms.

j
Psstg. org. with pectinated mem-

f brane E. SUbtrigonilS Oudms.

iPsstg.
org. very long, with a few

pectinations upon the slightly

thickened middle E. pectinatus Mich.

IPsstg. org. long, not thickened,

I
with 3 or 4 pectinations quite

distally E. subpectinatus Oudms.
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9. Nanacarus Oudms. , nov. gen.

(With Piale % flg. 23—28).

Under the name of Hi/popiis minutus , nov. sp., I described a

nymphd in the Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeni-

ging , ser. 2, v. 7, p. 85, Two specimens were under my observation
;

one was caught by Prof. Dr. K. Knuth on Xi/locopa {Koptorthosonia)

tenuiscapa Westw, , the other by Mr. S. A. Poppe on Veftperugo

serotinus (Schreb.)

In a tube with parasites , collected by Mr. S. A. Poppe on Sorex

vulgaris L. at Vegesack near Bremen, I found a male and two

females of the same species. Thier characteristics induce me to

place the animal in a new genus, related io Hericia Can. It differs

from this genus specially in the presence of a demarcation between

thorax and abdomen.

I have called the new genus Nanacarus referring to the extreme

minuteness of the species.

10. Glycyborus Oudms., nov gen.

For the species Gli/cypJiagus plumlger C. L. Kocix^palmlfer Fnva.

et Rob., canestrinii Arman. ; and liierophorus Beri., which are

distinguished from Gl. intennedìus Can., peregrmans Beri., ornaius

Kram., spluipes C. L. Koch and domesticus de Geer, by having a

distinct demarcation between céphalothorax and abdomen and jiai

feather-like hairs, whilst the others lack these characters, I propose

to create a new genus: Glycyborus; ßoqoc = ifiàyog — eater. I take

Gl. plumigßr C. L. Koch as the type of the genus.

11. Genus Nodipalpus Karpelles.

Wenn we read attentively what Karpelles (Math, u, Nalurw.

Bericht, aus Ungarn, XI, 129) tells us of his Genus Nodipalpus

and of bis Nodipalpus uhm nov. sp., and when we compare care-

fully his drawing of this species with those which Michael presents

us of the species of Eistlostoma (= Ametics Duj.), we must un-

voluntarily come to the conclusion that Nodipalpus — Aiweius

,

and that we must adopt the species Anoetus ulmi Karpelles.
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12. Key to the tribus and genera of Tyroglyphinae.

I Claws of tlie legs normal (i. e.

I
sessile) . 2

Claws of the first two pair of

legs born on long peduncles 3

Mandibles normal (i. e. chelate) Tyroglyphae.

2. { Mandibles saw-like or knife-like,

both in form and action . Histiostomae.

3. Only one tribus Lentungulae.

Tijrocjlijphac,

{ Female without copulation-tube 2

'1. (Female with projecting copula-

tion tube 15

Demarcation between Cephth.

and Abd 3

No demarcation between Cephth,

and Abd 11

$ without anal suckers. . . 4

Ì $ with anal suckers. ... 5

r ? without genital suckers . . Nanacarus Oudms.

•
\ 5 with genital suckers . . . Saproglyphus Beri.

/No sternum Mealia ïrt.

5 '

\ Sternum present 6

1

Posterior margin ofAbd. normal 7

$ posterior margin of Abd, with

a projecting blade. . . .10

{Legs 1 normal 8

Legs 1 much thicker than the

other legs ; femur 1 spurred 9

L With ambulacral suckers . . Tyrog(yphus Latr.

( Without ambulacral suckers . HypopiiS Dujard.

9. Only one genus Aleurobius Can.

10. Only one genus Histiogaster Beri.
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I

Mouth organs distinctly visible

IVom the dorsal aspect . .12

Ì

Mouth organs hidden by a doisal

hood 14

cf Epimera 2 not joined to the

sternum TrichotarsilS Can.

cf Epimera 1 and 2 ioined to

(the sternum and to each

other, forming a continuous

skeleton 18

TNo genital suckers in either sex Hericia Can.

13. {Genital suckers present in both

i sexes. ; Carpoglyphus Robin.

cf genital aperture between

epimera 3 and 4 . . . . Fusacarus Michael.
14 <f

](ƒ genital aperture in Iront ot

epimera 1 Chortoglyphus Beri.

S

Demarcation between Cephth.

and Abd 16

No demarcation between Cephth.

( and Abd 17

S

Demarcation on the usual

place; hairs on notogaster

feathery or leaf-like , . . Glycyborus Oudms.

1 Demarcation for forward ; Cepth,

I
very small ; hairs on noto-

^ gaster spinous Labidophorus Kram.

5 Epimera 1 joined together
;

copulation-tube conspicuous,

17. ' marginal Glycyphagus Hering.

I
? Epimera 1 separate; copulation

[ tube inconspicuous^ dorsal . Dermacarus llallei'.

Histiostomue

.

Only one genus Anoetus Uuj.

Lentuugulae.

Only one genus ....... Lentungula Michael,
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J 3. Key to the species of Hypopus Uuj.

As Hypopus minittus proves to l)e the nyinpha ol' Nauaaariu

iiduiilus Oudms. (vide above p. 8), I present here an emendated

key to the species of Hi/popas. My previous key
,
printed in the

Tijdschr. (I. Ned. Bierh. Vereen. , ser. 2 , vol. 7 , p. 86, herewitli

is annuled.

j
Legs 1 ;

1. \ spines

' Legs 1 and 2 with strong spines 2

Heterom. $ with 2 little spines

on tarsi H. trouessarti (Beri.)

Ì Heterom. cT with strong spines

f on all the joints of the legs H. spinitarsilS (IJerni.)

14. Nanacarus minutus (Oudms.).

(With Plate 2, tig. 23—28.).

NijMph. See Tijdschrift der Nederlaudsche DierJcimdiye Vereenlfjiuij^

ser. 2, v. 7, p. 85, tab. Ill fig. 55, 56.

Female. Length 246 /<. with head, 221 /t. without head. Shape

Acarus- or Hijpopas-Wke. — Colour white or pale. Fig. 23 shows

us the dorsal aspect of the animal. The head is triangulai', the

thorax nearly trapezoidal, with straight fi'ont and base, and with

sides which are three times sinuated outward. There are two vertical

hairs and two pairs on the hinder part of the thorax, of which

the inner pair is small, and the outer pair almost as long as the

length of the thorax. This outer pair is directed outward and a

little forward. The abdomen is twice longer than the thorax, has

parallel sides and a perfectly rounded posterior margin. It bears

four rows of rather small hairs: two marginal I'ows of foui' hairs

each, and two dorsal rows of four hairs each. The skin is smooth.

One of the females contained an egg, the outlines of which I have

drawn by a doited line. — Fig. 24 represents the ventral side ol

the ci'eature. The distance between legs 2 and 3 and between

legs 3 and 4 is rather large, so that tlie 4th pair of legs is inserted
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far more backward than in most other species of Tyroffli/phinae.

The genital aperture is situated between the coxae 4. It is shut

by two genital covers, pointed anteriorly, rounded posteriorly, each

provided with one small hair. There are no genital suckers. The

epimera 1 form a V. All the other epimera are free. On each side

of the anus thei-e are two hairs, a small one and a long one, the

length of wich equals the length ol the abdomen.

The vmndihles are chelate.

The maxillae (Fig. '25) are blunt and have a L- shaped incision

distally. The maxillar palps are bi-articulate ; their first joint has

a hair; their 2d joint is hairless and rounded distally.

The legs are short (Fig. 23). The fore-legs are a little thicker

than the hind-legs. The tarsi 1 and 2 are provided with a spool-

shaped olfactory hair (Fig. 26). The tarsus 4 has a tactile hair

as long as the leg 4. (Fig. 23).

Male. The male resembles the female, but it is smaller. Its

Uiifjih. is 192 /'. with head, 172 j«. without head. The genital

aperture (Fig. 27) is, hke in the female, situated between the

coxae 4; the genital cover is a nearly triangular one with its top

directed forward. The penis is a very little ball, with a little rod

forward. There are no genital suckers and no anal suckers. The

legs 3 and 4 are stronger than in the female (Fig. 28) and end

in a strong claw.

Ilahiiat : Xylocopa {Kopiortliosoitio) tennlscapa Westw., Vesperiif/o

serotinus (Schreb.), Sorex vulgaris L.

Fatria : Java , Germany.

15. Ceropiiagus Oudms., nov, gen.

(This nO. 15 is written 15 June 1902).

In may 1901 I found a hypopus on Bombus.

This hypopus having rounded edges, both of the cephalotorax

and abdomen, and not being a hypopus of Trichotarsus Can., La-

Udophorus Kram., or Derinacarus WaWev \ the ix'j^o^i oï Gli/cyphagus

being at that time unknown; I considered my hypopus as one of a

species of Gli/ci/phagus.
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On the 1st of November 1901 these my Notes VI Series were

written and the species described as Glycypliagus bomhormn.

In Januari 1902 I received from my friend Mr. Michael of

London a copy of his British Tyroglyphidae, vol. I, in which 2

rudimentary hypopi of Glycyphagns are described and delineated.

These hypopi having rounded edges too, I was strenghtened in my

opinion, and shortly described my new finding in the (Dutch)

Bntormlogische BericJtteìì, p. 20. (1 March 1902), again under the

name of (Uijcijpliagus homhormn.

But a fortnight ago I received a bottle with many thousands of

hypopi of a very Glycijphagus which I will describe afteiwards.

(Notes, XI or XII) ; all were sharpedged. And therefore I don't

believe that my creature is a hypopus of a species oi Glyci/phagus,

but I consider it as one of a species of an unknown genus, which

I will call Cerophagus (wax-eater).

Iß. Key fo the genera of Tyroglyphinae.

lli/2)opl.

I Abdomen without sharp edges . 2

I Abdomen with sharp edges ; the

lateral margins can be suftlexed

ventrally 6

(Ventral side without any trace of

suckers or claspers: degenerated

Ì

hypopi oîGlyci/phagus^nQ\ev free.

Ventral side with suckers or clas-

pers; animals free living . . 3

L Behind the anus a sucker-plate . 4

' Behind the anus two claspers . 5

[
All the legs equal in armature

and in hairs of tarsi .... Cerophagus Oudms.
' Legs 4 quite otherwise . . . Trichotarsus Can.

l'Under the claspers no sucker . Labidophorus Kram.

1 Under each clasper a peduncu-

lated sucker Dermacarus Haller.
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8

I

Ventral side without any suckers

i
at all Acotyledon Oudms.

Behind the anus a sucker plate. 7

^
No eyes 8

' Two eyes 13

I All the legs equal in length, short

and thick ; legs 3 and 4 usually

turned hackward 9

All the legs slender ; legs 3 and 4

shorter than 1 and 2, usually

turned forward 12

[ Four pair of suckers after one

) another Aleurobius Can.
9. /

). Sucker-plate with 8 suckers ar-

j
ranged 2, 4, 2 10

[Anterior top of Cephlh. hairless Tyroglyphus Latr.

10. Top of Gephth. with 2 minute

'

hairs 11

Epimera 1 very short, joined to

the sternum; epimera 3 and 4

joined with a large how to one

' \ another Hypopus Dugès.

I Legs 1 without epimera; sternum

( free; epimera 3 and 4 free . . Glycyphagus Hering.

12. Only one genus Anoelus Duj.

13. Only one genus Histiogasfer Beri.

17. Cerophagus bomborum Oudms., nov. sp.

(With Plate 2, fig. 29 and 30).

Nymplm hi/popiaUs. Length varying from 196 to 217 <». Colour

white. Shape remembering that of Labidophorm talpae Kram.

'Dorsal face. (Fig. 29). The animal is nearly pentagonal in shape,

one of the angles of the pentagon directed forward. There is a

distinct separation of céphalothorax and abdomen; the former is

triangular; the latter nearly quadangular. Both are protected by

a shield with a beautiful marking. This consists in oval spots sur-
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rounded by numerous punctulations. The posterior quadrangle has

rounded hind-corners, a rounded hind-margin and a median incision

,

whicli continues itself for a small part on the animal's back. —
The anterior margin of the posterior dorsal shield has no markings

and lies over the anterior dorsal shield. — The only and exceedingly

minute hairs of this side are: one just in the middle of the anterior

margins of the céphalothorax, and one on each shoulder.

Ventral side. This is quite smooth
,
polished , having no shields,

but only 6 pair of very minute hairs (see my fig. 30). The sense-

organ , comparable with the mentum of the ParasUidae, is present,

but small, and confused for the greater part with the ventral

surface of the head. It bears two hairs wich reach beyond the tip

of the rostrum. This is provided with two small rostral hairs.

The epimera 1 are fused to form a Y. From the outer and posterior

corner of the coxa 2 a chitinous bar runs toward the epimeron 3,

which ends in a Y. There are two anal suckers before the sucker-

plate. This bears 6 suckers, of which two are large, each with

two central little circles. Two smaller ones stand behind, and two

other smaller ones to the sides and a little backward of the large

ones. Before and outward of the large ones there is an indication

of a fourth pair of suckers. Behind the sucker-plate the incision

and the posterior margin of the body are dark biown coloured.

Legs. The legs are nearly equal in size, being half as long as

the animal's greatest breadth. The two fore pairs are slightly

thicker than the two hinder pairs. Except one or two hairs , the

legs — except the targi — are hairless. All the tarsi have one

strong claw and four beautifully curved lanceolate hairs. In fig. 29

you may further observe that the tibiae \ and 2 and the tarsi 3

and 4 bear a tactil hair as long as the leg.

llalntat: Bombus ierrestris.

Patria : Netherlands.

48. Giycyphagus fuscus Oudms.

(With Plate 2, fig. 31— 32, and 3, fig. 33—37).

Male. LeiKjt/i 280 ^<. — Colour brown, therefore immediately
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recognizable between the white-coloured other meal-acari. —
Dorsal side (Fig. 31) smooth, pohshed; two rostral hairs, two ver-

tical hairs; two hairs on each shoulder; two hairs on each side

between the vertical- and shoulder-hairs; five marginal hairs on

each side ; two dorsal longitudinal rows of five hairs each, of which

the third and fourth pair are more remote from each other than

the first, second and fifth pair. Posteriorly the abdomen has a

distinct superanal impression in which two hairs are planted. The

whole dorsal face is well chitinized.

Ventral side (Fig. 32). The space betw^een the legs is stronger

chitinized than the venter, darker than the latter, remembers

strongly of the same space in Orihaiidae , and bears 8 minute

hairs. On the venter the genital opening is situated behind the

fourth pair of legs, oval in circumference, shut by an oval valvule,

and Hanked by a minute hair. Behind the genital opening the

longitudinal anal slit is visible between two week anal valvules.

Just before and behind the anal slit two minute hairs. — Fig. 33

is an enlarged figure ot the genital opening. On sinking the tube

of the microscope the penis and the genital suckers become visible.

These are small ; the penis is directed backward, and more or less

poniard- shaped, the blade being flanked by two pins.

Legs. The legs 1 and 2 are planted at the edge of the body.

They are of the same type. The femur bears a pectinated hair

distally and inward; the genu one proximally and outward; the

tibia in the middle and outward, and one long tactile hair. The 3d

and 4th legs are planted near the edge, so that their implantation

is not visible when the animal is viewed on its dorsal face. The

3d leg is thinner than the 1st and 2nd. Its tarsus bears (fig. 32)

ventrally, proximally and inward a pectinated hair. The 4th leg is

thicker than the others, serves probably to clasp the female in

copulation. Its tibia bears ventrally, distally and inward a pectinated

hair.

Female. Length about 400 ,«. Colour like that of the male.

Dorsal side (Fig. 34) like that of the male. The small copulation

tube is distinctly visible in the abdominal impression. — Ventral side
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(Fig. 35). The epimera 1 form a V. Curions is the genital

opening, shut by two valvules, resembling strongly those in Ori-

ùa/idae. On each genital cover a lunular chitinization posteriorly

is visible, the signification of which is not clear to me. In fig. 36

I have drawn the genital covers; when sinking the tube of the

microscope, two genital suckers are scarcely visible outside of the

lunular chitinizations ; they seem to be very small, rudimentary.

Fig. 37 gives us a side view of the animal. — Legs. The legs

of the female, especially those of the 3d and 4th pair are much

more Gl^ci/ß/iaffus-Wke than those of the male. Curious is the

cup-shape of the trochanter, femur, genu and tibia of the fore-legs.

The femur 1 bears distally a pectinated hair (fig, 35); the genu

1 two (fig. 34) and the tibia 1 one (fig. 35). The femur 2 one

(fig. 34) and the tibia 2 one (fig. 34). Th legs 3 and 4 are .slender

and of the type of Gl. domesficus.

Habita f : in meal.

Patria: Netherlands, France.

JiemafTis. 1. Hereabove I have already mentioned a few features

which I'emembei' us of Orihatidae. There are more; viz.: the cup-

shaped articles of the legs in the female, and a forming of so-called

teciopedia in tlie female (see fig. 35).

2. Kramer has first described a bifid feathered hair between the

coxae 1 and 2 in his Glyci/phagus ornatus (1881 , in Z, f. d. ges.

Naiurw. v. 54. p. 435). Then Michael delineated the same of

Gl. plati/gaster (1886, in J. Linn. Soc. v. 19. p. 275, t. 34).

I have observed this hair in more species of Tyroglyplddae. Kramer

thought it protecting a longitudinal slit or stigma. I think Kramer

is partly wrong; the hair itself, or the thin skin covering

the slit may breath, but there is no hole. The above described

species (see fig. 35) has a hair between the head and the coxae 1

and between coxae 1 and 2 , and this hair is bent ventrally and

backward.

3. This is the ^acarien (fig. 28 et 30), qui n''appartient à aucun

des genres précédentsy> of Troupeau (Bulletin de la Soc. d'Angers

V, 6, 7, 1876—77, fase. 2, paru 1878, p. 115).

Tijdschr. voor Enfant. XLVI. 2
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19. Key to the species of Glycyphagus Hering.

{?

with a hyalin blade above

the copulation-tube ... G peregrinans Beri.

$ without such a blade . . 2

(Body dark brown . . . . G. fusCUS Oudrns.

( Body white or pale .... 3

S legs 1 and '2 with a comb

on tibia G. ornatus Kramer.

c? tibia 1 and 2 without such

comb 4

i Tarsi villous G. spinipes C. L. Koch,

( Tarsi not villous 5

I

Tibia 1 and 2 with one long

setiform and two shorter

hairy hairs G. domesticus de Geer.

Ì

Tibia 1 and 2 without the two

shorter hairs G. Intermedius Can,

20. Tyrogiyplius fucorum Oudrns. nov. sp.

(With Plate 3, fig. 38 to 40).

Hi/popus. LengtJi varying from 210 to 290 ^i ; breadth varying con-

siderably in the same individual , as it is able to bend downward and

inward its sides. Generally it has the form delineated in Hg. 38 and 39,

but when even slightly pressed by the covering-glass it becomes very

broad (fig. 40). Colour brown. Shape oval , with the top directed

backward, but with a triangular slip on the aiterior base.

Dorsal side (Fig. 38), Céphalothorax small, about one fifth of

the animal's total length. Line of demarcation between céphalo-

thorax and abdomen convex forward. The skin is quite polished

,

no trace of punctulations , etc. On the céphalothorax I could discern

3 pair and on the abdomen 9 pair of minute hairs. 1 am convinced

that with the position of these hairs, how minute they may be,

it is possible to determine the species. There is a shoulder-hair and

backward a marginal hair behind coxa 3 and behind coxa 4. There

are two longitudinal rows of siîi hairs each. On the céphalothorax
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two hairs are implanted in the middle, and two pairs of hairs are

placed more marginal, hut before the level of the middle-hairs.

Ventral side (Fig. 39). This is partly protected by two shields;

both are punctulate. The anterior consist of the fusion of the so

called epimera of the four fore-legs, between which the narrow real

epimera are visible. The posterior shield lies between the coxae 3

and 4. The demarcation between these two shields is distinct. On

its level there are two marginal haii's. There are two suckers before

the sucker-plate. This bears 8 suckers , two of which are large and

provided with two central little circles each ; the six others are

small. One pair of these stand before and inward , one pair before

and outward, and one pair before and backward of the large suckers. —
The tactil organ behind the head, or the mentum , is lozency and

provided with 6 hairs , of which the two foremost extend beyond

the anterior margin of the céphalothorax. Two small rostral hairs

do not reach it.

Legs. The 8 legs are equal in size and shape. The fore

legs (Tig. 38) bear a tactil hair on their tibia and four leaf-like

hairs on their tarsus. The tactil hair of leg 1 is longer than that

of leg 2, equaling the leg in length. The distal and outward leaf-

like hair of legs 1 and 2 ends in an almost circular piece; all the

other leaf-like hairs , also those of legs 3 and 4 end in a lanceolate

blade. Genu and tibia bear a little hair or spine on each side.

On the ventral side (Fig, 39) the coxa and femur 1 and 2 have

a long tactil hair. The ^arsi 3 and 4 bear a long tactil hair; that

of the tarsus is scarcely longer than leg 3; that of tarsus 4 equals

the animal's breadth.

JTahifat: On Bombus terrestris. Probably the adult lives in the

nests of Bomhis.

Patria: Netherlands.

21. Key to the species of Tyroglyphus.

Hypoiii.

With two aliform appendages

-1. ' at corners of céphalothorax . T. krameri Beri.

Without s\ich 2
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, On the anterior Abd. a marking

2. like a trapezium T. queenslandiae Can.

(No such marking 3

iA

minute sucker near coxae 2

and 3 T. mycophagus Mégn.

No suckers there T. fllCOrum Oudms.

According to Berlese T. agilis Can. has hypopi similar to those

of T. mycophagus Megn. This is very doubtful.

22. Anoetus spiniferiis Michael.

(With Plate 3, fig. M and 42.)

I found this hypopus among other parasites, picked up by Mr.

S. A. Poppe at Vegesack, in i^9S, on &. &ore.vvt(/.(/arh'i. As Michael

could not describe it in details, these follow here.

It IS a beautiful creature. Its length is about 260 /'. Its shape

s elongate, even when the lateral margins are extended, the more

when they are sufflexed ventralward, which is usually the case^

when the creatures are preserved in spirits.

The dorsal side (Fig. 41) of the abdomen is polished, punctulated,

and provided with almost invisible minute hairs which are arranged

ill four longitudinal rows. The marginal rows have 5 hairs, the

dorsal ones 4 hairs each, of which the 4th pair may be reckoned

in the marginal rows too. The céphalothorax is polished, without any

punctulation, and provided with 2 pair of minute anterior marginal

hairs. The tactile organ, comparable to the mentum oï Paras'Uidae

{Gamasidae) is long and projets a good deal beyond the anterior

margin of the céphalothorax.

The ventral side (Fig. 42) shows the following particulars: The

epimera of legs 1 form an Y, of which the trunk extends far

backward till the line behind the coxae 3. The epimera 2 join the

epimera 3, and these meet in the median line with the sternum

The epimera 4 meet too in the median line with tlie above men-

tioned trunk. The proximal ends of the epimera 4 are united by

a chitinous bar which touches the anterior border of the genital

aperture. Here again a short chitinous bar projects forward. There
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are 4 distinct, minute genital suckers. Behind the coxae 1 there

is a pail' of minute suckers; so too there is a pair of minute

suckers before the juntion of epimera 4 in the median Une. Behind

the genital aperture and a httle to the sides of it there are two

small suckers. The sucker-plate is heart-shaped and provided with

8 suckers of which the foremost pair is large and perfectly round.

Before this pair of suckers there is a minute chitinous spot. Behind

the pair of suckers the anus is visible. Then follow the 3 pair of

othei' suckers wich are oval in shape, and which form together a

long hexagon, lying transversally ; the long axes of the oval suckers

lie perpendicular on the transverse diameter of the hexagon.

The legs are remarkable by their having only a very few hairs

and no pedunculated spoon-shaped suckers. The olfactory hairs at

the distal end of the tibiae is rather large and rod-like. Leg 4

has an almost invisible claw.

Habitat: Sorex vulgaris.

Patria: Germany, England.

23. Anoetus neglectus Oudms. nov. sp.

(With Plate 3 , fig. 43 and 44.)

Ilypopiis. Length about 290 i«. — Colour white. — Shape re-

sembling Anoetus julorum (G. L. Koch), however, it is distinguished

from it by its abdomen being less oval and wider, and by its legs

being shorter.

Dorsal side (Fig. 43). The demarcation between céphalothorax and

abdomen is very distinct. The former is visible as a band of equal

width troughout, bearing 4 small hairs ; the latter is shield-shaped,

but has sufflexed sides (see fig. 44). There are only a few minute

hairs on the dorsum, viz.: 14 along the margin, and three pair of

dorsal hairs. Moreover the dorsum is polished.

Ventral side. (Fig. 44). The epimera 1 form an Y. The epimera 2

are connected by a transversal bar, which at the same time joins

the epimera 3. From this medial transversal part a median longi-

tudinal bar projects backward and passes the coalesced epimera 4.
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The sucker-plate is large and provided witli 8 suckers in 3 trans-

verse rows. The ßrst row consists of two great ones before the

anus. The .second row has two great ones flanked by two small

ones behind the anus. The third row shows two smaller ones. —
Moreover there are six other ventral suckers, viz. one pair before

the proximal end of epimeron 2 ;
one pair before the middle of

epimeron 4, and one pair to the sides of the genital aperture. When

the tube of the microscope is lowered , we observe moreover the 4

small genital suckers. •

]/egs. The remarkable features are : The tarsi 1 and 2 bear

on their proximal end a tactil hair and a long olfactoric hair, and

at their distal end a sucker with lono; peduncle, and a small claw.

The tarsus 3 ends in a sable shaped hair and three spines. The

tarsus 4 ends in three spines and a long hair, which is I i as long

as the leg 4 itself.

Hahitat : N^ecrophorus hnmator.

Patria; Germany. (Bremen, S. A. Poppe).

2d. Key to the species of Anoetus IKij.

H>/poiü.

/ Before the Gphtli. a rounded

•1. episteme A. pulchrum (Kram.)

' No episteme 2

Xephth. excavated ant. ; dors.

I
hairs long A. phyllotrichus (Beri.)

jCephth. rounded ant.; dors.

^ liairs short 3

{ Sucker-plate with 4 suckers , A. muscarum (L.)

' Sucker-plate with 8 suckers . 4

/Tarsus 1 without pedunculated

) sucker A. spiniferum (Michael.)

I
Tarsus 1 with pedunculated

^ sucker 5

1 Tarsus 2 with pedunculated

5. i sucker A. neglectus Oudnis.

^ Tarsus 2 without such ... 6
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Last pair of suckers flanked by

I

a spine A. dugesi (Clap.)

'jLast pair of suckers not flanked

' by such A. berghi (Jensen). A. fe-

roniarum (Duf.), A. fimetarius (Can. et Beri.), and A. julorum

(C. L. Koch).

25. Remarks on the hypopi of Anoetus.

With flie present knowledge, short descriptions and badly drawn

figures I am unable to discover any differences between de iiypopi

of the lastnamed foui" species.

1. Anoetus muscarmn (L.). Canestrini (Prosp. Acarof. Ital. v. 3,

p. 369) says: « L'apparato di aderenza si compone di otto ventose »

etc. In fact we must say : there is a large sucker-plate with 4

suckers, "2 very small ones before and 2 very large ones behind

the anus. Before the sucker plate is the genital aperture, and

when the genital covers are open, 4 genital suckers are visible.

There are no suckers near the coxae 2, 3 and 4, nor to the sides

of the genital aperture.

2. Anoetus julorum (C. L. Koch). Canestrini (Prosp. Acai'of.

Ital. v. 3, p. 371) tells us: vcil quarto articolo delle zampe mede-

sime » (=del primo pajo) « ha ali estremità anteriore e due

clave sensorie. » This is not exact. The two sensorial hairs are

planted on the proximal end of the JiftU article of the leg. —
Further : « Tutte le zampe sono terminate, olire che da una unghia

e da una ventosa )).... This is inexact too, for there is no question

of suckers on legs 2, 3 and 4. If this be true, why has he not

delineated them in his figure on Plate 31 ? — Further: «L'apparato

di adesione si compone di dieci ventose», etc. We must read this

passage as follows : The sucker-plate has 8 suckers, ranged 2, 4, 2,

of which the two central ones are slightly larger than the others.

Before the sucker-plate is the genital split which, when it is open

does not show any internal suckers. This split is flanked posteriorly

by a very minute spine on each side, which, when seen on its top

shows itself as a small circle (see a. o. Jensen's figui'e of Anoetus
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berghi). Moreover there are suckers near the coxae 2, 3 and 4,

the latter flanking the genital opening. The anus is beliind the

foremost pair ot the suckerplate. — This description is also appli-

cable to the traveling nymph of Anoetus herghi Jensen.

3. Anoetm ßmetarius (Can. et Beri.). The description of Cane-

strini (Prosp. Acarof. Ital. v. 3, p. 374) is also applicable to

Anoetus jdornm (C. L. Koch) and Auuetus berghi (Jensen). The

form of the body « triangolare » is dependent from the animal

having more or less sufflexed its lateral margins.

4. Auoeims feroniarmn (Duf.). The description of Canestrini

(Prosp. Acarof. Ital. v. 3_, p. 375 and 376) perfectly fits on the

traveling nymphs of the three above mentioned species.

Arnhem, 1 Nov. 1901
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BESCHRIJVINGEN

vail nieuwe exotische Tortriciiieii , Tineiuen en

Pteropliorinen

benevens aanteekeningen over reeds bekend gemaakte soorten

DOOR

P. C. T. SNELLEN.

Tweede Stuk.

(PI. 4 en 5.)

Hierbij geef ik een vervolg op mijn eerste mededeeling over het

lïovenvermelde onderwerp, waarover men zie Tijdschrift voor En-

tomologie XLIV p. 67 enz. (1901). In het tegenwoordige stuk

zijn de volgende soorten beschreven of besproken :

1 Cerace Triphaenella m. nov. spec.

2 Olycha (nov. gen.) Grossepunctella m. nov. spec.

3 Atteva Modesta Snell,

4 » Basalis Snell. v. Voll.

5 Tortricomorpha Transversella Snell.

6 » Atrosignata Feld.

7 Gryptophasa? Stipella m. nov. spec.

8 Goproptilia (nov. gen.) Glebicolorella m. nov. spec*

9 Lecithocera Tenuipalpella m. nov. spec.

10 » ? Bipunctella m. nov. spec.

11 » ? GostimaculelJa m. nov. spec.

12 » ? Heylaertsi m. nov. spec.

13 Malacotrieha Deceptella m. nov. spec.
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14 Ceratophora Plioxopterella m. iiov. spec.

15 Gelechia? Hybisci Staint.

16 )) '?'.' Similella in. nov. spec.

i7 »? Pubescenlella Staint.

18 Harpella Aureatella ni. nov. spec.

19 Cacogamia (nov. gen.) Elegans m. nov. spec.

20 » 'Ì Luteella m. iiov. spec.

li Opogona Dimidialella Zell.

22 Pammeces Zehntneri Snell.

23 Platyptilia (Amblyptilia) Sythoffi m. nov. spec.

24 Aciptilia Nivea m. nov. spec.

De afbeeldingen zijn weder door Dr. Henri W. de Graal' ver-

vaardigd.

1. Cerace Triphaenella m. nov. sp. PI. 4 fìg. 1. ?.

Twee wijijes van 37,38 mm. vingt.

Het genus Cerace Walk. Moore dal ondanks zijn Lithosi<len-achtig

voorkomen, door Felder, in de Lepidoptera der Novara-reis wel

teregt onder de ïineina werd geplaatst (de genoemde engelsche

auteurs rekenden het tot de Tortricina), bevat eenige soorten die

meerendeels op de hier afgebeelde gelijken. Onder deze onderscheidt

Tripkaenellri zich door de kleur en . beslippeling der voorvleugels

en de helder okergele , zwart gerande achtervleugels.

De kop is ingetrokken , de sprieten zijn niet langer dan een

zesde der voorvleugels, draadvormig, naakt, geel, op den rug zwart

gestippeld, het wortellid kort, iets breeder dan de schaft. (Bij

Süpalana Walker , de eenige soort , waarvan ik den man ken
,

zijn de sprieten bijna een derde zoo lang als de voorvleugels, ook

draadvormig, maar met korte wimperharen in bosjes.) De palpen

zijn naauwelijks langer dan de kop, regluitstekend, vrij stomp,

iets ruig. Zuiger koi"l, opgerold. Oogen iets smaller dan het vlakke

aangezigt. Bijoogen aanwezig, klein. Thorax kort, beschubd, even-

als de kop gekleurd en geteekend als de voorvleugels.

Voorvleugels reeds aan den wortel verbreed, naar achteren weinig

meer, voorrand weinig gebogen, punt en achterrand afgerond maar
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wat hoekig. De grond is helder, iets roodacditig kaïieelbruin, ook

de korte franje en l)ezaaid met donker okergele stippen en vlekjes

van ongelijke grootte, waarvan de grootsten langs den voorrand

worden gevonden en die allen — min of meer— een rand hebben

van iets glanzig loodkleurige schubben.

Achtervleugels helder okergeel; aan de punt is ongeveer het

laatste vijfde zwart , het neemt naar onderen snel in breedte af om

in cel id spits te eindigen; wortelwaarts is het zwart vrij regt

afgesneden. Franje donkeigrijs.

De onderzijde der voorvleugels is tot twee derden okergeel, tegen

den voorrand iets leemkleurig gemengd ; het laatste derde is eerst

donker roestbruin, langs den achterrand en (vlekkig) langs den

voorrand loodgeel, evenzoo de franje. Achtervleugels als boven.

Het vleugelhaakje is aanwezig, gespleten.

Achterlijf okergeel, dwarsstreepjes op den rug, vlekjes in de

zijden en de buik in het midden zwart. Pooten vrij stevig, kort,

glad beschubd, gewoon gespoord.

De rniddencel der voorvleugels, die ééne binnenrandsader hebben,

ligt in het midden van den vleugel, is twee derden zoo lang als

deze, naar achteren weinig verbreed. Ader 2 komt uit twee derden

van den binnenrand ; 3 , 4 en 5 , nabij elkander , voor , uit en

even boven den staarthoek der cel; 6, 7 en 8 uit haren achter-

rand en uit den voorrandshoek die vlak afgei'ond is, 9 en 10

komen uit eene aanhangcel, 11 uit den voorrand der middencel,

42 is vrij. Achtervleugels met drie binnenrandsaderen , ader 2

als in de voorvleugels, 3 en 4 bij een exemplaar kort gestoeld uit

den staarthoek der middencel, bij het andere ontbreekt ader 3;

5 ontspringt even boven dien staarthoek en is aan den wortel

gebogen, 6 en 7 komen bijna uit één punt uit de spits der dwars-

ader en wijken naar achteren uiteen ; 1 is lang en loopt in de

vleugelpunt uit.

West-Java, Preanger, 15— 1600 rne'er. Van den heer P. F.

Sythoif ontvangen.
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Olycha m. nov. gen.

Ondanks den habitus van de hieronder beschreven soort , die

eenigszins aan Depressaria doet denken
,

geloof ik toch dat de

verwantschap in de buurt van het genus Setomorpha Zeiler moet

worden gezocht. De zuiger is rudimentair, evenzoo de bij palpen
,

de lipvoelers zijn gebogen, maar hebben een stomp, roh'ond eindbd,

de sprieten zijn mei-kbaar korter dan de voorvleugels, de bekleeding

van den kop is wel is waar wat grof, maar gladgestreken, In de

achtervleugels ontspringen de aderen 3 en 4 verwijderd van elkander,

uit het ondereind en een dei'de der regte dwarsader, 5 en 6 na

bijeen uit twee derden daarvan , 7 uit den voorrandshoek der

middencel die door eene lange gevorkte dwarsader wordt gedeeld.

Al deze kenmerken wijken sterk van Depressaria af en komen meer

met Setomorpha oveen.

De kop is iets plat, doch duidelijk afgescheiden, het aangezigt

vlak , wat breeder dan de oogen ; de bekleeding bestaat uit lange,

gladgestreken schubben. Van zuiger en bijpalpen zijn slechts sporen

aanwezig en bijoogen kan ik niet ontdekken. Lipvoelers gebogen

en opgerigt, niet boven den schedel uitstekende, lid 2 zoo breed

als de doorsnede der oogen , vrij dik , aan de voorzijde afgerond.

Lid 3 is rolrond , dik , stomp
,
glad beschubd , iets korter dan 2.

Sprieten zoo lang als twee derden der voorvleugels, met kort

wortellid, de scliaft is bij het wijfje geheel draadvormig, bij den

man iets dikker , wat plat en een zweem gekarteld , overigens

naakt. Thorax iels kort, wat plat, met kleine schouderdeksels.

Vleugelvorm uit de bijgaande afbeelding te zien
;

franje der voor-

vleugels naar onderen weinig verlengd, die der achtervleugels aan

den staarthoek naauwelijks half zoo lang als de vleugelbreedle in

cel Ic.

Voorvleugels met 12 aderen, 2 en 3 uit één punt gebogen uit

den staarthoek der middencel , 4 naauwelijks daarvan verwijderd
,

5 en 6 uit een derde en twee dei'den der regte dwarsader , de

steel van 7 , 8 uit hare spits , 7 in , 8 voor de vleugelspits , 9

,

10 en 11 uit den voorrand der middencel. Achter vleugels met 8
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aderen , 2 uit twee derden van den binnenrand der middencel
,

de overigen als boven beschreven.

Achterlijf wat plat , stomp , ruim een derde langer dan de achter-

vleugels. Pooien lang, vrij stevig, gewoon gespoord, de achter-

scheenen wat grof behaard.

Het verschil met Setomorpha ligt hoofdzakelijk in het bi'eede
,

dik behaarde middenlid en het dikke stompe eindlid der palpen.

De nervuur is bij de soorten van Setomorpha nog al uiteenloopend.

Lord Walsingham beeldt, Trans. Ent. Soc. of Lond. 1891 pi. 7

fig. 43 die van S. Rufella Zell, af, maar bij Bogotatella Zeiler

zijn de aderen 2— 4- der voorvleugels gescheiden, 5 en 6 komen

uit één punt, 7—8 gesteeld. In de achtervleugels ontbreekt 3

niet en 6 en 7 zijn ongesteeld.

2. Olycha Grossepunctella m. nov. spec. PI. 4 fig. 2 c? en 3 (Kop.)

Vijf exemplaren van beide seksen. 134-49 mm.

Lid 2 der palpen is buitenwaarts zwartbruin met leemgelen

bovenrand
, 3 en de geheele binnenzijde leemgeel als de sprieten

,

de kop en de thorax ; enkele zwartbruine schubben ziet men

onder aan den halskraag.

Voorvleugels leemgeel, met dikke, wat onregelmatige zwarte

stippen van ongelijke grootte en waarvan enkele ook bij de exem-

plaren wat verschillen. Bestendig zijn eene aan den voorrandswortel

en eene bij dien der vleugelvouw, twee schuin geplaatste aan den

voorrand op een vierde. Daarop volgt er eene iets voor de helft

van den voorrand en eene
, steeds de grootste , op twee derden van

den vleugel, in het midden. De voorrand is tegen de punt met

2, 3 of 4 grovere of fijne stippen gefeekend. Verder ziet men er

soms nog eene onder de middenstip, eene of meer onder de stippen

bij de vleugelpunt en zeer fijne langs de fijne bruine franjelijn,

den binnenrand en over den vleugel verstrooid. Franje iets bruiner

dan de vleugel, ook die der, flaauw paarsachtig, grijze achter-

vleugels.

Onderzijde der vleugels grijs, wat donker bestoven , vooral tegen

den voorrand van het voorste paar.
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Achterlijf leemgraaiiw, de rug tegen den wortel wat zAvart be-

sloven.

West-Java, Preanger, 16—1800 meter. Van den heer P. F.

Sytliofl ontvangen.

3. Atteva Modesta Snellen, Tijds. v. Ent. XLIV p. 79 pi. 5

fig. 5 c? (1901). Op de aangehaalde afbeelding is het aderbeloop

der achtervleugels rood voorgesteld. Dit is onjuist, het is duidelijk

maar eveneens beschubd als de vleugelgrond , namelijk matgoud.

Misschien is mijne Modesta wel dezefde als Atteva Suhaurata Durrant

in Swinhoe, Catal. of Eastern and Austr. Lep. Het. II p. 560

(1900) in welk geval Subaurata de oudste naam zoude zijn.

4. Atteva Basalis Snell. v. Voll., Tijds. v. Ent. VI (1863) p. 140

pi. 9 fig. 6. id., Pagenstecher, Jahrb. d. Nass. Vereins XXXIX

(1886) p. 181 — id., Lep. des Bismarck's Arch. II p. 232 (1900).

Een synonym van deze soort is: Atteva conspicna Walsingham,

in Swinhoe, Catal. of Eastern and Australian. Lep. Heter. TI p. 559

(1900).

5. Tortricomorpha Transversella Snellen, Tijds. v. Ent. XXI

(1877—78) p. 136 pi. 7 lig. 12—16. — id. , XXVIII (1885) p 27.

Een synonym van deze soort , aanvankelijk door mij als eene

twijfelachtige Gryptophasa gepubliceerd maar die stellig tot Felder's

genus Tortricomorpha behoort , is : Tortricomoqi/ia Ot)Iiquefasciata

Walsingham, in Swinhoe, Catal. of Eastern and Australian Lep.

Heter. II p. 547 (1900), van Singapore. De vlinder is ook op

Java , door Mr. Piepers gevonden.

6. Tortricomorpha Atrosignata Felder, Sitzungsberichte der Wiener

Akademie XLIII, I p. 35 (1861) — id., Novara-Reise, Lepid.
,

pi. 108 fig. 3 (1872).

Het wijfje onderscheindt zich van den door Felder, 1 c. beschreven

en afgebeelden man door liet ontbreken der zwarte streep tegen den

binnenrand der achtervleugels die tegen den wortel niet wil zijn
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zooals men naar Felder's afbeelding zou meenen , maar half door-

schijnend.

7. Cryptophasa ? Stipella m. nov. spec. — PI. 5 fig. 1 (t?) en

fig. 2 (kop.)

Tien exemplaren van beide seksen. 45—58 mm.

Bij deze soort, die ik voor onbeschreven houd , zijn de mannelijke

sprieten iets langer dan een derde van den vleugel , tot ruim twee

derden aan beide zijden met korte, naar boven in lengte afnemende

baarden bezet, het puntderde is kort gezaagtand. Bij het wijfje

zijn zij iets langer, fijn gekerfd ; het wortellid is langwerpig vierkant,

kort. De kleur is aan den wortel wit, verder zwart. Palpen op-

gerigt en gebogen (maar niet sterk) bij het wijfje tot boven aan

den schedel reikende , bij den man iets korter, glad beschubd ; lid

iets smaller dan de helft der oogen , eindlid zoo lang als de helft

van lid 2, niet zeer spits, onderaan wat dunner. Hunne kleur is

staalblaauw , lid 2 aan de voorzijde smal wit. Geene bijpalpen.

Zuiger dun. Bijoogen zie ik niet. Kop klein doch duidelijk, met

glad gestreken beharing, wit gekleurd, het aangezigt vlak. Thorax

iets plat, wit, met twee slaalblaauwe stippen.

Voorvleugels als bij het welbekende genus Depressaria gevormd,

de voorrand flaauw en gelijkmatig gebogen, de punt afgerond, de

achterrand gelijkmatig gebogen. Hunne kleur is onzuiver wit en?

behalve aan wortel en voorrand, onzuiver lichtgrijs getint. Verder

zijn zij, wat onregelmatig, met sfaalblaauwe stippen geteekend.

Daarvan zijn twee aan den wortel, eene aan, de tweede iets onder

den voorrand
,

grooter en ziet men meest nog twee horizontale

streepjes op een vierde en het midden. Franje als de vleugelgrond

gekleurd, naar onderen niet verlengd. Achtervleugels eenkleurig

donkergrijs met iets lichtere franje die ook naar onderen niet langer

w^ordt. Onderzijde der vleugels donkergrijs, met iets lichtere franje.

Vleugelhaakje aanwezig.

Achterlijf iets plat, weinig langer dan de achtervleugels , op den

rug bij het wijfje graauwbruin , bij den man min of meer staal-

blaauw, bij beide seksen aan den wortel lichter, bij den man
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met korte, bijeengestreken grijze staartpluim , bij het wijfje stomp.

Buik in het midden min of meer vuilwit. Borst vuilwit. Pooten

stevig
,

gewoon gevormd en gespoord
,

glad beschubd
,

gewoon

gespoord.

Voorvleugels met twaalf aderen , 2 en 3 kort gesteeld uit den

staarthoek der middencel, 3—11 ongesteeld uit den achter- en

voorrand der cel die tot twee derden van den vleugel reikt en eene

aanhangcel heeft ; dwarsader in het midden kort wortelwaarts ge-

broken. Ader 2 komt uit drie vierden van den binnenrand der

middencel, 3 en 4 uit één punt uit haren staarthoek, 5 uit het

onderste vierde der dwarsader, 6 en 7 , ontspringen gescheiden

iets onder en uit den vooi'randshoek der cel ; 8 komt uit den

vleugelwortel en loopt bij vijf zesden van den voorrand uit.

Sumatra en Java.

Coproptilia m. nnv. gen.

Daar de hieronder beschreven, zeer karakteristieke soort niet in

eene der mij bekende bestaande genera kan worden opgenomen
,

ben ik genoodzaakt voor haar een nieuw genus te vormen. De

vlinder behoort tot de Gelechiden ; dit wordt door de sikkelvormige

palpen, de onder de spitse, uitstekende punt uitgesneden achter-

vleugels en ook door het aderstelsel duidelijk aangewezen. Verder

komt mij voor, het naast verwante genus te zijn Falculina Zeiler,

Horae Soc. Ent. Ross. 1877 p. 385 doch de eenige soort daarvan

(Oc'/iricostafa Zeil., 1. c pi. V fig. 135 a, b.) verschilt zoodanig

dat ik kan volstaan met naar de afbeelding te verwijzen.

Wat de nadere kenmerken aangaat , zoo zijn de sikkelvormig

gebogen lipvoelers (van bijpalpen zie ik niets), ruim tweemaal zoo

lang als de kop, lid 2 is ongeveer half zoo breed als de oogen
,

plat , aan de voorzijde vrij glad , 3 zoo lang als 2 , dunner, spits,

iets gebogen. Zuiger lang. Bijoogen aanwezig. Kop afgerond, op

den schedel wat ruw beschubd. Sprieten weinig korter dan de

voorvleugels, het wortellid lang, naar boven iets verdikt, de schaft

dun, iets gekarteld, fijn bewimperd.
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Lijf slank gebouwd, de thorax afgerond. Voorvleugels lang, naar

achteren weinig verbreed , de voorrand flaauw en regelmatig ge-

bogen, de punt uitstekende, maar stomp, de achterrand daaronder

wat ingetrokken, iets gegolfd, i-egtstandig , niet langer dan twee

vijfden van den tot de helft iets gebogen binnenrand , de staarthoek

slomp.

Achtervleugels iets breeder dan de voorvleugels, de franje aan

den staarthoek niet langer dan een vierde van de vleugelbreedte.

Voorrand vrij vlak , met een flaauwen tand op twee derden ; vleu-

gelpunt spits, iets opgewipt, de achterrand daaronder ingetrokken,

wat schuin , iets gegolfd , in de cellen 2 en 3 gebogen , van daar

tot den stompen , maar duidelijken en iets verlengden staarthoek

bijna vlak. De franje is tegen den staarthoek ook iets gegolfd en

daar met een laagje donkerder schubben versierd.

Voorvleugels met 41 aderen, de middencel zoo lang als twee

derden van den vleugel , onduidelijk gesloten door eene fijne, regt-

standige, flaauw wortelwaarts gebogen dwarsader, de steel der

aderen 2—4 komt uit haren staarthoek , uit één punt met de

regte ader 5 , ader 6 ontspringt even onder den voorrandshoek

der cel, de steel der aderen 7— 9, waarvan de eerste nog inden

achterrand , de beide anderen in den voorrand uitloopen , uit de

spits der middencel, uit één punt met ader 10; 11 ontbreekt , 12

is geheel vrij. Middencel der achtervleugels even lang en ook zoo

gesloten als die der voorvleugels, ader 2 uit drie vierden van haren

binnenrand, 3 en 4 uit één punt, 5 ontbreekt, 6 en 7 uit één

punt uit den voorrandshoek der cel, 7 loopt in de vleugelspits uit,

8 op twee derden van den voorrand.

Pooten lang, dun, de voorscheenen tegen het eind een weinig

door schubben verbreed, de midden- en achterscheenen gewoon

gespoord , beiden tegen het eind een weinig door beschubbing

verdikt, de twee eerste leden der achlertarsen met gesteelde schubben

versierd.

Achterlijf (van den man) anderhalf maal zo(j lang als de binnen-

rand der achtervleugels.

lijdsciir. V. Entom. XLVI. 3
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8. Coproptilia Glebicolorella m. nov. spec. PI. 5 fig. 4, 5.

Twee mannen van 16 en 25 mm.

Palpen bruingrijs, aan de buitenzijde met donkerbruine schubben,

vooral lid 2. Sprieten , kop , thorax en grond der voorvleugels

onzuiver leemkleurig bruin , zonder glans. Op de laatsten is het

aderbeloop wat verheven , een weinig lichter dan de grond, Aan

den wortel ziet men eenige onduidelijke zwartbruine langsstreepjes

in de cellen. Drie vlekken voor de helft komen wat meer uit en

vormen eenigermate een dwarsband. Dwarsader met een iets komma-

vormig, fijn licht gerand streepje. Nabij den achterrand ziet men

eene boven de helft gebogen bruinwitte dwarslijn die tegen voor-

en binnenrand verflaauwt en die randen niet bereikt. Voorrand

bij de punt met een paar flaauwe donkere stippen. Franjelijn wit,

wortelwaarts fijn zwartbruin afgezet. Het laatste derde van den

vleugel is wat donkerder gewolkt, vooral tegen den staarthoek.

Franje als de vleugel gekleurd.

De grond der achtervleugels is tot over de helft iets grijzer dan

die der voorvleugels , dan wordt de kleur eveneens als daar. Staart-

hoek met zwarte schubben ; daarboven een lichter plekje , een

tweede met twee donkere vlekjes op de dwarsader. Op drie vierden

ziet men eene gebogen en gegolfde bruinwitte dwarslijn ; ook de

bovenhelfl der franjelijn is bruinwit, afgezet als op de voorvleugels.

Franje iets geelachtiger dan de vleugel, met twee flaauwe gegolfde

donkere lijnen.

Onderzijde der vleugels ongeveer gekleurd en geteekend als boven,

bleeker en minder scherp.

Achterlij t en pooten ongeveer als de vleugels gekleurd.

Niettegenstaande het belangrijk verschil in grootte , betwijfel ik

niet dat de beide vermelde exemplaren tot ééne soort behooren.

Het grootste, zeer gave, ontving ik van den heer P. T. Sythoff,

die het op West-Java. Preanger, op eene hoogte van 15—1600 meter

ving. Het kleine is door den heer Schagen van Leeuwen , op

Sumatra, in Deli gevonden.
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9. Lecithocera Tenuipalpella m. nov. spec.

Acht exemplaren van beide seksen, 11 —14 mm.

Daar deze soort geheel de kenmerken heeft van het genus Le-

cithocera Herr.-Sch., von Hein., bovendien na aan de bekende

eiiropeesche L. Luücornella Zeiler verwant is en wel zoo, dat men

bij eene oppervlakkige beschouwing zou kunnen meenen, slechts

met eene variëteit daarvan te doen te hebben, kan het voldoiende

zijn, de verschilpunten aan te geven en is eene afbeelding niet

volstrekt noodig.

Palpen sikkelvormig, glad beschubd, dun, driemaal zoo lang als

de kop, lid 3 bruingrijs, iets korter dan lid 1 en 2 te zamen
,

die bleekgeel zijn. Bij Luticornella zijn zij tweemaal zoo lang

als de kop, wat dikker, vooral lid 2 dat (met 1) naauwelijks langer

kan heoten dan 3; zij zijn buitenwaarts bruingrijs, aan de bin-

nenzijde vuil geel. Sprieten even lang als bij L. ,
namelijk iets

korter dan de voorvleugels, ook draadvormig maar wat dunner,

het wortellid iets langer. Dit is ook bruingrijs, de kleur van den

schaft varieert van vuil bruingeel tot bruingrijs, terwijl hij bij de

verwante soort eene vrij helder bleekgele kleur heeft. Aangezigt

vuil bleekgeel gerand , verder bruingrijs , iets glanzig als de schedel,

thorax, rug en de voorvleugels die iets lichter zijn dan bij Imti^

Cornelia. TA] zijn ook spitser met iets schuineren , vlakken achter-

rand. Overigens zijn zij nog eenkleuriger dan bij de europeesche

soort waar men althans bij sommige exemplaren, eene ronde,

donkerder middenvlek ziet.

Achtervleugels een klein weinig donkerder dan de voorvleugels,

ongeteekend, iets spitser dan bij de 'verwante soort.

Franje als de vleugelgrond , met lichtere, grijzere punt.

Achterlijfsrug als de achtervleugels ; de staartpluim ,
bulk, borst

en de gewoon gevormde pooten vuil graauwgeel , de onderzijde der

vleugels niet van de bovenzijde verschillende. Achterscheenen met

4 sporen.

Wat het aderstelsel aangaat, zoo ontspringt ader 2 der voor-

vleugels duidelijk voor het eind van den binnenrand der middencel,

8 en 4 uit één punt uit haren slaarthoek , 5 iets daarboven, 6
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uit hel bovengedeelte der dwarsader, 7 en 8 die gesteeld zijn en

de vleugelpunt omvatten uit hare spits, uit één punt met 9. De

aderen 10 en 11 loopen vrij in den voorrand uit. In de achter-

vleugels zijn 3—4 en 6—7 gesteeld.

West-Java, 5—6000 voet (15—1800 meter). Van de beeren

Sytlioff en Anthony ontvangen.

10. Lecithocera? Bipunctella m. nov. spec. PI. h fig. O $.

Een gave en frissche man van 22 mm. vlugt.

Deze soort komt mij voor het naast verwant te zijn aan het

genus Lecithocera, echter met velerlei afwijkingen. De punt der

voorvleugels is duidelijker, de franje der breedere achtervleugels

korter en ader 9 der voorvleugels ontspringt uit éèn punt met den

steel van 7—8, niet daaruit, alles vergeleken met i/^c. Z?^7!Ì6'6>r;^('//o

Zell. De vlinder gelijkt ook op Carcina Uuercana Fabr. maar daar

zijn de aderen 6 en 7 der acbtervleugels gescheiden en ader 2 der

voorvleugels ontspringt, niet uit één punt met 3, zooals ook bij

Luticornella, maar duidelijk vóór het eind van den binnenrand

der middencel. Een nieuw genus ware dus niet geheel overbodig

doch dit wensch ik voorloopig voor Bipunctella nog niet te vormen.

Palpen tweemaal zoo lang als de kop , sikkelvormig gebogen
,

lid 2 tot boven aan den schedel reikende, half zoo breed als de

oogen, onderaan een klein weinig dunner, aan de voorzijde glad

beschubd ; lid 3 is zoo lang als 2, dunner, spits, gebogen. De

kleur der palpen is iets bruinachtig leemgeel als die van den

glad beschubden kop, zuiger duidelijk. Sprieten iets langer dan de

voorvleugels
, draadvormig, wat dik , naakt . bruingeel, op de rugzijde

met halve zwartbruine ringen , het wortellid omgekeerd kegelvormig.

Thoraxrug iets graauwer dan de kop , met welken de , iets

glanzige, grond der voorvleugels in het algemeen eenkleurig is;

de voorrand van deze is iets helderder, tot twee derden. Geene

andere leekening dan eene zwarte stip in de middencel , eene

tweede, dikkere onder aan de dwarsader en een ras verflaauwend

grijs schaduwstreepje van daar naar beneden is aanwezig. Franjelijn

zwart, scherp; franje ongeveer als de vleugel.



(p. e. T. SNELLKN, BESCHRIJVINGEN ENZ.) 37

Achtervleugels licht geelgrijs , ongeteekend ; h'anje iets grijzer.

Achterlijf ongeveer als de voorvleugels gekleurd ,
onder en boven.

Onderzijde der voorvleugels vrij donker stofgrijs , die der achter-

vleugels was bleeker dan boven , beiden ongeteekend.

Borst en pooten iets bruiner dan het achterlijf, de laatsten

gewoon gespoord , de achterscheenen op den rug vrij lang behaard,

zooals bij Luticornella.

West-Java, Preanger, 15—1600 meter. Van den heer P. T.

Sythoff ontvangen.

11. Lecithocera? Costimaculella m. nov. spec. PI. 4 fig. 7 ?.

Een gaaf en Irisch wijfje van 18 mm.

Verwant aan de voorgaande soort, met even zulke palpen en

lange sprieten , doch verschillende doordat aan deze het laatste derde

van den schaft uit duidelijk afgescheiden driekante leden bestaat.

Verder is in de voorvleugels ader 9 aanwezig en ontspringt uit

den steel van 7—8. De punt der voorvleugels schijnt , maar is

niet spitser. Dit komt, doordat zij duidelijk gedeeld wordt door

het boveneind der donkere franjelijn, waarachter de geheele boven-

franje van boven ader 4 af, geelwit is.

Palpen sikkelvormig gebogen , tweemaal zoo lang als de kop
,

half zoo breed als de oogen
,

glad beschubd ; zij zijn hoorngeel

gekleurd, ten deele donkerbruin bestoven, buitenwaarts sterker.

Sprietwortel even lang als bij Heylaertsl ^ donkerbruin, met gelen

ring. Sprietschaft vuilwit , tot de helft op den rug donkerbruin

besloven. Kop donker okergeel, de halskraag paarsbruin als de

thorax en de (iets glanzige) grond der voorvleugels. Deze hebben

onder den voorrand , bij den wortel , eene okergele stip en aan het

midden van dien rand eene ongeveer driekante scherp begrensde

okergele vlek waaronder men , weinig boven den binnenrand , nog

zulk eene stip ziet. Voorrand bij de vleugelpunt met drie of vier

fijne gele stippen. Franjelijn zwart en scherp doch niet geheel en

al tot den staarthoek , franje van daar tot ader 4 graauwbruin
,

overigens , als boven gezegd
,

geelwit.

Achtervleugels met vrij duidelijke punt, den Gelechideri-vorm
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meer naderende dan bij de voorgaande soort. Zij zijn grijsbruin,

met eene zwartgrijze middenvlek , en flaauwe gele vlekjes langs de

scherp zwarte franjelijn. Franjewortel geelachtig, door eene donkere

lijn begrensd, overigens iets lichter dan de vleugelgrond , onder

de vleugelpunt bleekgeel , ook verder een weinig aldus gemengd

en aan den staarlhoek niet langer dan de vleugelbreedte in cel Ic.

Onderzijde bruingrijs, lichter dan boven, iets glanzig. Zij is

eenigszins zwartgrijs en bleekgeel gemengd, met twee zwartgi-ijze

middenvlekken op de voor- en eene op de achtervleugels op welke

van de middenvlek eene llaauwe donkergrijze lijn naar den staarthoek

loopf. Voorvleugel voori'and bij de punt met drie gele vlekjes,

duidelijker dan boven, achtervleugcls met eene zwartgrijze stip

onder den voorrand, bij den wortel. De franjelijn is even scherp

zwart als boven , op de achtervleugels aan de adereinden vlekkig

verdikt
;

franje als boven , op achtervleugels sterker bleekgeel

gemengd.

Achterlijf graauwbruin, op den rug met bruingele vlekken.

Borst, buik en pooten donker okergeel, met zwarte stippen.

Oost-Java , Tengger-gebei'gte
,
6—700 meter. Door Mr. Piepers

gevangen.

1'2. Lecithocera? Heylaertsi ni. nov. spec. PI. i tig. 8. $.

Zes exemplaren van beide seksen. 17—18 mm.

Door de sikkelvormig gebogen , spitse palpen en de lange draad-

vormige sprieten is deze Tineine verwant aan het genus Lecithocera

Herr.-Sch., ook dooi' den vleugelvorm, waarin zij ongeveer met

dien van Luücornella Zeil. overeenkomt. Verschillen worden ge-

vonden 1'^. in den vorm der achtervleugels, welker, bij Lecithocera

duidelijke punt hier eenigszins uitsteekt, doch stomp is, terwijl de

achteiTand daaronder een weinig is ingetrokken
,

(bij Lecithocera

niet)
,

2°. in de lengte hunner franje die aan den staarthoek iets

korter is dan de helft der vleugelbreedte in cel Ic — bij Leci-

thocera is zij op de genoemde plaats twee derden zoo lang. In de

voorvleugels ontspringen de aderen 2—4 gestoeld uit den staarthoek

der middencel, 5 uit een punt met dien steel uit de dwarsader,
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6 iets onder de spits van deze ;
7—8, die de vleugelpunt omvatten,

komen gesteeld uit de spits der middencel; 9 ontbreekt , 10 en 11

komen uit den voorrand der cel. In de achtervleugels, waar de

middencel gesloten is , ontspringt ader 2 uit twee derden van haren

binnenrand , 5 uit één punt met den steel van 3—4 uit haren

staarthoek, 6 en 7 zijn lang gesteeld, 8 is duidelijk en loopt in

de vleugelpudt uit. Bij Lecithocera ontspringen in de voorvleugels

2—5 na bijeen voor, uit en zeer weinig boven den staarthoek

der cel, 6 als bij Uei/laerUi ^ 7— 9 zijn gesteeld en 7 loopt in

of onder de vleugelpunt uit, 10 en 11 zijn als bij Heijlaertst. In

de achtervleugels ontspringt ader 2 iets verder naar achteren.

Of en zoo ja lot welke van de door den heer Meyrick beschreven

Australische Tineiden deze soort behoort, heb ik niet kunnen

uitmaken.

Palpen glad bescliubd, lid 2 half zoo breed als de oogen ,
zoo

lang als de kop , 3 dun , spits , zoo lang als 2. 2 Wortellid der

sprieten lang, in het midden wat dikker; zij zijn overigens iets

langer dan de voorvleugels, bijna draadvormig, de leden tegen de

punt wat di'iekant. De palpen zijn verder hoorngeel, lid 2 en 3

boven aan wat gezwart ; sprieten op den rug bleek bruingeel tot

twee derden , verder , even als de onderzijde , donkerbruin. Schedel

en thoraxrug donkerbruin, fijn donkergeel geteekend. Voorvleugels

donkerbruin , de bovenhelft der basis en eene vlek op het midden

van den voorrand, die tweemaal zoo groot kan zijn als bij het

afgebeelde exemplaar, in welk geval men aan haren binnenrandshoek

eene zwarte stip onderscheidt, zijn donkergeel. Vleugelpunt met

een rond okergeel vlekje, geteekend met eene zwarte stip die wor-

telwaarts soms wit afgezet is. Franje donkergrijs, glanzig. Achter-

vleugels zwartgrijs met een rond geel vlekje in de punt dat met

eene zwarte vlek is geteekend , de franjelijn met flaauwe zwarte

stippen, de franje donkergrijs met lijn grijswitten wortel.

Op de onderzijde zijn de vleugels zwartgrijs, het aderbeloop is

ten deele fijn donkergeel; voorvleugels aan voorrand en punt ook

donker geel gemengd. Verder zijn de middencellen aan den wortel,

eene dikke stip voor de helft van die der voorvleugels , overal eene
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stip onder en boven aan de dwai'sader zoomede weinig kleine langs

de IVanjelijn koolzwart. De achterrand der voorvleugels is geheel,

die der achtervleugels ten deele glanzig blaauwwit, met eenig

okergeel aan de vleugelpunlen.

Achterlijf op den rug zwartbruin , de buik grijs, aan het eind

goudgeel. Borst en pooten goudgeel , de laatsten met zwarte stippen

aan de buitenzijde en met het gewone getal duidelijke sporen.

Ik benoem deze soort naar den heer F. J, M. Heylaerts te

Bieda.

West-Java , Preanger, 14—1600 meter. Van den heer P. F.

Sythoff ontvangen.

13. Malacotrlchia Deceptella m. nov. .><pcc. PI. 4 lig. D en

lig. 10 (kop).

Een man van 11 , twee wijfjes van 12, 13 nnn.

Tiid 2 der palpen , dat tot den schedel reikt , is aan de buitenzijde

zwaitbruin, met smal witten, lijn behaarden bovenrand. 3 dat

even zoo lang is als lid 1 en 2 ,
grijs, in het midden breed zwart -

bruin. Zuiger duidelijk. Sprieten geheel draadvormig, licht grijs,

op de bovenzijde met halve zwarte ringen. Kop licht grijs, ook

de thorax en de grond der voorvleugels die aan wortel en voorrand

bij twee exemplaren (niet bij het afgebeelde), iets witachtig zijn.

De teekening der voorvleugels bestaat bij twee exemplaren eerstens

uit eene schuins geplaatste zwarte vlek ongeveer bij een derde, op

het midden van den vleugel ; die vlek is langwerpig , bovenaan

wat breeder, onder en boven afgerond , scherp begrensd , iets lichter

dan de grond gerand. Bij het derde exemplaar ziet men in plaats

der vlek twee schuins geplaatste zwarte stippen , waarvan de bovenste

iets grooter is. Dwarsader bij alle drie met eene lijne zwarte, iets

lichter gerande stip. Voor den achterrand komt dan nog eene licht

kaneel- of graauwbruine dwarsstreep die flaauw , bovenaan sterker

gebogen is, bovenaan wat breeder is en onderaan spits toeloopt. Aan

den voorrand ziet men voor haar een donker grijs streepje en

achter haar eene zwarte stip die gevolgd wordt door eene regelmatig

gebogen rij fijnere. Voorts is het aderbeloop van het laatste vleugel-
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derde fijn donkei' giijs beschuhd, doch niet geheel tot den acliter-

rand. Franje ais de vleugel, aan de vleugelpunt buitenvvaarts met

scherpen hoek.

Achtervleugels met franje donker grijs, ongeteokend. Achterlijf

evenzoo gekleurd. Onderzijde der vleugels donker grijs , de (ranje

der voor-, bij een exemplaar ook die der ach tervleugels
,

grijsgeel.

Borst, buik en pooten grijsgeel.

Van de palpen is het eindlid iets langer, naar de afbeelding te

oordeelen, dan bij Malacotricha Bïlohella Zeiler, Verb. Zool.-Bot.

Ges. 1873 p. 280 (Sep. p. 80) pi. 4 hg. 28, maar zij zijn even-

eens gevormd.

In de voorvleugels komen de aderen 2 en 3 ,
gesteeld en ge-

bogen , uit den binnenrand der middencel , nabij maar duidelijk

voor diens uiteinde, 4 uit, 5 boven den staarthoek der cel, 6

ontspringt onder, de lange steel der bij de vleugelpunt in den

voorrand uitloopende aderen 7—8 uit de spits der dwarsader , ü
,

10 en 11 komen uit den voorrand der cel, ongeveer op gelijken

afstand en eindigen vrij in den vleugelrand. In de achtervleugels

ontspringt ader 2 uit twee derden van den binnenrand der niid-

dencel , 3 en 4 komen gesteeld uit haren staarthoek , 5 uit het

onderste derde der dwarsader, 6 en 7 uit een punt.

Deze soort herinnert eenigszins aan Geleckia Ci/üsella Tr. maar

de palpen zijn geheel anders. Malacotrichia Bïlohella Zeiler heeft

een breed donkeren achterrand der voorvleugels, Septella Zeil.

bleek okergele voorvleugels met eene groote donkere binnenrands-

vlek , Externella aschgraauwe met smalle
., regtopstaande zwarte

dwarsstreep voor het midden. Van Zingarella Walsingham en

Setosella Clemens kan ik de beschrijving nu niet vergelijken.

Java, Buitenzorg, door Mr. Piepers gevangen.

14. Ceratophora Phoxopterella m. nov, spec. PI. 4 fig. 11, 12 c?.

Een gaaf en frisch paar; de man 19, het wijfje 16 mm. i)

Hoewel deze soort in de mannelijke sekse althans , niet onbelangrijk

1) Onlaugs ontviug ik uog eeu wijfje van den heer Sythoft' van 23 mm. vhigt.

De voorvleugels komen meer met die van den man overeen dan bij het andere wijfje.
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afwijkt door den vorm der palpen van de gewone soorten van

Geratophora, wil ik hieraan toch geene aanleiding ontnemen tot

vorming van een nieuw genus, daar het wijfje normaal is en de

overige afwijkingen onbelangrijk zijn. De aderen 2 en 3 der voor-

vleugels zijn overigens gesteeld pn de middencel der achtervleugels

is open.

Sprieten draadvormig, in beide seksen naakt, duidelijk koi'ter

dan de voorvleugels, Ijij den man wat dik. Palpen sikkelvormig,

bij den man twee en een half maal zoo lang als de kop ,
lid 2

iets langer dan deze , half zoo breed als de oogen
,

plat , aan de

voorzijde zonder gleuf, glad beschubd ; lid 3 iets langer dan lid 2,

ook plat en glad beschubd , onderaan even breed als 2 , dan ver-

smald maar voor de punt , die kort gespitst is
,
weder wat breeder.

Lid 3 heeft overigens aan de buitenzijde eene ondiepe gleuf over

de geheele lengte. Bij het wijfje zijn de palpen korter en gevormd,

ook lid 3 , zooals bij de welbekende Gerat. Cinerella. De kleur der

s])rieten is overigens bruingrijs, met grijswit wortellid, die der

palpen grijswit, bovenaan wat grijs bestoven.

Kop en thorax licht grijs. Voorvleugels bij den man tot drie

vierden, bij het wijfje tot vier vijfden, graauwbruin
,
glanzig, in

het midden lichter, geelachlig, zoodat alleen de voorrand en vooral

de achterrand van dit wortelgedeelte geheel donker zijn, het meest

bij den man, -bij het wijfje is het wortelveld vooraan wat minder

geel. Het is overigens franjewaarts scherp begrensd , wortelwaarts

hol. Het ovei'blijvende vierde van den vleugel is bij beide seksen

licht eidooijergeel met eene donkere voorrandsstip tegen de vleugel-

punt en drie aan den achterrand tegen de lijn donkere franjelijn.

Franje als de aangrenzende vleugel gekleurd.

Achtervleugels iets onzuiver wit, ook wat glanzig, bij het wijfje

op de wortelhelft wat grijsachtig. Franje bleekgeel.

Op de onderzijde der voorvleugels schijnt de teekening der bo-

venzijde flaauw door ; de achtervleugels zijn als boven.

Achterlijf op den rug licht grijs, de buik wat witter, ook borst

en pooten, deze gewoon gevormd en gespoord, de achterscheenen

wat behaard, zooals bij Cinerella.
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West-Java, Preanger, 15—1800 meter. Van den heer Sytliofl'

ontvangen.

15. Gelechia? Hybisci Stainton, Trans. Ent. Soc. of' London,

New Ser. V p. 117 N. 8 (1859). — PL 5 lig. 3 en 4- (cf en kop

met palpen).

Op de aangehaalde plaats is deze soort door Stainton beschreven,

naauwkeurig , zooals wij dit van zulk een uitstekend entomoloog

konden verwachten. Verscheidene Javaansche exemplaren daarvan

voor mij hebbende, waarbij zeer frissche, gekweekte, wenschte ik

van de gelegenheid gebruik te maken om eene zeer goede, door

Dr. Henri W. de Graaf vooi' mij vervaardigde afbeelding te pu-

bliceeren en tevens nog" iets over deze soort mede te deelen.

Stainton beschrijft Hi/hiscl als eene iets twijfelachtige Gelechia.

Hij zegt: «Om de palpen en achtervleugels eene Gelechia doch

afwijkend om de uitstekende punt en (daaronder) tiol uitgesneden

achterrand der voorvleugels.» Ik kan er nog bijvoegen, dat ook

eene afwijking van Gelechia gevonden wordt in het aderstelsel.

Ader 2 der voorvleugels ontspringt namelijk niet vóór het eind

van den binnenrand der middencel , maar aan het einde daarvan
,

uit één punt met ader 3 , zooals bij Ceratophora v. Hein. , afd. B

(zie Vlind. v. Ned. II p. 614). Eigenlijk zou Ht/biscl een nieuw

genus moeten vormen tusschen Ceratophora en Gelechia doch ik

wensch voorshands nog niet tot eene generieke afscheiding over te

gaan omdat welligt meerdere verwante soorten in Zuid-Azië voor-

komen (zie de volgende) en ik dus de kenmerken niet volledig zou

kunnen vaststellen.

Behalve de hier aangeduide merk ik geene afwijkingen op van

de kenteekenen van Gelechia, zoo als ik die in de Vlinders van Ned. II

p. 619 beschreef. De soort zoude daar overigens in A, 1, b. komen,

zijnde het middenlid der palpen op de helft slechts ongeveer een

derde zoo breed als lang en aan de voorzijde glad beschubd , dus

zooals bij de ongeveer even groote Gelechia Cofttinuella Zeil. Dat

lid is aan de voorzijde minder duidelijk gegleufd en het eindlid

wat langer dan bij de genoemde soort.
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Wat de specifieke kenmerken aangaat , zoo merk ik bij de voor

mij staande exemplaren geene afwijkingen van Stainton's beschrijving

op. De stomp driekante donkere binnenrandsvlek der voorvleugels

begint vóór en eindigt op de helft van dien rand.

Stainton zegt dat de rups groen is met zvv'arten kop en in de

eindscheuten van den gelen Hybiscus leeft.

Hi/Usci schijnt op Java juist niet zeldzaam. Mr. Piepers verkreeg

eenige exemplaren en ik ontving haar ook door Mr. W. Albarda

en van den heer W. van Deventer te Pekalongan.

16. Gelechia?? Similella m. nov. spec PI. 5 üg. 5 (<?) en fig. O (kop).

Een gave en frissche man van 20 mm.

Hoewel door vleugelvorm, kleur en teekening sterk aan llybkci

herinnerende, vind ik, bij nader onderzoek , verscheidene belangrijke

afwijkingen. Vooreerst zijn de palpen langer, in het bijzonder het

eindlid , dat ook dunner is , dan is ook de lengte der sprieten

belangrijker; zij reiken tot vier vijfden van den voorrand der

voorvleugels. Eindelijk ontspringt ader 2 der voorvleugels vóór het

eind van den binnenrand der middencel
, 3 en 4 kernen uit één

punt, 5 ontbreekt, 7—9 zijn gesteeld. In de achtervleugels ont-

breekt ader 5 ook, 2 —4 zijn als in de voorvleugels, Het is dus

vrij onzeker of, bij eene definitieve classificatie, Similella zelfs

wel in één genus met Eyhisci zoude komen ; in ieder geval is zij

eene nog twijfelachtiger Gelechia dan deze. Van het mede eenigszins

verwante genus Euteles Hein. is Similella ook door vleugelvorm

en aderbeloop onderscheiden.

Lid 2 der palpen is overigens aan de buitenzijde tot over de

helft bruingrijs, verder bruinwit, zooals het eindlid, dat aan de

voorzijde bruingrijs, aan de achterzijde gekleurd is. Draadvormige

sprieten bruinwit. Kop , halskraag en thoraxrug licht bruingrijs.

Grond der voorvleugels, die vrij we! denzelfden vorm hebben als

bij Hybisci, leemkleurig graauw, aan den voorrand, vooral tegen

den wortel, zonder scherpe begrenzing, iets lichter en geler. Op

den binnenrand, wat nader bij den wortel dan bij llybisci ^ rust

eene spits driekante donkere vlek die den voorrand bijna bereikt
;
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hare kleur is zwartbruin. Eene zwartbruine stip op de dwarsader

staal tegen eene halfronde, iets lichter dan de binnenrandsvlek

gekleurde vlek der tweede vleugelhelft die fijn leemgeel is afgezet

en die tegen eene grijze, buitenwaarts fijn wit afgezette streep staat

welke voor de zwartbruine franjelijn wordt gevonden. Wortel der

franje bruingeel tot eene zwartbruine deelingslijn op een derde,

het overige bruingrijs.

Achtervleugels bruingrijs, de franje iets geler. Onderzijde der

vleugels bruingrijs, wortel der franje bruingeel, verder als boven.

Achterlijf bruingrijs, ook de dijen en scheenen der pooten
,
hunne

tarsen bruingeel. De voor- en middenpooten zijn aan de voorzijde

zwartbruin gevlekt.

West-Java ; bergpas van den Mega-Mendoeng. Door Mi'. Piepers

gevonden.

17. Gelechia? Pubescentella Stainlon, Trans. Ent. Soc. of London

New Ser. V p. 117 N. 9 (18.59). — PI. 5 fig. 7, 8 en 9

(<?, ? en kop met pal pen).

Ook deze soort is door Stainton als eene twijfelachtige Gelechia

beschreven en wel teregt. Hij zegt, dat zij verwant schijnt te zijn

aan de Cinerella-gvoep van het genus '), maar dat de sterk be-

wimperde sprieten (van den hem alleen bekenden man) op generiek

verschil wijzen. Inderdaad, want alleen de kleur van dit vlindertje

herinnert aan de genoemde soort, overigens is er veel verschil en

Puhescentella moet zeker een nieuw genus vormen ,
waartoe ik

echter voorloopig nog niet wensch overtegaan daar ik alle verwant-

schappen niet naauwkeurig genoeg kan aangeven. Intusschen, een

aantal gave en frissche exemplaren voor mij hebbende , wenschte ik

eerstens van de gelegenheid gebruik te maken voor eene afbeelding

te zorgen en dan nog het een en ander over de nadere kenmerken

te zeggen.

De grootte der beide seksen is gelijk en verschilt slechts van

1) Genus Ceratophora v. Hein, m.
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Il — lt2 ami. Kop als bij Gelechia. Palpen sikkelvoiiuig gebogen,

bijna tweemaal zoo lang als de kop ; bet middenlid aan de voorzijde

glad beschubd, niet gegleufd, bijna half zoo breed als de oogen
;

eindlid iets korter dan lid 2, ook- dunner, spits. ZAïiger aanwezig,

geene bijpalpen. Bijoogen zie ik niet. Sprieten ongeveer drie vijfden

zoo lang als de voorvleugels, het wortellid kort, niet kegelvormig,

de leden van den schaft bij den man duidelijk afgescheiden, iets

driekant, lanp- bewimperd ; bij het wijfje zijn de sprieten draad-

vormig, naakt. Thorax als bij Gelechia, het ligchaam echter iets

plomper, vooral bij het wijfje en het achterlijf niet langer dan de

binnenrand der achtervleugels.

Voorvleugels naar achteren weinig verbreed, met stompe punt,

bij het wijfje iets smaller dan bij den man. Zij hebben twaalf

aderen en eene gesloten middencel. De aderen 2 en 8 komen kort

gesteeld uit den staarthoek dier cel , 4 en 5 uit een punt iets

daarboven, de ongesteelde 6, 7 en 8 onder, uit en iets voor den

voorrandshoek der middencel, 9, 10 en 11 even ver van elkander

uit haren vooriand. In de achtervleugels, die onder de stompe punt

naauwelijks zijn uitgesneden, is de middencel ook gesloten , korter

dan die der voorvleugels, ader 2 uit twee vijfden van haren

binnenrand, 3 en 4 zeer kort gesteeld uit haren staarthoek, 5

(ongebogen) iets daarboven uit de dwarsader, G en 7 lang gesteeld

uit hare spits. Ader 8 komt geheel vrij uit den vleugelworlel en

de diie binnenrandsaderen zijn duidelijk. Franje aan den staarthoek

niet verlengd en over het geheel niet veel langer dan een vierde

van den vleugel, op de breedste plaats gemeten. Pooten gewoon

gevormd en gespoord, glad beschubd, do buitensporen dubbel zoo

lang als de binnensporen.

De kleur is bij het wijfje wat lichter dan bij den man, de

achtervleugels zijn donkerder en zuiverder grijs dan de voor-

vleugels.

Puhesceufella schijnt op ,Ïava gemeen. Mr. Piepers ving haar

bij Batavia en Buitenzorg en ik kreeg haar ook van Pekalongan

door den heer W. van Deventer.
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18. Harpella Aureatella m. nov. spec. PI. 4 fig. 13 ?.

Een man en twee wijfjes. 21—22.

Deze soort vertoont geheel de kenmerken van het genus Har-

pella Schrank, Zeiler, zooals ik die in de Vlinders van Nederland II

p. 410 heb beschreven. Bij den man zijn de sprieten fijn , maar

kort bewimperd, bij het wijfje naakt, bij beide seksen bruin,

tegen de punt min of meer wit. Palpen lang , het middenlid

viermaal zoo lang als de kop, daarbij iets smaller dan bij de

europesche soorten, aan de achterzijde is het glad, aan de voorzijde

iels ruig. Het is overigens, evenals, lid 1, goudgeel, bovenaan

zwart. Eindlid half zoo lang als lid 2, dun, spits, onder- en

bovenaan zwart, in het midden geel. Kop geel, ook de halskraag
;

schouderdeksels met donker bruine wortel- en gele tweede helft.

Thoraxrug donker bruin.

De voorvleugels zijn ongeveer gevormd zooals bij de europesche

Bractella, wat spitser, waardoor ook de achlerrand iets schuiner is.

Hunne grondkleur is donker bruin , een weinig glanzig , met de

volgende goudgele teekeningen : De wortel smal , een bovenaan

verbreede maar bij geen der drie exemplaren den binnenrand be-

reikenden dwarsband op een derde, eene driekante vlek tegen den

staarthoek en eene even groote, ook bijna driekante maar wat

onregelmatige en stompere vlek op twee derden van den voorrand.

Franje goudgeel, aan den staarthoek een weinig verduisterd. Achter-

vleugels iets lichter dan de voorvleugels, meer graauwbruin , met

onzuiver gele franje. Onderzijde der vleugels graauwbruin , de

voorste met drie llaauwe gele vlekken op dezelfde plaats en als

boven. Achterlijf op den rug graauwbruin met gele spits. Buik,

borst en pooten geel , de tweede helft der laatsten een weinig bruin

beschubd.

Ook de vleugeladeren zijn geheel zooals ik die t. a. p. heb be-

schreven. Ader 7 der voorvleugels loopt in de vleugelpunt uit.

De origineelen mijner beschrijving ontving ik van den heer

P. T. Sythoff die ze op West-Ja va , in de Preanger, op eene lioogte

van 5000 voet Rijnl.
;
(15—1600 meter) had gevangen.
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Cacogaiiiia m. nov. sen.

Hoewel de hieronder besebreven nieuwe soort aan liet genus

üasycera is verwant , zie ik mij tocb genoodzaakt een nieuw genus

voor haar te vormen, daar de afwijkingen te vele en te belangrijk

zijn. De sprieten zijn verdikt, maar niet bij beide seksen eveneens

gevormd. Zij zijn veel langer dan bij Dasycera, slechts weinig

korter dan de voorvleugels, de wortel is bij het wijfje kort , regel-

matig gevormd , rolrond ; bij den man is hij iets langer dan de

kop , naar boven wat verdikt
,

glad beschubd , zonder haarbosje

aan de inplanting. Het eerste gedeelte van den schaft vertoont,

bij den man, over eene lengte die iets meer bedraagt dan die van

den wortel, eene buiging en verdikking, bijna als bij de mannen

van het Phyciden-genus Nephopteryx. Daarna begint de verdikking

van den schaft. Zij is bij den man het sterkst dadelijk na de

buiging en neemt daarna geleidelijk af. Bij het wijfje is zij het

sterkst iels voor het midden. Zuiger duidelijk. Palpen ook bij

beide seksen verschillend. Bij het wijfje zijn zij tweemaal zoo lang

als de kop, smal, sikkelvormig gebogen, glad beschubd, lid 2 dun,

plat, tot boven den schedel reikende, 3 zoo lang als 2, maar

dunner, spits en gebogen. Bij den man is lid 2 iets regter en

kortei' dan bij het wijfje, bovenaan iets verdikt, -3 zeer kort en

kegelvormig. Kop cenigszins rond gewelfd, glad beschubd, Bijoogon

kan ik niet ontdekken , ook geene bijpalpen. De oogen zijn vrij

groot.

Voorvleugels vier en een half maal zoo lang als breed ; bij het

wijfje is de voorrand aan het eerste derde gebogen , in het midden

wat ingedrukt, dan bijna regt, de punt afgerond, de achteirànd

gebogen , de binnenrand gevormd als de voorrand , maar vlakker
,

de staarthoek bijna vlak. Bij den man zijn de voor- en binnenrand

regter, de punt stomp regthoekig, de achterrand schuin, ongebogen,

de staarthoek vrij duidelijk. Achtervleugels iets breeder dan de

voorvleugels
, den Gelechidenvorm naderende (evenals bij Dasycera),

doch met stompe punt en daaronder gebogen, voor den vrij dui-

delrjken staarthoek flaauw ingetrokken achterrand. Franje aan
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den slaarlhoek ongeveer halt" zoo lang als de breedste plaats van

den vleugel.

Middencel dei' voorvleugels smal; 11 aderen, 1 iets vóór den

staarthoek der middencel, 3 daaruit, 4 iets er boven , 5 ontbreekt,

G iets onder de spits der dwarsader, de steel van 7—8 (die in

den voorrand uitloopen) daaruit, 9—11 vrij. In de achtervleugels

is de middencel korter , meer driekant , ader 3 vóór , de steel van

3—4 uit haren staarthoek, 5 ontbreekt, 6 en 7 zijn gesteeld, 8

eindigt vrij in den voorrand. Dwarsader boven 3 schuin wortel-

waarts loopende, zich naar boven verliezende.

Pooten vrij lang, de midden- en achterscheenen wat grof behaard,

ook het eerste lid der achtertarsen. Sporen vrij lang.

Achterlijf tweemaal zoo lang als de binnenrand der achtervleugels,

bij het wijfje stomp, bij den man dunner en met korte staartpluim.

Het komt mij voor dat xnijne Basi/cera ? Bernsteiniella , Tijdschr.

V. Ent. XXI (1877—78) p. 145 pi. 8 fig. 7—10, aan dit genus

is verwant. Ook mijn genus Adelomorpha, Tijds. v. Ent. XXVIII

(1885) p. 31 (met A. Ritsemae , 1. c. p. 3'2 pi. 3 fig. 1-3) is

verwant maar zeer duidelijk onderscheiden, o. a. door de korte

franje der breedere achtervleugels, de aanwezigheid van ader 5 enz.

19. Cacogamia Elegans m. nov. spec. PI. 5 fig. 10, 11, 12.

Vier exemplaren , een man van 20, en drie wijfjes van 17—19 mm.

Bij beide seksen zijn de sprieten zeer donker paarsblaauw, iets

glanzig , aan den wortel bronskleurig , de schaft met breeden witten

ring voor de spits, de palpen bij den man bleek geel, van at de

tweede helft buitenwaarts zwart, bij het wijfje geel met iets

verdonkerd eindlid. Kop en thorax bronskleuiig bruin, glanzig,

de lialskraag meer koperkleurig geel. Wortelhelft der voorvleugels

bij beide seksen tot twee derden oranjegeel , buitenwaarts schuin

afgesneden , met smal blinkend staalkleurigen voorrand , eene min

of meer duidelijke fijne zwarte langslijn, die zich naar achteren

verliest, daaronder en eene zwartbruine in het midden staalkleurige

dwarsstreep op twee derden die uitloopt in het onderste derde

der wortelhelft dat zwarfbruin is (bij het wijfje wat lichter dan

Tijdschr. v. Etilom. XL VI. 4
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bij den man) even als de tweede helft van den vleugel. In deze

tweede helft is het aderbeloop, behalve tegen den binnenrand,

min of meer oranjeel , de vleugelpunt glanzig bronsbruin , niet

scherp begrensd , evenzoo de franje.

Achtervleugels donker bruin , weinig lichter dan de voorvleugels,

de voorrandshelft bij het wijfje tot twee vijfden, bij den man

alleen aan den wortel , oranjeokergeel , de franje is donker grijs
,

aan den vooiTand tegen de punt bij het wijfje bleek geel. Onder-

zijde der vleugels met vuil okergele wortel- en vrij glanzig paars-

bruine tweede helft. Achterlijf zwartbruin, de buikringen fijn

geel gerand, de poolen okergeel, hier en daar donker geteekend.

De afbeelding is naar een wijfje gemaakt.

West-Java, Preanger 15—1600 meter (Sythoff). Een wijfje

schonk ook de heer Heylaerts mij , hij had het ook van West-Java

gevangen waar het mede in de bergstreken was gevangen.

'20, Cacogamia? Luteella m. nov. spec. PI. 5 fig. 13, 14.

Vier mannen van 17—21 mm. vlugt.

De vorm der sprieten en palpen, welke in het algemeen met

die der voorgaande soort overeen komt, duidt wel op verwantschap

met haar maar de verschillen ontbreken toch niet, zooals uit de

onderstaande beschrijving zal blijken. Daar ik echter geene wijfjes

heb, bepaal ik er mij bij , i/?<?!(?6'//ä; voorloopig in het genus Cacogamia

te huisvesten.

Palpen opgerigl, wat gebogen, iets meer dan tweemaal zoo lang

als de kop; evenals Ëlegans is lid 2 bovenaan iets verdikt , 3 kort

en spits, het heeft aan de achterzijde een pluimpje dat bovenaan

lid 2 is ingeplant en zwart is terwijl de palpen overigens leemkleurig

zijn als de kop die op het aangezigt met glad gestreken , lange

schubben is bekleed , het achterhoofd is iets ruw. De sprieten
,

die weinig korter zijn dan de voorvleugels, hebben een lang,

bovenaan wat verdikt wortellid, dan volgt een rolrond gedeelte,

ruim half zoo lang als de wortel , daarop eene aan de binnenzijde

lepelvormig uitgeholde verbreeding, gevormd door den iets gebogen

schaft met korte, stijve beharing aan beide zijden. Het overige
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van den schaft is ongeveer draadvormig , bij de verbreeding wat

dikker en ruwer. De kleur is leemgeel , de verbreeding en de spits

wat gezwart. Bijoogen ot bijpalpen zie ik niet.

Thorax leemgeel , ook de voorvleugels wier voor- en binnenrand

ongeveer regt zijn, de voorrands- en staarthoek zijn stomp, de

achterrand daartusschen regtstandig en gebogen , de korte franje

naar onderen slechts weinig verlengd. De leemgele vleugelgi'ond is

in de cellen geteekend met donkere niet scherpe langslijnen
,

ge-

vormd door grove, zwartbruine en glanzig potloodkleurige schubben;

van die lijnen zijn de meesten regt, drie langere op het midden

van den vleugel — twee zwarte en eene potloodkleurige — tegen den

voorrand gebogen. Eene lijn in de vleugelvouw is dikker dan de

andere. Iets voorbij het midden van den binnenrand ziet men

eene, niet scherpe zwart en bruin beschubde plek en vandaar tot

den staarthoek is de binnenrand leembruin. Langs den achterrand

loopt eene driemaal getande donker bruine lijn, de franje is metaal-

kleurig glanzig, bovenaan grijs, verder zwartbruin. De achtervleugels,

wier vorm aan de afbeelding te zien is, zijn leemkleurig, wat

onzuiverder dan de voorvleugels, tegen de punt met eenige zeer

flaauwe fijne zwartgrijze langslijnen geteekend ,
en ook aan den

staarthoek zwartgiijs. Franje aan den voorrand en om de vleugel-

punt leemkleurig, verder tot den staarthoek en langs den binnenrand

zwartgrijs.

Onderzijde der vleugels leemkleurig , hier daar bruin bestoven
,

de franjelijn dik , zwartbruin , de franje op de wortelhelft bruingeel,

de tweede zwartbruin.

"Wat het aderstelsel aangaat , zoo is de middencel der vooi'vleugels

zeer smal, tegen den voorrand gebogen, weinig langer dan de

halve vleugel, ader 2 ontspringt bij, 4 uit haren staarthoek, 3

en 5 ontbreken, 6 ontspringt boven aan de dwarsader, die on-

duidelijk is , uit een punt met de lang gesteelde aderen 7—9 die in

den voorrand uitloopen , evenals 10, 11 en 12; 10 ontspringt uit

één punt met den steel van 7—9, In de achtervleugels is de

middencel zeer kort , niet langer dan een vijfde van den vleugel
,

zij is bovenaan open, en steekt in het midden spits uit. Ader 2
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ontspringt uit hai'en binnenrand, iets voorbij de helft, op de plaats

waar de rand scherp gebroken is, de steel van 3 en 4, met 5

uit de punt van het spitse uitstek, 6 zie ik niet, 7 ontspringt

uit den voorrandshoek der cel, 8 uit den wortel; de vleugel heeft

nabij haar uiteinde onder den voorrand , eene kleine verdikking

door schubben.

Pooten lang, bleek leemgeel gekleurd, de voorscheenen aan het

eind, op zijde, met eene verbreeding door grove zwartgrijze schubben

gevormd , de middenscheenen ook en aan den wortel buitendien

met een lang, dun zwartgrijs pluimpje. De achterscheenen zijn

over hunne geheele lengte vrij lang, ijl en grof bleek geel behaard

en hebben aan het eind eene zwartgrijze verbreeding door grove

schubben gevormd als de voor- en middenscheenen , maar korter
;

evenzoo is het eerste lid der achtertarsen op zijde zwartgrijs be-

schuh. Sporen gewoon.

Achterlijf ruim de helft langer dan den binnenrand der achter-

vleugels, vrij dun, met lange staartpluim.

Java, Batavia, door Mr. Piepers gevangen.

24. Opogona Dimidiatella Zeiler.

In deel 36 (1900) van het Entomologist's Monthly Mag. komt

op p. 480 over deze soort eene aanteekening voor van Lord Wal-

singham , waarin hij zegt : « This species , described bij Zeiler . . . .,

is included in Sfaudinger and Wocke's Catalog, with the locality:

(( Hyrc(ania) — on what evidence, is not apparent , the identification

is ?»,ost improbable, and there seems no justification whatever

for its inclusion in the European Catalogue. » Deze opmerking heeft

dan ook wel aanleiding er toe gegeven , dat Dr. Rebel , in den

nieuwen Catalogus der Lepidopteren des Palaearktischen Faunen-

gebiets op p. '220 bij Dimidiafella het vaderland Hyrcania met

twee vraagteekens vermeldt en zegt : « non ei vis territ. esse videtur.»

Dr. Wocke vermeldt in de editie 1871 van den Catalogus in-

derdaad niet , van waar hij zijne opgave over het voorkomen in

« Hyrcania » van deze door Zeiler van Java gepubliceerde soort had,

maar ik denk dat ik wel de bron kan aanduiden. Lederer zesft
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namelijk in de Horae Soc. Ent. Ross. VIII (1871) op p. 24 (Sep.):

((.Opogona DÌDiidldtella Z. Em mit Zeller's Abbildung und Beschrei-

bung (drei Javanische Nachtfalter: Bulletin de Moscou 1853 N. 4

Tafel IV flg. 13—16) ganz übereinstimmendes Weibchen.» Deze

woorden komen voor in den « Nachtrag zum Verzeichnisse der

von Heri-n Jos. Haberhauer bei Astrabad in Persien gesammelten

Schmetteilinge. » Lederer zegt in de inleiding bovendien nog op

p. 4 : « Sehr interessant is das Vorkommen der Javanischen Opo-

gona Dimidiatella Z.)), wel een bewijs dat het voorwerp zijne

aandacht had getrokken en hij het niet ter loops had beschouwd.

Zoo t( most improbable» kan ik de zaak dus nog niet vinden,

Lederer was niet de eerste de beste en de vlinder, waarvan ik

niet alleen afbeelding en beschrijving maar ook eenige gave en

frissche Javaansche exemplaren bezit , is kennelijk genoeg. Misschien

bevind zich het Perzische exemplaar ook nog wel in Staudinger's

collectie , uit die van Lederer.

De soort is dus wel teregt in Staudinger en Wocke's Catalogus

geplaatst en in de nieuwe editie behouden.

Wat de bovenvermelde Javaansche exemplaren aangaat , zoo komt

het mij voor, dat daaruit blijkt, dat Dimidiatella wat vaiiabel is.

Een voorwerp heeft op de donkere tweede helft der voorvleugels

een geel voorrandsvlekje ; bij twee anderen zijn schedel en thorax

geel, niet donker gekleurd. Misschien is zelfs ook Opog. Thionella

Snell. i. 1., zich onderscheidende door zwavel%Q'à\ (niet heil dottef^QVa)

gekleurden schedel, thorax en wortelhelft der voorvleugels slechts

eene derde variëteit.

22. Pammeces Zehntneri Snellen, Tijds. v. Ent. 44 p. 91 pi. 6

lig. 6, 6« (1901).

Toen ik het van Dr. Zehntner ontvangen exemplaar, waarnaar

ik deze soort beschreef, het eerst zag , meende ik eene Gracilaride

voor mij te hebben, doch daar ik geene bijpalpen vond, liet ik

deze aanvankelijke opvatting varen en zocht naar een ander genus

tot huisvesting van mijn vlindertje. Ten slotte vond ik het genus

Pammeces Zeiler nog het meest geschikt hoewel, zooals t. a. p. is
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opgemerkt, verscliilpimten niet ontbraken. Onlangs ontving ik

éditer een l.weede Javaansch voorwerp van den heer W. van Deventer

te Pekalongan. De heer van Deventer schreef mij , dat hij geneigd

was, dit exemplaar voor mijne Pamm. Zelmtneri te houden, doch

eenige verschillen had opgemerkt. Deze mededeeling gaf mij aan-

leiding het exemplaar nader te onderzoeken. Ik bevond dat het

wat grooter is dan het origineel mijner beschrijving en de witte

voorvleugelvlekken iets anders van vorm wai'en , ook bezit het een,

bij mijn eerste exemplaar ontbrekend wit lijntje op den achterrand

der voorvleugels. Wat mij echter meer trof, was dat ik aan den

kop lange, duidelijke bijpalpen zag waaruit bleek, dat de vlinder

toch eene werkelijk eene Gracilaride is. Het voorwerp van Dr.

Zehntner onderzoekende, moest ik wel het ontbreken der bijpalpen

op nieuw constateeren doch kwam tevens tot de gevolgtrekking

dat zij door de wijze waarop het overigens zeer frissche en gave

vlindertje was opgestoken
,

geheel afgestooten waren. Lid 2 der

lipvoelers is aan de voorzijde wat behaard , en evenals bij het van

Dr. Zehntner ontvangen vooorwei'p ; de soort behoort dus in het

genus Goriscium Zeiler.

Het blijkt dan ten slotte, dat Zelmtneri geene Pammeces is

maar inderdaad eene Gracilaride en dan waarschijnlijk eene, op

de voorvleugels wat minder wit geteekende kleine variëteit van

Formosa Stainton , Trans. Ent. Soc. of London 3 Ser. I p. 291

pi. X fig. 4 , door hem van de Moretonbaai , Noord-Australië be-

schreven en in het genus Gracilaria Zeiler geplaatst , waar zij echter

strikt genomen, niet te huis behoort, om de baardvormige beharing

van het tweede lid der palpen.

23. Platyptilia C (Amblyptilia) Sythoffi m. nov. spec. PI. 5 fig. 15

(?) en 16 (kop).

Vier gave en frissche exemplaren van 17—19 mm. vlugt.

Hoewel deze soort, evenals Moereus Snell. , Tijds. v. Ent. XXVH
(1883

—

4j p. 182 pi. 10 fig. 3, 3a, zich van de beide mij bekende

europesche soorten dezer afdeeling van Platyptilia {Acanthodactyla

Hübn. en Cosmodactyla Hübn.) onderscheidt door langere palpen,
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is dit m. i. geen beletsel haar daarbij te plaatsen daar al het overige

genoegzaam overeenstemt (alleen zijn de vleugels smaller en ligt

het schubbenbosie der derde achter vleugel nader bij de punt dan

bij de genoemde soorten.

Palpen, vooral bij het wijfje, ruim tweemaal zoo lang als de

kop, het eindlid bij den man half zoo lang als lid 2 ,
bij het wijfje

even lang als dit. Zij zijn donker bruin met eenige fijne witte

stippen. Voorhoofd met een spits kuifje, bruin, met twee witte

dwarslijnen. Sprieten donker bruin , met enkele fijne witte stippen

op de eerste helft. Schedel en thorax donker aardbruin.

De vleugels zijn, als boven vermeld, smaller dan bij de boven

vermelde soorten en ook de voorvleugels iets verder dan een derde

gespleten. De grondkleur der voorvleugels is een zeer donker

aardbruin dat tot de spleet geteekend is met flaauwe, grijswitte

dwarslijntjes. Zij zijn bij het afgebeelde (grootste) exemplaar nog

het best te zien, bij de andere zeer onduidelijk. Voorrand boven

de spleet geteekend met eene driekante, zwartbruine vlek , die van

eene langwerpig vierkante, eveneens gekleurde, welke het tweede

en dei-de vierde der der bovenste lob inneemt, gescheiden is door

eenen naar onderen verbreeden bleek vuilbruingelen dwarsband.

Deze band is tegen den achterrand fijn wit afgezet. Onderste lob

ook in het midden, doch wortelwaarts zonder scherpe begrenzing,

zwartbruin en mei fijne witte schrapjes. Franjewaarts is het

zwartbruine middengedeelte ook afgezet door eene fijne witte, iets

getande lijn als voortzetting van die der bovenste lob. Achterrands-

franje onzuiver wit, hare worlelhelft op iedere lob met drie zeer

duidelijke donkerbruine vlekjes. Binnenrandsfranje donkergrijs , wit

gemengd , met twee zwartbruine schubbenvlekjes

Achtervleugels donkergrijs met lichtere franje , de lijnsmalle

derde veder op drie vierden van haren binnenrand met een zwai't

schubbenbosje maar om de punt niet met een tweede zooals bij

andere soorten , dal vooral bij Cosmodacti/la zeer duidelijk is.

Onderzijde der vleugels donker bruin , de voorrand der voor-

vleugels
, zooals bij de andere soorten, met witte stippen, hunne

achterrandsfranje als boven. Pooten donker bruin , wit geteekend,
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üok de sporen. Achterlijf donker bruin, de rug aan de inplanting

inet twee witte zijdelij ntjes, de buik sterk wit gevlekt.

West-Java, Preanger, 15—1600 meter. Van den heer P. F.

Sythoff, naar wien ik deze soort benoem, ontvangen.

24. Aciptilia Nivea m. nov. spec. PI. 5 fig. 17 <?.

Acht meest gave en tVissche exemplaren van beide seksen

15—17 1 mm.

Deze kleine Aciptilia is bijna geheel gebouwd als hare naaste,

grootei'e verwante, de europesche A. Fentadactyla. De palpen zijn

dun, ook niet langer dan de kop, de voorvleugels iets verder

gespleten, bijna tol een derde, de sporen der achterscheenen even

lang. Ook is het gelicele dier wit. Een verschil valt hierin op te

merken dat zwarte stippen der voorvleugels , waarvan men er, ook

bij de gaafste exemplaren van Pentadacti/la , slechts hoogstens twee

lijne op twee derden van iedere lob der voorvleugels ziet , hi] Nivea

meer voorkomen. Bij al mijne exemplaren is er eene op drie

vijfden der bovenste voorvleugellob, eene tweede op ongeveer drie

vierden der tweede en eene op drie vierden van de middenste

veder der achtervleugels te zien. Andere exemplaren hebben er nog

twee op de bovenste voorvleugellob, verder naar de spits. Ein-

delijk is de algemeene kleur minder zuiver, hetgeen wordt ver-

oorzaakt door enkele graauwachtige schubben die tusscheh de witte

zijn ingestrooid.

De mede op Java voorkomende , ook wiite Aci^jt. Malacensis Zellei',

Horae Soc. Ent. Ross. XIII p. 483 (1877) staal in grootte tusschen

Nivea en Pentadactyla , heeft nog sterker zwart gestippelde voor-

vleugels (hunne voorste lob heeft vier stippen op eene langsrij
,

eene op de tweede en twee op de middenste achtervleugelveder.

Dan is het eerste lid der achterscheenen langer en lid 4 en 5 bij

den man met twee zwarte pluimpjes versierd. Van deze is bij de

beide boven besproken soorten geen spoor te zien.
ft

Nivea schijnt op Java niet zeldzaam ; Mr. Piepers vond haar bij

Batavia en ik ontving exemplaren van de beeren Lucassen (Tegal)

en van Deventer (Pekalongan).
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M ZAl(iWËKKTlll(ilEni DEH CINßlCINI.

K. BISSCHOP VAN TUINEN.

C I M B E X.

(MetPl. 6— 8)

In de wintei'vergadering" der Ned. Ent. Veieeniging van 26 Ja-

nuari 1898 werd door Dr. A. J. van Rossum gewezen op hot

groote verschil in zienswijze, thans heerschende omtrent de soorten

van het genus Cimbex: Konow neemt er zes aan , ni. : Chnbex

Ik-w.andata Müll., -lutea L., -connata Sehr., -femorata L., -fagi Zdd.

en -capreae Knw.

Dr. J. Th. Oudemans vermeldt in zijn standaardwerk «de

Nederl. Insecten » de vijf eerstgenoemde als inlandsch. In het

werk van Judeich en Nilsche « Lehrbuch der Mitteleuropäischen

Forstinsektenkunde » deel I bl. 632 leest men daarentegen : «Nach

unserer Auffassung nur eine, sehr veränderliche europaische

Art,)) en verder op bl. 662 bij de uitvoeriger beschrijving van

Cimbex variabilis Klug : « wir fassen , da nach der übereinstim-

menden Aussage aller neueren Autoren weder die Kennzeichen der

Wespen , noch diejenigen ihrer Larven eine feste Unterscheidung



(k. bisschop van tuinen.) BE ZAAGAVlillKTUIOKN DER CIMBICINI. 59

gestalten , und vielfach nur die Frasspßanzen der Larven bei der

Bildung von «Arten» beobachtet wurden, unter diesem Nanie a 1 1 e

Formen , die überhaupt in Europa zu der Untergattung Cimhex im

engeren Sinne gehören, zusammen, und bemerken nur, das Klug,

dem sich Th. Hartig anschliest, zwei Arten annimt C. variabilis

und C. axillaris; Zaddach dagegen fünf, nämlich C. hetulae, C.fagi,

C. saliceti, C. connata und 0. humeralis Fourc, welche letztere

mit der Klug'schen C. axillaris synonym ist '), während André

drei Arten abzugrenzen versucht , nämlich ausser der 6'. humeralis

Fourc. . noch C. femorata L. und C. connata Schrk. Am über-

einstimmendsten ist aber die Annahme, dass C. Immeralis Fourc. =

axillaris Panz, eine eigene bessere Art ist , was wohl daher kommen

mag, dass sie am weinigsten verbreitet und am seltensten beob-

achtet ist. »

Ofschoon door Judeich en Nitsche wel verschillende larven worden

beschreven , maken zij geene bijzondere vermelding van de larve

van C. humeralis^ welke zooveel in kleur van de andere afwijkt,

en halen de volgende woorden van Zaddach aan : «Constante

F o rm u n t e r s c h i e d e kommen aber auch bei den aus verschiedenen

Raupen erzogenen Thieren nicht vor.»

Dr. van Rossum kon zich toen in vele opzichten met de ziens-

wijze van Judeich en Nitsche vereenigen en het kwam hem voor,

dat Zaddach terecht zegt : cc Wenn man nur wenige Exemplare mit

ein ander vergleicht, glaubt man in diesen oder jenen Theilen

Formunterschiede zu erkennen ; sobald aber mehrere Stücke zur

Vergleichung vorliegen, sieht man, dass alle diese Theiie variabel

sind.» Zaddach wijst er verder op, dat er dikwijls verschil is in

den vorm der antennen , van het schildje , van dikte en lengte der

dijen en van het aderbeloop der vleugels , doch , dat geen dezer

verschillen bestendig en kenmerkend zijn.

Ten slotte zegt Dr. van Rossum : «Wanneer men nu met

Judeich en Nitsche zou willen aannemen, dat er slechts ééne

1) Is ook synonym met 6'. ^-maculata Müll.
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Cinibex variabilis bestaat, dan zal men natuurlijk niet meer van

kruisingen der verschillende Gimbices kunnen spreken. Het zal

dan des te gemakkelijker moeten gelukken de wespen uit larven

van berk, beuk, wilg, els en meidoorn, onderling te doen paren. »

Toen ik bovenstaande mededeelingen ^) las, welke met toe-

stemming van Dr. van Rossum hier nog eens worden herhaald,

verwonderde het mij , dat er in 't geheel geen melding werd gemaakt

van eenig verschil of overeenkomst in de z a a g w e r k t u i g e n

der ? exemplaren en vatte toen , na eene bespreking over dit

onderwerp met Dr. van Rossum het plan op, om deze eens aan

een nader onderzoek te onderwerpen. Dr. van Rossum , onze

kundige en onvermoeide kweeker van bladwespen uit hare larven
,

beloofde mij zooveel mogelijk van ? exemplaren te zullen voorzien.

Hij heeft dan ook in alle opzichten aan zijne belofte voldaan en

alleen het ? exemplaar van C. Immeralis, dat voor mijn onderzoek

noodig was, heb ik aan de welwillendheid van Dr. J. Th. Oudemans

te danken.

Van de meeste soorten heb ik verscheidene exemplaren onder-

zocht en ook de variëteiten daarvan , en ik ben tot het resultaat

gekomen, dat de zaagwerktuigen, evenals de larven, vaste

onveranderlijke kenmerken vertoonen en dat men dus

wel degelijk recht heeft verschillende soorten aan te nemen. Zoo

trof ik exemplaren van C. lutea aan met vele kleine en met minder

doch grooter zaagtanden ; de vorm was ecliter gelijk. Hetzelfde

was het geval met de drie door mij ondeizochte variëteiten van

C. femorata {Griffmi, varians en silvaruni). Bij alle was er hoe-

genaamd geen verschil in den vorm der zaagtanden en tusschen-

liggende deelen te bespeuren. Ik zag steeds duidelijk aan de zaag-

tanden , enz. tot welke soort de wesp behoorde.

Men zou naar den bouw van het geheele zaagwerktuig en den

vorm der zaagtanden, enz. vier typen kunnen aannemen en wel

als volgt :

1) Zie het verslag vau de 31ste wintervergaderiug op 23 Januari 1898. Tijd-

schrift V. Entomologie XLI, bl. 8—10.
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I, Middelste gedeelte van het rugstuk ') met smalle, dicht bij elkander

liggende ribben
;
zaagtanden

kort en aan den top afgeknot.

II. » » met smalle, dicht bij elkander

liggende ribben , doch de

zaagtanden langwerpig met

spitsen top.

III. )) » met smalle, tamelijk ver van

elkander liggende ribben
;

zaagtanden breed met afge-

ronden top.

IV. » » met zeer breede, tamelijk ver

van elkander liggende ribben;

zaagtanden klein , driehoekig

en ver van elkander liggend.

Tot type I behooren dan C. lutea en C. connata.

» » II behoort » C. fagi.

y> » III » » C. femorata, en

» » IV y> » C. /lumeralis.

Bij C. lutea zijn de zaagtanden zeer klein ; veel kleiner dan bij

C. connata, terv^'ijl bovendien de ruimten tusschen de tanden bij

C. lutea veel grooler , en bij C. connata iets kleiner zijn , dan de

breedte dezer tanden.

C. humeralis wijkt zeer veel van de andere soorten af. Zoowel

de ribben van het rugstuk als de zaagtanden, doen veeleer denken

aan eene Tricîàosoma, doch de karakteristieke inham onder den top

van het rugstuk is eene aanwijzing, dat zij tot het genus Cimhex

behoort.

Wenschelijk zou het echter, mijns inziens, zijn, dat men haar,

ook om de kleur barer larve, die zooveel afwijkt van die der larven

van de andere Cimbex-soorten een anderen generieken naam gaf.

Ter opheldering van het bovenstaande voeg ik hierbij vijftien

door microfotografie verkregen afbeeldingen , verdeeld over drie

1) Een der beide helften van de legscheede.
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platen. Plaat 6 geeft de afbeeldingen van het geheele zaagwerktuig

van ieder der 5 bovengenoemde soorten, ISmaal vergroot; plaat 7,

id. van het bovenste gedeelte , 40 à 50maal vergroot en plaat 8

,

die van de zaagtanden bij eene 220malige vergrooting.

Ofschoon ik dus meen, dat de zaagwerktuigen der bladwespen

bij het bepalen der soorten een der beste onderscheidingskenmerken

opleveren en het blijkt, dat ik in deze mijne opininie niet alleen

sta, daar Lyonet in der tijd reeds op het verschil der zaagwerk-

tuigen van Cimhex connata en lutea heeft gewezen en Cameron in

zijn bekend werk, «A Monograph of the British Phytophagous Hy-

menoptera » ook een ISOtal afbeeldingen van zagen geeft , zal waar-

schijnlijk een nauwkeurig onderzoek van de overige vrouwelijke en

ook van die der mannelijke genitaliën nog vele verrassende ken-

merken kunnen oplevei'en , welk onderzoek vooral daarom zoo

belangrijk kan zijn, omdat, zooals reeds is vermeld, door de onder-

zoekingen van Zaddach is gebleken , dat er aan de uitwendige

kenmerken der sprieten , van het schildje , van de pooten en van

het aderbeloop der vleugels, door hunne groote verschillen bij

dezelfde soort
,
geene absolute waarde kan worden toegekend.

In een volgend stuk hoop ik mijne onderzoekingen omtrent de

zaagwerktuigen van het genus Trlchiosotini mede te deelen.

Zwolle, Juh 1902.
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VERKLARING BKR P L A T E N. >)

PLAAT 6.

Fìl'. i. ZaacfWPrktuisen van Clmhex lutea L.!?•
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EENIGE MEDEDEELINGEN

RETREFFENDK

Bombyx pop u li L,

DOOR

M. GALAND.

In November 4901 vond ik f e Laag Soeren overdag', tegen een

raamkozijn slapende, een wijfje van Boinhyx popiili L. De vlinder

werd levend door mij in een doosje medegenomen. Bij de thuis-

komst bleek hel dier zich geheel te hebben afgevlogen , doch in-

tusschen een veertigtal eieren te hebben gelegd. Dit gaf mij aan-

leiding tot een kweek , die zeer voorspoedig bleek te zijn , en

wellicht is het niet zonder belang daaromtrent in dit tijdschrift

het volgende mede te deelen.

De vlinder laat zich gemakkelijk uit het ei opkweeken. Niet

één rups of pop is bij mij gestorven. Ongetwijfeld is dus Bombyx

popîdi een zeer krachtig soort.

Zooals bekend is, zijn de betrekkelijk groote eieren ovaal, plat,

witgrijs met donkei' grijze besprenkeling en met een zwart punt

aan het eene einde. Zij doen aan kievitseieren in miniatuur denken.

De jonge rupsjes kwamen, nagenoeg allen gelijktijdig, uit het

ei in April 1902. Daar bij het toen zeer gure voorjaar de boomen

nog niet in blad waren , liet ik hen voorloopig in de koude. Ik

voorzag hen aanvankelijk van eenige takjes met bladknoppen van

meidoorn , met welk voedsel ik hen ook verder groot bracht. De

rupsen groeiden snel, zoodat zij eind Mei reeds allen volwassen

en ingesponnen waren. Nadat ik er eenigen zich in glazen aan

Tijdsclir. V. Eniom. XLVI. 5
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takjes had laten inspinnen om ze daarbij te kunnen waarnemen
,

deed ik de overigen in de door Standfuss aanbevolen peperhuisjes,

met bijvoeging natuurlijk van een weinig aarde. Het was interessant

om te zien hoe , als de rupsen « spinnreif » waren geworden , zij

van de haar alsdan geboden aarde met gulzigheid aten , onafgebroken

door, totdat de vereischte hoeveelheid door haar was ingenomen.

Zeer spoedig daarna begon dan het spinnen van den betrekkelijk

kleinen cocon. Zoodra daarvan de, alsdan nog doorzichtige buiten-

omtrek gereed was, werd de opgegeten aarde, nu met vocht vermengd

en daardoor eenigszins vloeibaar, gaandeweg uitgespuwd en met de

kaken netjes en gelijkmatig tegen het spinsel uitgespreid en daar

doorheen gedrukt. Na uitdroging vormt dan die aarde den buiten-

wand van den vrij brozen cocon.

De eerste vlinder, een e?, verscheen op 29 October 1902, de

laatste, eveneens een mannelijke, op 24 November d. a. v., terwijl

nog één levende pop in mijn bezit is, die dus schijnt te zullen

overwinteren, niettegenstaande ik haar nog geruimen tijd in de

warmgestookte kamer hield. Alle vlinders kwamen tegen de sche-

mering of in den vooravond uit. De mannetjes begonnen zonder

onderscheid binnen 2 à 3 uren na het uitkomen te vliegen. De

wijfjes bleven bijna allen rustig den nacht over zitten met uitge-

stoken geslachtsdeelen.

Bij het uitkomen deed zich toevallig nog een verschijnsel voor,

dal \fermelding verdient. Van mijn poppen lagen nl. twee den

zomer over zonder haar cocon , die gebroken was toen ik dien had

afgenomen van de takjes, waaraan hij was vastgesponnen. Deze

twee poppen, beiden mannelijke, kwamen het eerst uit. Toen

het daarop vrij lang duurde voordat een derde vlinder verscheen
,

wilde ik mij overtuigen hoe het met de overigen stond en ontdeed

ik een derde pop van haar cocon. Niet gering was mijn verbazing

toen ik op den avond van diezelfden dag zag dat ook deze pop,

en deze alléén uitgekomen was , te grooter nog omdat het een

vrouwelijke was, terwijl zooals bekend is de vrouwelijke poppen

over het algemeen later dan de mannelijke uitkomen. Ik heb ver-

volgens met verscheidene andere poppen nog dezelfde proef genomen
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en bijna zonder uitzondering met gelijke uitkomst , zoodat ik het

als het ware in de hand had een willekeurig aantal vlinders te

doen verschijnen , naarmate mij dat op een bepaalden dag min

of meer gelegen kwam. Alle op deze wijze behandelde poppen

gaven , evenals de overigen , volkomen normaal ontwikkelde vlinders.

Dat trouwens het uitkomen uit de pop een willekeurige daad

is, zal wel door niemand betwijfeld worden die dat dikwijls heeft

waargenomen. Daaraan moet dan ook wel toegeschreven worden

het feit dat er zoovele soorten zijn, die op een bepaalden tijd van

den dag de pop uitkruipen. Men moet daaruit wel besluiten , dat

de vlinder , wanneer hij gereed in de poppenhuid ligt , niet geheel

verstoken is van een middel tot waarneming van hetgeen in de

buitenwereld voorvalt, en zoo gevoelden zich wellicht mijn vlinders

niet meer veilig nadat ik hen op de medegedeelde wijze in hun

rust had gestoord. Ik herinner mij nog van vroeger dat ik op

zekeren dag in mijn poppenhouder een getik of zacht gekraak hoorde

van af de plaats waar ik in de overigens stille kamer zat te werken

Naderbij gekomen hield dit geluid op, doch als ik mij verwijderde

ving het weder aan; en zoo ging het verschillende malen ; eindelijk

bemerkte ik dal het geluid werd voortgebracht door een Smerinthua

tiliae L. die bezig was de harde poppenhuid te verbreken Het

dier was door mijn nadering verontrust en had telkens met het

voortzetten van zijn moeilijken arbeid gewacht totdat hij het terrein

weder veilig waande.

Uit kruipen uit de pop is liet ware woord. Het is een geheel

overeenkomstige handeling en geschiedt met behulp van dezelfde

wormachtige bewegingen van het geringde lijf, die bij het uit-

kruipen uit de rupsenhuid worden aangewend , zoowel bij het

vervellen als bij het verpoppen. Vooral bij groote vlinders kan men

dat zeer duidelijk waarnemen.

In het geheel was het resultaat van de beschreven opkweeking

een aantal van 23 <^i en 17 $?. De vlinders vertoonen, ook

onderling, weinig afwijking. Alleen is de tint, zoowel van de voor-

vleugels als van het lijf, nu eens donkerder, dan eens lichter. Bij

de donkerder exemplaren zijn de dwarslijnen op de voorvleugels
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meestal onderbroken. Bij één mijner lichtgekleurde (?(? zijn de

schouderdeksels grijs. Vooral de cTc? vertoonen eenige bestuiving

met witte, lange, gevederde schubben op de voorvleugels tegen

den achterrand; bij één f? is die bestuiving vrij sterk, zoodat de

achterrandshelft van het franjeveld, achter de tweede dwarslijn
,

bijna geheel gi'ijswit is.

Do (?c? meten van 32 tot 35, de 5? van -40 tot 45 millimeters.

Het zijn dus over het algemeen groote exemplaren.

Ik laat thans volgen mijn aanteekeningen behelzende de beschrij-

ving der rups in haar verschillende stadiën.

Vóór (Ie \f<ie vervelling : fluweelzwart met grauwe, ijle l)eharing;

aan weerszijden van den rug op eiken ring een oranjegeel vlekje
,

dat op enkele voorste, middelste en achterste ringen grooter is.

Vóór (Ie ^(1e vervelling : de oranjegele vlekjes tot een smalle

oranjegele lijn langs elke zijde van den rug vereenigd, op ring 5

onderbroken door een wit vlekje ; de kleur lichter of donkerder

grijs met lichtere ki'iebeltjes gemarmerd; beharing grijs.

Vóór de 3de verveUmg : nog ongeveer hetzelfde ; de rupsen zitten

plat tegen de takjes , waarop zij weinig uitkomen , met den kop

benedenwaarts.

Vóór de htde ^ laatste vervelling: thans zijn er lichtere, tot witte

dwarsstreepjes bijgekomen, die de orangele langslijnen onderbreken

aan het eind van eiken ring, w^aai'door de vroegere teekening

minder duidelijk wordt
; achter den kop een donker oranje dwars-

streep ;
de witte vlekjes op ring 5 nog altijd duidelijk ; kop thans

licht, met grijze puntjes geteekend.

]^a de kde vervelling : nog grauwer en daardoor nog minder

opvallend geteekend ; de oranjegele lijnen zijn zeer onduidelijk

geworden , de witte vlekjes op ring 5 springen het meest in het

oog en staan op een verhevenheid.

Beschrijvhig der volioassen rups. Effen geelgrauw tot zwartgrauw
;

eigenlijk is de grond wit , met witgeel gemengd
, en geteekend

met vale grijze tot zwarte punten en kriebeltjes. Kop mede licht,

donker geteekend. De rug is door twee onduidelijke geelachtige

zijlijnen begrensd. Achter den kop op den eersten ring een roode
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(Iwarslijn ; op ring 5 tusschen de twee langslijnen Iwee witachtige

vlekken. Op eiken ring vier verhevenheden die door iets donkerder

begrenzing een figuur vormen. Beharing ijl
,

grijs , op den rug

kort en steil , in de zijden langer. Buik licht met donkere vlekken.

De rupsen, over de geheele lengte nagenoeg even breed, zitten

in rust plat tegen de takjes.

Zoodra mijn rupsen « spinnreif » werden, veranderde, zooals

dikwijls het geval is in die omstandigheden , het uiterlijk sterk.

De vier verhevenheden op eiken ring, alsook de langslijnen en

eenige vlekjes in de zijden op eiken ring, werden dan nl. donker

rood, en de rug groenzwart , scherp begrensd door de thans roode

langslijnen. Ook de vorm der rups veranderde dan : zij werd van

langgerekt en plat
,
gedrongen en rond. Deze veranderingen hadden

reeds plaats vóór dat de rups aarde had gegeten.

Uit de afbeeldingen die van de rups bestaan blijkt dat zij in

verscheidene, onderling min of meer verschillende variëteiten voor-

komt. Toch zijn zeker alle afbeeldingen niet onberispelijk. De

afbeelding bij Sepp b. v. doet , zoowel wat den vorm als de kleur

betreft, sterk denken aan de stadie waarin de rups gereed tot in-

spinnen is , en zou dus op een dwaalspoor kunnen brengen ; in

zijn beschrijving vermeldt Sepp trouwens dat de rups doet denken

aan die der «Weeskinderenvhnders», waarmede zijn afbeelding

al zeer weinig overeenkomt. De beide afbeeldingen bij Hofmann
,

die Raupen der Schmetterlinge Europas, zijn niet oorspronkelijk.

De lichtgekleurde rups is overgenomen uit het werk van Hühner,

Geschichte Euiopäischer Schmetterlinge, 480G—1841, de rups

met roode vlekken uit het bekende werk van R.üsel. De beste

afbeeldingen schijnen mij te zijn die van Bucklei', the Larvae of

the British Butterflies, vol. HI, pi. 48 en 49. De door mij ge-

kweekte rupsen komen vrij wel overeen met de afbeelding op

pi. 48, fig. 2t', hoewel aldaar de roode dwai'slijn achter den kop

en de geelachtige zijlijnen op den rug ontbreken. Fig. 1 op plaat 48

van Buckler doet weder sterk denken aan de rups in de stadie

van verpoppen.

Volgens de afbeeldingen kunnen twee hoofdvariéteiten worden
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oii«lerscheiden, al of niet met (loukerder (roode) vlekken of wratten

op den rug. In elk geval wijs ik er op dat het aanwezig zijn dier

roode vlekken op den rug geen regel is, zooals de meeste beschrij-

vingen , die men omtrent de rups vindt, zouden doen denken.

Ten slotte vermeld ik nog dat van een donkere lijn over het midden

van den rug, die op meerdere de)' voorhanden afbeeldingen te zien

is, mijne rupsen geen spoor vertoonden.

Zutphen, Februari 1903.
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IN MEMORIAM.
DOOR

Mr. A. P. A. LEESBERG.

Dr. Alexander Willem Machiel van Hasselt werd geboren le

Amsterdam 9 Augustus 1814.

Op betrekkelijk jeugdigen leeftijd verloor hij zijn beide ouders.

Hij studeerde aan het gymnasium te Winterswijk en ging van

daar naar de Akademie van Utrecht, waar hij in 1837 tot Officier

van Gezondheid werd benoemd , spoedig Medecinae Doctor word

en bovendien in de Cliirurgie promoveerde.

Van 1861

—

1868 was hij leeraar in de toxicologie, later ook in

de chirurgie aan de Rijkskweekschool voor Militaire geneeskundigen.

Het past mij niet van zijne verdiensten als arts en toxicoloog

te gewagen, maar de Duitsche vertalingen zijner werken over

toxicologie en bovenal de waardeerende levensbeschrijvingen van

den geleerde, door mannen als Dr. Fles, Utrecht 1880, en idem

Eigen Haard 1888, en het « in Memoriam d door Dr. J. Binnendijk

September 1902 (Ned Tijds. voor Geneeskunde, Deel II N". 12),

bewijzen, hoezeer hij gezien was en gewaardeerd werd.

Vele geleerde genootschappen, o. a. de Koninklijke Academie van

Wetenschappen te Amsterdam , rekenden het zich tot eer hem tot lid

of correspondeerend lid te hebben , en twee Nederlandsche orden

versierden zijne borst.

Maar ik acht het meer mijn taak hem, als Entomoloog te her-

denken en ten slotte als vriend te schetsen.
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Reeds spoedig lui de oprichting der Nederlandsche b]nt, Vereeniging

trad van Hasselt als lid toe, en bij de verdeeling van den arbeid

koos hij de Araneologie tot zijn speciale studie.

Liefhebber der buitenlucht en bewonderaar der natuur , verzuimde

hij nooit in zijn vrijen tijd de studie diei' dikwijls gevreesde en

vaak geminachte pygmeeën uit de dierenwereld.

IJverig beoefenaar der oude literatuur, was hij ook weldra in

correspondentie met de levende Araneologen', zooals Thorell , Cam-

bridge, Becker, Simon enz., en van heinde en ver stroomden

hem de brochures toe in alle talen over zijn geliefkoosde studie.

Niet alleen de Nederlandsche en Europeesche, maar ook de zoo-

genaamde exotische spinnen trokken zijn aandacht en vele, veel te

veel om op te noemen , zijn zijne determination en beschrijvingen.

In 4856 werd Dr. van Hasselt lid der Ent. Vereeniging en reeds

4 Juli Ì857 deed hij op de Zomervergadering te Utrecht zijn eerste

mededeeling (Tijds. v. Ent. Dl. I pag. 40). In de vergadering van

30 Juli 1864 werd hij gekozen tot lid der Redactie van het Tijd-

schrift 1er vervanging van Dr. J. k. Herklots. Hij bleef lid der

Redactie tot 7 Juni 1878. In de Zomervergadering van 26 Juli 1880

tot lid van het Bestuur gekozen , werd hij in de Bestuursvergadering

van 24 Augustus 1880 tot Voorzitter benoemd Als zoodanig was

hij ook lid der Redactie en Meef daarbij werkzaam tot Juli 4 889,

toen hij wegens ouderdom verzocht, zijn functie van Voorzitter met

die van Vice- Voorzitter te verwisselen. Vice-Voorzitter bleef hij van

13 Juli 1889 tot 20 Juni 1896, toen hij bedankte als lid van het

Bestuur. Zeer talrijk zijn de bijdragen, die hij voor het Tijdschrift

leverde. Zijn voornaamste pennevrucht is wel de Catalogus Ara-

nearum in Neerlandia inventarum. Hagae comitis 1886.

Zijn laatste bijdrage verscheen in Tijdschrift Deel XLII p. 173.

Ik leerde den achtenswaardigen man voor het eerst kennen iu

1871, toen ik lid werd der Ned. Ent. Vereeniging, en sedert dien

tijd, ofschoon een groot verschil van leeftijd ons scheidde, is de

hechte vriendschapsband gesloten
,

die alleen de dood vermocht te

slaken.

Was men eerst geïmponeei'd door het waardige voorkomen van
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« onzen generaal », zooals we hem placlilen te noemen , de groote

mate van vriendelijkheid en vertrouwen , waarmede hij ons jongeren

te gemoet kwam, verbrak al spoedig alle stijfheid en gedwongenheid

in onze verhouding en deed een warme genegenheid ontkiemen

voor den hartelijken geleerde, die elke poging van ons, onbedreven

beoefenaars der Entomologie , met erkenning en waardeering te

gemoet kwam , ook al betrof het afdeelingen der wetenschap ,
die

buiten zijne specialiteit vielen.

Als Voorzitter en als lid, was hij het middelpunt onzer verga-

deringen , en al waren er niet veel , die de spinnenliefhebberij van

den generaal deelden, als hij sprak met de hem eigen bonhommie

en zijn voordracht dikwijls met militaire uitdrukkingen kruidde,

was iedereen vol belangstelling en oplettendheid. Vooral op onze intieme

Haagsche bijeenkomsten, die telkens aan huis bij medeleden plaats

vonden, was hij vol vuur, en kwam steeds, met een las vol fleschjes

met spinnen en een school-microscoop gewapend, martiaal de vei'gader-

kamer binnen.

Dan werd de lange pijp aangestoken (voor welker tegenwoor-

digheid ieder lid had te zorgen) en de generaal pakte zijn

schatten uit.

Was de vergadering bij hem aan huis, dan verscheen hij nog in

een oude uniformjas en zette een fraaie nmts met pluim op, om

de gasten te ontvangen.

Werd er dan wat bizonders ter tafel gebracht, bijv. eenige

kleurige exotische vlinders (volgens hem het cheval de parade

der Entomologie), dan was zijn grootste pret het doosje even njede

te nemen naar zijn huiskamer, waar zijn echtgenoote en dochters

zijn bewondering moesten deelen.

Onze laatste vergadering werd in het voorjaar gewoonlijk gevolgd

dooi' eene excursie in de omstreken van den Haag , en het was

een eigenaardig genot den grijzen generaal zijn eenvoudige me-

thode, om de begeerde spinnen te verschalken, te zien toepassen.

Gewapend met tal van grootere en kleinere pillendoosjes ,
zocht

hij tusschen mos en gevallen bladeren recht uit op den grond

liggende de dieren op en ving ze een voor een in een doosje. Bij
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liet koffiedrinken werd dan de voorraad bezicliligd en onmiddellijk in

spii'ilus gedood; om daarna op nieuw te beginnen.

Eigenaardig was zijn tenaciteit om het eenmaal voorgenomene te

bereiken. Eens toen wij op een zeer warmen voorjaarsdag met ons

drieën: de generaal, Dr. Everts en ik naar Loosduinen gingen, had

onze generaal het er op gezet de waterspin te bemachtigen ten einde

hare levenswijze, vooral het vervaardigen harer cocon onder water

te bestudeeren. Al brandde de zon nog zoo fel , hij liet niet los

in de sloten met een hark te visschen naar de Argyroneta aquatica.

Werkelijk mocht hij er een drietal van bemachtigen , maar toen

was hij op. «Jongens», zeide hij
,

(zoo sprak hij ons altijd aan) toen

wij aan 't koffiedrinken waren , «ik geloof dat ik een zonnesteek heb,

laat mij maar stil zitten , bestel een rijtuig , ik zal zoo met een

wel flauw vallen , rijdt dan maar zachtjes naar huis en draag mij

naar bed». Gelukkig kwam zijn medische profetie niet uit en

mochten wij hem wel vermoeid , maar bij volle kennis aan het

bekende huis Amsterdamsche Veerkade afleveren.

Van reizen was hij geen liefhebber, ik geloof dan ook, dat hij

het niet verder dan Keulen of Brussel buiten 's lands gebracht

heeft, maar op onze zomervergaderingen, die bijna altijd buiten

den Haag plaats vonden, was hij een trouwe comparant.

Ik herinner mij nog levendig zijn schrik, toen wij na een aller-

genoegelijkste vergadering te Enschedé des anderen daags naar

Gronau wandelden en hij juist op de grens een Pruissisch gendarme

met geweer zag staan : t( Lees , hij schiet toch niet , hè ? » waarop

ik hem omtrent de plannen van den rustbewaarder gerust stelde.

Eens heb ik den goeden generaal boos gezien , het was na een

vergadering te Winterswijk, alwaar hij een zeer zeldzame spin

(zonder spintepels uit het Museum van Kopenhagen had vertoond.)

Gemakshalve had hij zijn koffertje aan den trein medegegeven
,

niet vermoedende dat de Maatschappij der lijn Winterswijk-Zutphen

(Holl. Spoor) het koffertje langs haar lijn Amsterdam—den Haag

zoude vervoeren , terwijl wij billetten Staatsspoor hadden. Ongelukkig

liepen wij te Zutphen den trein mis, moesten in Arnhem over-

nachten en in den Haag komende, vond de generaal ffeen koffer



IN MEMORIAM. 75

(waarin de bewuste spin). Nu werd hij werkelijk kwaad en de

sfationchef moest aan station HoU. spoor telegrapheeren , waarna

gelukkig het verloren schaap terecht kwam. Door zijn weinige

routine van reizen had onze brave generaal er niet op gelet , dat

het bagagebillet hem te Winterswijk gegeven, luidde : via Zutphen-

Amsterdam.

Van vroeg naar bed gaan hield de generaal niet , en het was

zijn gewoonte zich lezende in slaap te brengen. Ik herinner mij

nog een vergadering te Breda , toen ik wegens groote drukte in 't

Hotel met den generaal één slaapkamer had. 's Avonds ten

elf ure thuis komende , en naar bed willende gaan , vond ik onzen

generaal te bed liggende, een lange pijp rookend en voor zich een

kop thee met een broodje met kaas. Hij was nog lang niet van

plan te gaan slapen en moest eerst zijn pijp uitrooken.

Wegens zijn aanzienlijke lengte, hij had een echt martiaal figuur,

vereerde een onzer hem, bij zijn benoeming tot generaal-majoor van

den geneeskundigen dienst met het volgende leuke vers :

«Een man met lange beenen.

Een groot Arachnoloog,

Van Hasselt onzen Gene-

raal achten w' allen hoog, »

De studie der spinnen , zijn lievelingsstudie , hoe heeft hij geheel zijn

leven daaraan gewijd en wat schat van biologische, anatomische,

systematische kennis was in dat hoofd vergaderd. Zijn hoofdwerk :

Catalogus enz. legt een schitterend bewijs af van zijn nauwkeurige

studie en niet het minste van zijn bekwaamheid zich in het klassieke

Latijn uit te drukken.

Hoewel met de grootste Arachnologen Thorel, Simon, Becker etc.

in aanhoudende correspondentie , bleef hij de eenvoudige systematiek

der ouderen aankleven en kon zich maar niet voorstellen, dat voor

de studie, vooral van beginnenden analytische tabellen der soorten

en genera onmisbaar zijn.

Zelfs voor de inlandsche familiën en genera der Araneïden wilde

hij geene analytische tabel maken « ik herken ze immers dadelijk »

was zijn antwoord, als ik hem daarnaar vroeg , maar hij vergat, dat
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er in Ulis land geen tweede was, die de spinnen zoo kende en met

zijn dood de leemte in deze wetenschap niet spoedig zou worden

aangevuld.

Ook de exotische spinnenwereld trok zijn aandacht en talloos

zijn de determinatiën en beschrijvingen door hem van de gebraciite

of gezonden vangsten bewerkt. Ik herinner aan de beschrijving

der spinnen bij de Sumatra-expeditie en in Suriname buit gemaakt.

Anatomie en biologie bekoorden hem nog meer dan de systematiek,

getuige zijn grondige studie over de generatie-organen der spinnen

vooral der mares ; ook over hun nestbouw en levenswijze.

Als medicus en gewezen leeraar vertrouwd met de leer der

vergiften, interesseerde hem de studie over de zoogenaamde ver-

giftige spinnen , waarover hij in het Tijdschrift voor Entomologie

belangrijke studiën schreef. Levendig herinner ik mij de aangename

samenweiking , toen ik door eenige kennis der Spaansche taal onzen

generaal kon helpen in de vertaling van een stuk uit de weten-

schappelijke analen van Chili « Un caso lethal por la mordedura de

una a rafia A), waarin het ziekteproces en overlijden van een jongentje

van 7 jaar ten gevolge van den steek eener spin (Latrodectes for-

midabilis) werd beschreven.

Ook andere orden trokken zijn belangstelling, bijv. het stridulatie-

orgaan bij de Cicaden , waarover hij ook in ons Tijdschrift schreef.

Gelijk aan alle menschen , bleef ook hem het leed niet bespaard,

en op den hoogsten trap der hieiarchische ladder gekomen, verloor

hij binnen veertien daag tijds twee zijner volwassen kinderen,

waaronder zijn een'ge teergeliefde zoon Theodor, zijn oogappel,

dien hij als O.-I, Ambtenaar naar Insulinde zag vertrekken om

nimmer terug te keeien.

Toen was zijn levenslust gesloopt en zeide hij mij dikwijls : « niets

boezemt mij meer belang in dan de entomologie en het visschen».

(Dit laatste was ook voor hem een hartstochtelijke liefhebberij).

Gelukkig bleVen hem nog twee kinderen bespaard, terwijl' hij

zich op zijn ouden dag, hij werd bijna 87 jaar, mocht verheugen

in een tweetal lieftallige kleinkinderen.

Had men eenmaal zijn vriendschap gewonnen, dan was hij
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buitengewoon hartelijk. Zoo herinner ik mij bij een hevige ziekte

mijner echtgenoote, die gedurende veertien dagen op den rand des

grafs zweefde, dat hij, de tachtigjarige , dagelijks door weer en wind

de zieke kwam bezoeken. Hij , als medicus , was altijd welkom en

meermalen drukte hij mij warm de hand , zeggende « uw vrouw is

zwak , zeer zwak maar taai » en sedert haar herstel noemde hij

haar steeds « la ressuscitée ».

Hoe hij de Entomologische Vereeniging lief had , heeft hij zijn

geheele leven getoond en schitterend bewezen door het legaat van zijn

geheelen boekenschat op Entomologisch gebied aan onze bibliotheek.

Bij al zijn vrienden en bekenden zal zijn nagedachtenis in eere

blijven als van een braaf, oprecht godsdienstig, begaafd man, die

gedurende zijn lang leven gewoekerd heeft met de talenten , hem

geschonken.

Zijne assche ruste in vrede !
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Over de ontwikkelingstoestanden van eenige

Microlepidoptera van Java.

DOOR

W. VAN DEVENTER.

(Plaat 9 en 10).

1. Asopia Manihotalis Guenée, Dell, et Pyr. p. 121 (1854).

—

Hampson, Moths of India IV, p. 151, fig. 87 (1896). (')

Pyrails Gerontesalis Moore, Lep. of Ceylon III, p. 263, pi. 78,

fig. 6 Î (1885—87).

E i. Lang 0.44 ram , breed 0.32—0,36 mm. Onregelmatig

eivormig: het gedeelte dal op het substraat ligt is afgeplat. Op de

weeke schaal ziet men bij sterkere vergrooting een vrij regelmatige

facet ten-teekening, veroorzaakt door ribbetjes op het oppervlak. De

kleur is vuilwit. De eieren worden afzonderlijk of bij kleine

groepjes dicht bij of op het voedsel gelegd.

Rups. PI. 9, fig. ia.

Lengte der ?? ± 15 mm., der <?(? ± 12 mm. Kop glanzend

roodbruin; halsöchild geelbruin. Grondkleur van het lichaam vuil-

wit; bij jonge exx. geheel van deze kleur, en alleen de inhoud

der ingewanden donker grauw doorschemerend, bij de volwassen

rupsen de voorste leden grauw, naar achteren toe lichter.

De anaalklep is chitineus en licht geelbruin, even als een lang-

werpig plekje op den Uden ring. Deze ring zelf is bij volwassen

exemplaren grauw. Het lichaam is overal ongeveer even breed; bij

(1) De determinatie van alle besproken soorten heb ik te danken aan de

welwillendheid van den heer P. C. T. Snellen.

Tijdsckr. V. Entom. XLVI. 6
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de halfvolwassen rupsen zijn de laatste leden zelfs breeder dan de

eerste. Tusschen de geledingen slechts zwak ingesnoerd.

Kop en lichaam zijn verspreid behaard, de haren zijn wat korter

dan de breedte van het lichaam en lichtgekleurd. Buikpooten 10;

de twee pooten van elk paar staan dicht bijeen.

Ik vond de rups in een meststof, bestaande uit gemalen doppen

van het een of ander zaad; zij leeft echter ook in vele andere

plantendeelen, zaden enz Tusschen haar voedsel spint zij vrij stevige

gangen, door de verschillende deeltjes daarvan aaneen te hechten.

Van binnen zijn deze gangen glad besponnen en soms zijn zij

vertakt. De rups verlaat vaak haar gang om een nieuwe te maken.

De verpopping heeft niet plaats in den gang doch in een afzon-

derlijk daarvoor vervaardigd spinsel, eveneens van voedseldeeltjes

en van binnen wit besponnen.

Pop. PI. 9, fig. ib.

De Î pop is ± 8| mm. en 2^ mm. breed, de c? ± 6 mm. lang

en d 2 '^^ïi''- breed. Zij is tamelijk plomp gebouwd, geheel roodbruin

van kleur en met weinige korte haartjes bezet. De achterlij fspunt

is donkerbruin.

Na 12 dagen komt de vlinder te voorschijn.

2. Ephestia Cahiritella Zeiler, Stett. Ent. Zeit. 1867, p. 384.

—

South, Entomologist 23, p. 304, pi. 4, fig. 12 (1890).

U])/i. Passidella Barrett. Entom. Monthly Mag. XI, p. 271 (1875).

Ei. PI. 9, fig. 2a.

Lengte 0.36 mm., breedte 0.28 mm. Ovaal van vorm en voorzien

van kleine langwerpige verhevenheden, terwijl het geheele oppervlak

gegolfde ondiepe groeven vertoont. Het is ongekleurd. De vrouwe-

lijke vlinder legt de eieren verspreid op of naast het voedsel, zonder

ze daarop vast te kleven.

Rups. PI. 9, fig. 2b.

Lengte 6 à 7 mm. Kop bruin, een weinig ruw; om de mond-

deelen donkerder. Het halsschild donkerbruin met een lichten naad

over het midden; eveneens ruw van oppervlak. Het lichaam is in

de voorste helft paaisrood en het donkerst tusschen de geledingen
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3 en 9. Verder naar achteren wordt de kleur meer geelachiig.

Het draagt vele donkergekleurde wratten van verschillende grootte
;

op het 2de en 11de lid staan er twee welke zwart-omrand zijn.

Van de overige staan de grootste op 8 overlangsche i'ijen ; hiervan

loopen er 2 over den rug, 2 aan iedere zijde en een aan eiken

kant even boven de pooten. Elke lichaamsring draagt er 10, De

wratten dragen vrij lange ongekleurde haren. De huid van het

lichaam is verder ruw door een groot aantal fijne puntjes. De

laatste geleding vertoont behalve de bruine anaalklep nog drie

bruine vlekjes.

De rups vond ik in cliocolade-tabletten, waar zij onder het

bladtin in de chocolade onregelmatige, ondiepe gaten vrat. Verder

komt zij voor in de op Java voorkomende gist, raggi genaamd,

welke als plat-ronde koekjes in den handel is. Ook hierin vreet

de rups gangen. De verpopping geschiedt in een zeer los spinsel

in den een of anderen nabijzijnden schuilhoek.

Pop. PI. 9, fig. 2c.

Lengte i 5 mm., breedte ± 1.25 mm.; lichtbruin van kleur,

buikzijde lichter dan de rug. Oogen donker. Het voorlaatste acliter-

lijfssegment versmalt zich naar achteren sterk, terwijl het laatste

daar weer breed aangezet is, zoodat het achterlijf op deze plaats

ingesnoerd is.

3. Setomorpha Tineoides Walsingham, Proc. Zool. Soc. ofLond.

1886, p. 465, pi. 41, fig. 8. — Pagenstecher, Lep. d, Bism.

Arch. II, p. 232 (1890).

Tineola? Nuheculella Snell., i. litt.

Rups. PI. 9, fig. 'òa.

Lengte 5—6 mm. Kop glimmend doakerbruin met lichte

vorklijn. Het halsschild en de chitine-schilden op het 2de en 3de

segment zijn eveneens bruin, de laatste echter het lichtst van kleur.

Alle drie worden zij in het midden door eene lichte lijn gedeeld;

deze is op het halsschild smal, op de beide volgende ringen breed.

In de zijden van elk der voorste drie geledingen staan eveneens

kleine chitine-plaatjes.
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De grondkleur van het lichaam is vuilwit terwijl de inhoud der

ingewanden en het rugvat donker doorsohemereu. De anaalklep is

geelbruin. Beharing ijl ; op de eerste drie leden iets langer dan op

het verdere deel van het lichaam.

Ware pooten bruin, goed ontwikkeld; de buikpooten minder,

hetgeen te verklaren is uit de levenswijze.

Het lichaam is naar achteren toe iets breeder en eindigt zeer

stomp. De rups leeft in een zak van 6—8 mm. lengte en ± 2 mm.

breedte. (PI. 9, fig. 3Ò). Deze is in het midden het breedst en

daar een weinig plat Naar de uiteinden toe eerst versmald en

daarna weer een weinig verbreed. Hij is vervaardigd van vast aaneen

gesponnen zandkorrels en voedseldeeltjes en van binnen lichtgrijs

besponnen. Ook grovere deeltjes worden op de buitenzijde vast-

gehecht. Beide uiteinden zijn open en tijdens het leven van de

rups worden ook hieraan vaak grootere voedselstukjes, echter slechts

tijdelijk en losjes, aangesponnen ; tegen de verpopping zijn zij niet

meer aanwezig. De rups kan aan beide uiteinden van den zak te

voorschijn komen. Uit dezen genomen kan zij nog tamelijk vooruit

komen ; nochtans verlaat zij haren zak nooit vrijwillig.

Vóór de verpopping wordt de zak met een uiteinde opgehangen

aan nabijzijnde voorwerpen ; het spinseldraadje is evenwel lang

genoeg (1 à 2 mm.) om den vlinder, die altijd aan dit einde

uitkomt, hier langs te doen passeeren. De pop hangt dus met den

kop naar boven en niet zooals bij de Psychiden, naar beneden.

P o p. PI. 9, fig. 3c De mannelijke pop is ruim 3 mm. lang,

de vrouwelijke ruim 4.

De laatste is vrij plomp van vorm. De kleur is bleek geelbruin,

terwijl de oogen 'ipoedig donkerbruin worden. De sprietscheeden

steken voorbij het achterlijf uit, en wel bij den ê verder dan bij het ?.

In het aangezicht staan aan weerszijilen van den bovenlip twee

haren, op den halskiaag staan er vier vrij lange, kromme. Verder

op den thorax nog eenige en ten slotte verscheidene korte, rechte

op het achterlijf.

Tegen het uitkomen schuift de pop zich een weinig uit den

zak.
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4. Opogona Fumlceps Felder, Novara, Lepid. II, pi. 139, fig. 8 c?

(1875). — Moore Lep. of Ceylon III, p. 5'26 (1885—87). —
Pagenstecher, Lep. d. Bism. Arch. II, p. 237 (1900).

Rups. PI. 10, fig. Iß.

Lengte 15—17 mm, en bijna 1.5 mm. breed. Kop en eerste

lichaamsring glimmend donkerbruin. De laatste breeder dan de kop

en de overige segmenten. Het verdere deel van het lichaam is dof

grauwzwart van kleur en vertoont vele plooien. Naar achteren toe

worden de leden smaller en de kleur iets lichter. Op het 2de en

3de segment zijn de plooien gelijk gevormd (zie de teekening) en

deze leden vertoonen elk twee ronde eenigszins glinimende plekken.

Op de geledingen 4 tot 11 loopen de plooien in dwarsche richting

over het lichaam en zijn ovei'al vrijwel even breed. Elk dezer leden

draagt vier wratten, ieder met een haar. Gezamenlijk vormen deze

wratten twee rijen in lengte richting over het lichaam verloopende.

In de achterste helft van het lichaam is een iets donkerder

ruglijn waar te nemen. Het laatste lid is donkerbruin evenals de

naschuivers. De pooten zijn alle goed ontwikkeld. Het lichaam en

ook de kop zijn matig sterk behaard. De rups heeft van jongs af

het boven beschreven uiterlijk.

Tusschen doode, nog niet ontplooide bladeren van den kokospalm

leeft de rups bij voorkeur, naast verscheiden soorten van een aan

Erechthias verwant geslacht. Ook op vele andere droge bladeren

en andere plantendeelen zal zij wel te vinden zijn. De bladeren

waartusschen zij leeft, worden losjes aaneen gesponnen en als

voedsel de oppervlakte der bladeren afgeschaafd. Zij kan zich snel

voor- en achteruit bewegen

De verpopping geschiedt tusschen de bladeren in een lang, spoel-

vormig spinsel, vervaardigd van evenwijdig tegen elkaar gesponnen

bladnerven ; het geheel wordt van binnen wit besponnen. Voor het

uitkomen schuift de pop zich uit het spinsel en soms nog een weinig

tusschen de bladeren uit, zoodat zij vooi' meer dan de helft vrij komt.

Pop. PI. 10, fig. ib.

Lengte ± 5J- mm. Vrij plomp van bouw. Kop zwart, naar

achteren lichter wordende. Voorhoofd overdwars scherpkantig; de
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scherpe kant wordt naar de zijden voortgezet door het wortelUd

der sprieten, hetwelk over de oogen hgt. De schedel is geheel

vlak. De scheeden der sprieten zijn iets korter, die der achferpooten

iets langer dan de vleugelscheeden. Deze laatste reiken tot aan het

begin van het laatste achteilijfssegment.

De laatste zes leden van het achterlijf diagen een dwarsclie rij

stekeltjes, het laatste lid aan den punt een paar langere, welke

naar de rugzijde zijn omgebogen. In de zijden van het achterlijf

bevindt zich een rij stijve, donkerbruine haren, en verspreid over

het lichaam een aantal dunne ongekleurde.

Na ongeveer 11 dagen komt de vlinder te voorschijn.

5. Graoilaria Cramerella Snellen i. 1. nov. sp. (i) (De cacao mot).

E i. Lengte 0.45—0.50 mm. en hreedte 0.25—0.30 mm.

De eieren zijn sterk afgeplat; zij hebben een (soms onregel-

matigen) ellipsvormigen omtrek en hun schaal is in overlangsche

en dwarsche richting van ribbetjes voorzien. Kleur roodachtig-oranje.

Zij worden één voor één, bij uitzondering twee aan twee op de

vruchtschil der cacaokolven gelegd en wel bij voorkeur tusschen

de overlangsche ribben in. (Zeimtner, Bulletin n". 1 van het proef-

station voor Cacao te Salatiga).

Rups. PI. 10, fig. Ia.

Volgens Zehntner is de rups 12 mm. lang. Ik heb echter nooit

exemplaren gevonden langer dan 9 mm. Dit verschil kan toe te

schrijven zijn aan de verschillende voedsterplanten Cacao en Bam-

loetan, doch mogelijk ook aan het verschil in klimaat. Misschien

blijven de rupsen in de laagvlakte kleiner dan in de koelere hoogere

streken.

(1) Gr. Cramerella Snell., 11 exemplaren vau beide seksen; 11-14 mm.
Sprieten een vijfde langer dan de voorvleugels, deze tot vier vijfden zvi^art met

fijne, grijswitte dwarslijuen, waarvan twee, op het midden, eene omgekeerde V
voorstellen; laatste vijfde okergeel met afwisselend zwarte en witte voorrands-

teekening, een potloodkleurig dwarslijntje en eene zwarte stip in de vleugelpunt.

Franje grijs met drie uitwijkende zwarte langsstreepjes bovenaan en eene zwarte

deelingslijn naar beneden tot onder het vermelde potloodklenrig dwarslijntje.

Schedel zwaHgrijs, aangezicht wit, ook het zwartgeteekende eindlid der palpen.

Deze soort heb ik ook van Dr. Zehntner ontvangen.
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De kop der rups is glanzend zeer lichtbruin, de monddeelen

en de gevorkte lijn zijn donkerbruin. Het lichaam is wit of bleek-

geel, het rugvat schemert iets donkerder door. Om de anaal-

opening is de kleur weer donkerbruin.

Het 2de en 3de lid dragen aan de rugzijde elk twee zachte

puistvormige uitwassen, welke ingetrokken kunnen worden. Het

laatste lid loopt kegelvormig toe.

De ware pooten zijn klein doch staan op vrij groote verheven-

heden. De buikpooten, waarvan slechts 3 paar voorhanden zijn,

zijn gewoon gevormd, de naschuivers staan dicht naast eldaar.

De rups leeft in de vruchten van den Ramboetanboom [Nephe-

lium lappacemn L.) en in de cacao-kolven. Ik zelf nam ze alleen

in de eerste waar. Hier heeft de ontwikkeling aldus plaats: De

vrouwelijke vlinder legt haar ei op de vruchtschil, de jonge rups

boort zich door de schil tot op het vruchtvleesch en vreet deze

beide aan. Zij doet aldaar een onregelmatig begrensde holte ontstaan

van ± 1 cm. grootte en enkele mm. diepte. Is de rups volwassen

dan boort zij zich naar buiten en verpopt zich. (Gewoonlijk onder

tegen de bladeren in een deuk daarvan).

Volgens Zehntner (•) verschilt de beschadiging al naar het

de variëteiten Ramboetan Atjeh en R. Djawa betreft. Bij de eerste

geschiedt het als boven beschreven, bij de laatste zou de rups niet

tusschen vruchtwand en vleesch blijven doch door boren tot op de

pit, en direct onder de zaadhuid een gang vreten, onregelmatig

over de pit verloopende en dicht bij de vruchtsleel eindigende,

waar de rups zich uit de vrucht boort.

Deze wijze van beschadiging heb ik zelf meermalen waargenomen

doch tot nu toe nooit de rups kunnen vinden die ze veroorzaakte.

Zooals boven reeds vermeld werd verlaat de volwassen rups de

vrucht en vervaardigt zich, soms op een tak, meestal echter onder

tegen de bladeren, een vliezig spinseltje. Dit is 1'2— 15 mm. lang

en 5—7 mm. breed, ongeveer ovaal, doorzichtig en donker- oranje

van kleur. Daar als plaats om te verpoppen een kleine holte in

(1) Zie „De Nieuwe Gids" Tijdschrift voor bergcultures 3de jaargaug blz. 1014.
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den tak of een indeuking in het blad opgezocht wordt, bestaat dit

spinsel alleen uit een slechts weinig gebogen vliesje, dat de open

zijde van de holte afsluit. Langs den omti^ek, op ± i inm. afstand

daarvan naar binnen toe, wordt een loodrecht daarop staand wandje

gesponnen. De pop wordt door enkele draadjes op haar plaats

gehouden. Het vervaardigen van het spinsel en het verpoppen

duren elk een etmaal.

Pop. PI. 40, fig. 2ö.

Lengte 7— 8 mm., breedte ± 1 mm. Slank van vorm, bleek-

bruin gekleurd. De oogen worden na enkele dagen donkerbruin.

Op het voorhoofd staat een naar voren gebogen donkerbruin

doornvormig uitsteeksel, dat blijkbaar moet dienen om het perka-

mentachtige spinsel te doorboren. Tusschen de oogen staan een

paar haren; de sprietscheeden steken i tot J- van de lichaams-

lengte achter het achterlijf uit. De scheeden der achterpooten vallen

zamen met die der sprieten doch reiken slechts tot aan de achter-

lijfspunt. De leden van het achterlijf dragen ieder 6 vrij stijve

naar achteren gerichte haren.

De poptoestand duurt in de laagvlakte zes dagen. De pop schuift

zich halverwege uit het spinsel.

6. Lyonetia Simplella Snellen i. 1. nov. sp. (')

Rups. PI. 10, fig. 3a.

Lengte ± 3^ mm., breedte ruim | mm. (Üp de afbeelding is

de rups te kort in vergelijking tot de breedte.)

Kop lichtbruin, glimmend
;

monddeelen vooruitstekend. Voor-

hoofdsdriehoek en achterhoofd het donkerst. Eerste lichaamsring

met twee grauwe vlekken. Lichaam vrijwel kleurloos; inhoud der

ingewanden lichtbruin doorschemerend. Lid 2 en 3 aan de rugzijde

links en rechts met twee paren stijve donkergekleurde haartjes (te

zamen dus 8 op elk segment). Lid 4 en 5 dragen er aan weers-

(1) Lyon. Simplella Snell. Vier exemplaren van 4— 6 mm. Kop,met schedelkuif,

sprieten en thorax, zoomede de voorvleugels glanzig zilvergrijs, iets bruinachtig,

als bij mijne variëteit II, van L. Clerckella. Teekening kan ik op de voorvleugels

niet onderscheiden; de achtervleugels zijn lichtgrijs.
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zijden drie, welke in één rij staan, de verdere leden aan eiken

kant twee. In de zijden van het lichaam staan nog gewone korte

dunne haren. A.naalschild grauw gekleurd. De ware poolen zijn

lang; vooral het laatste lid, dat zeer dun en spits eindigt. Aan de

einden der beide eerste leden staan eenige haartjes ingeplant. De

buikpooten 8 in getal, zijn spits, kegelvormig, de naschuivers

dikker en stomper.

De rups leeft in platte, doorzichtige gangen van spinsel op vuile

stoffige planken etc, waar zij zich waarschijnlijk met dit vuil en

met schimmel voedt. Zij kan onder schokkende bewegingen snel

voor- en achterwaarts loopen. Kop en voorpooten zijn bijna voort-

durend in trillende beweging. Op dezelfde plaats waar de rups

leeft, wordt ook het spinsel gemaakt. Daartoe wordt eerst een

ovaal dun vliesje gesponnen en daaronder de eigenlijke cocon

gemaakt, welke 6— 7 mm. lang en 1^ à 2 mm. bieed is. Deze

is zuiver wit van kleur, een weinig doorschijnend.

Pop. PI. 10, fig. 3Ô.

Lengte 21—3 mm., vuilwit van kleur met een dik, stomp,

driehoekig uitsteeksel voor aan den kop. De oogen worden spoedig

zwart, zij zijn bedekt door de verbreede wortelleden der sprieten

(oogdeksels). Op het uitsteeksel aan den kop staan twee schuin

naar buiten gerichte dunne haren. De leden van het achterlij

dragen ieder aan weerszijden twee witte haren. De laatste vijt

achterlijfsegmenten zijn los van de vleugelscheeden etc.

In 8 à 9 dagen ontpopt de vlinder.

7. Phyllocnistis minutella Snellen i. 1. nov. sp. i).

Ei. Lengte 0.28 mm.; breedte 0.20 mm. Ovaal van vorm,

sterk afgeplat ; de bovenzijde is een weinig gewelfd ; ongeteekend

glad en sterk glimmend , zoodat niettegenstaande de geringe af-

1) Phyllocnistis Minutella Saell. 10 ex. 3^— 4 mm. Kop, thorax en voor-

vleugels tot twee derden glanzig porceleinwit, de laatsten met twee fijne

zwartgrijze langslijnen uit deu wortel en zulk een schuin voorrandslijntje , nabij

eene bijna regte zwartgrijze dwarslijn die het laatste vleugelderde begrenst. Dit

met eene groote zwarte stip in de vleugelpunt; in het midden soms iets geelachtig

eu met fijne zwartgrijze lijntjes in de franje.
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metingen en het ongekleurd zijn der eieren, deze na eenige oefening

met het bloote oog gemakkelijli op de bladeren te vinden zijn. Zij

worden afzonderlijk, uitsluitend op de jonge, nog weeke bladeren

gelegd en wel aan den boven- en onderkant beide. Gewoonlijk

liggen zij in een plaatselijk dieper gedeelte van het blad, bijvoor-

beeld aan de onderzijde naast een nerf en aan de bovenzijde, waar

de nerf zich als een ondiepe gleuf vertoont, in deze gleuf.

Zoodra het jonge rupsje uitkomt boort het zich onder de opperhuid

van het blad en begint daar zijn gang of mijn. Het is ongekleurd

met vrij breeden kop.

Rups. PI. 10 fig. ia.

Lengte Sg à 4 mm. De kop is eenigszins liervormig, zeer plat

en op doorsnede in lengte richting van het lichaam wigvormig

nl. bij de monddeelen het platst. De kleur is lichtgeelbruin, naar

de monddeelen toe wat donkerder bruin. Het lichaam is plat,

tusschen de geledingen sterk ingesnoerd en heeft aan eiken kant

van ieder segment een deuk. Evenals de kop is het bruingeel ge-

kleurd, terwijl de inhoud der ingewanden groen doorschemert. De

huid is sterk glimmend
;
pooten zijn geheel afwezig. Het laatste

lid van het lichaam loopt spits toe en draagt aan de boven-

buitenzijde twee tepelvormige uitsteeksels.

De rups is uiterst week en teer ; uit den mijn genomen sterft

zij spoedig. De zich verpoppende rups echter is zeer levendig; zij

heeft een gebogen , rolronden vorm en wentelt zich uit haar spinsel

genomen in kringen snel over papier etc.

De mijn PI. 10 fig. Ac is aanvankelijk zeer smal en weing gekronkeld;

later werd zij 1 à 2 mm. breed en sterk geslingerd. Zij heeft

onregelmatige gekartelde randen. De uitwerpselen, die in een haast

onafgebroken lijn in het midden van den gang liggen, zijn ge-

woonlijk zuiver wit; plaatselijk varieert de kleur echter tot zwart

toe.

De mijn eindigt bijna steeds in den bladrand, die aldaar over

een afstand van 5—6 mm. omgekruld wordt. Maakt de rups

het spinsel niet in den bladrand, dan geschiedt dit ergens midden

in het blad, dat dan op die plaats gleufvormig bijeen gehaald wordt.
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Het spinsel is oranjekleurig tot vuurrood, lang ovaal.

Pop. PI. 10, fig. U.

Lengle ± 2 mm.; vrij slank, geheel lichtbruin van kleur, uit-

gezonderd een schildje met gebogen haakje voor aan den kop,

welke beide donkerbruin tot zwart zijn. ledere ring vandeachter-

lijfsscheede draagt aan eiken kant een tepelvormig uittreksel met

een vrij lang, wit haar. Aan de rugzijde komen op de laatste zes

segmenten eenige fijne donkerbruine, naar achteren gerichte stekels

voor, zooals dit bij de poppen van boorrupsen het geval is. Het

laatste lid draagt twee tepelvormige uitwasjes even als bij de rups

het geval was.

De rupsen mineeren de bladeren van vei'schillende citrus-soorten

(citroenen, oranjeappels, pompelmoezen etc.) en wel vlak onder

de opperhuid, die in zijn geheel kleurloos overblijft; zij tasten

uitsluitend de jonge bladeren aan, vaak ook de jongste weeke

twijgen en een enkele maal de vruchtschil. Op beide laatsten zag

ik ze echter nooit tot ontwikkeling komen.

De rupsjes zijn soms zeer talrijk en kunnen dan schadelijk

worden. Door het aantasten ook der allerjongste blaadjes kunnen

zij deze vaak dooden en doen afvallen. Zij worden aangetast door

een sluipwespje dat 1 tot 4 eieren in de rups legt en welks i^ood-

bruine coconnetjes in het spinsel der rups gevonden worden.

PeJcalo7igan, Maart 1903.
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VERKLARING DER PLATEN.

PI. 9 fig. la. Hups van Asopia Manihoiaùis,

» » » \b. Pop » » ))

» » » 2a, Ei ^ Ephestia Cahiritella,

)) » » 2Ä. Rups » » »

» » » 2c. Pop » » D

» » » 3a. Rups » Setomorjiha Tmeoides,

» » » 3^. Zak » » »

» » » 3c. Pop » » »

)) iO » da. Rups » Opogona Fumlceps,

)) » » 1^, Pop » » »

» » )) 2a. Rups )) Gracilarla Cratnerella,

)) )) » 2^. Pop » )) »

» )) » 3a. Rups )) Lt/onetia Simplella,

)) T> » 35. Pop » » ))

» » » Aa. Rups » Phyllocnistis Minntella, » »

» » » Ab. Pop » )) y>

» » » 4c. Blad met mijn van id.

^ie
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Agrotis Sinithii Snell.

EENE RECTIFICATIE

DOOR

P. C. T. S N E L L E N.

In deel 39 (1896) van het Tijdschrift voor Entomologie, heb ik

op pag, 157 in eene noot eene Agrotis Smithii nov. sp. beschreven

die zich, bij overigens volslagen overeenkomst met Agrotis BaJaW. V.,

onderscheidde door een verschil in den vorm en de bedoorning der

voorscheenen. Terwijl de laatsten namelijk bij Scy'a breed en zonder

zigtbare doornen zijn (zie 1. c. pi. 7 fig. 30) , bevond ik ze bij

twee Noord-Amerikaansche exemplaren, als Agr. Baja van wijlen

Dr. Speyer ontvangen, smal en aan de binnenzijde van eene dui-

delijke rij doornen voorzien. Dit verschil , structureel zijnde, kwam

mij zóó gewigtig voor, dat ik het als specifiek beschouwde en

daarop mijne nieuwe soort grondde

Intusschen ben ik, na de lezing van het zeer belangrijke stuk

van den heer H. A. de Vos tot Nederveen Gappel, in deel 42

p. 101—114 pi. 6—8 van het Tijds. v. Entomologie, getiteld:

Over de stekels aan de voorscheenen bij het genus Agrotis, welke

schrijver aan de voorscheenen van A. Baja wel doornen of stekels

vond (zie 1. c. p. 120) aan de juistheid mijner opvatting gaan

twijfelen en nam dan ook gretig de gelegenheid waar om eenige

afgevlogen exemplaren van Baja , door Dr. Lijcklama à Nijeholt

bij Laren in Gelderland gevangen, te onderzoeken. Ik bevond toen

dat bij deze voorwerpen , door liet afvliegen , de breede beharing
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der voorscheenen verloren was gegaan en eene rij doornen aan de

binnenzijde zeer duidelijk zigtbaar geworden was, kortom, dat de

voorscheenen zich geheel vertoonden zooals bij mijne voorwerpen

van Agrotis Smithii die ook blijkbaar gevlogen hadden.

Nu was de kwestie opgelost. Het geval bij Baja is zoo : Versehe,

onafgevlogen voorwerpen hebben voorscbeenen met breede beharing

welke de, bij die soort trouwens kortere doornen dan b. v. bij

Agr. Kaniliographa en A. Triangulum , die ook breede voorscheenen

hebben
,

geheel verbergt. Bij het afvliegen gaat echter de breede

beharing verloren en de doornen worden duidelijk zigtbaar. Agrotis

Smithii komt derhalve als een synoniem bij Baja W. V. die' aldus

blijkt zoowel in het gebied der Palaearktische fauna als in Noord-

Amerika en Zuid-Amerika (zie Berg, An. Mus. Nac. Buen.-Ayres VI

p. 383, 1899) voor te komen.

Welligt hebben ook de overige door mij vermelde soorten van

Agrotis II, A doornen aan de binnenzijde der voorscheenen. Tijd

en gelegenheid tot onderzoek dezer kwestie ontbreken mij nu
,

daarom wilde ik er mij voorshands toe bepalen , het door mij in

de wereld gebragte synonym zelf te doen verdwijnen,

Rotterdam
,

8 Junij 1903,
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NOTES ON ACARI
Eleventh Series ')

(Classification, Parasitidae, Ixodidae, Thrombidiidae,

Labidostomidae, Acaridae)

BY

IX Dr. A. C. O Ü D E M A N S.

(With Plates 11—13.)

1. Remarks on the relative ancienty and mutual relation

of the Families of Acari.

Though several classifications have been proposed by several

authors, in none of them the author has attached importance to

the probable relative ancienty of the groups. In most instances

one single character was enough to divide the Acari— or a group

of them — in two smaller groups, e. g. the being provided with

1) Series
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tracheae or not, without, however, weighing this character as to

the relative ancienty of the two smaller groups.

My considerations about the Classification of the Acari have

already been laid down in the Tijdschrift voor Entomologie, vol. 45,

Verslagen, p. 55— 64. The following is a mere translation of these

pages.

In classifying we have to direct our attention on several facts.

Acari with tracheae are certainly older than those without repiration-

organs. Acari with a heart are older than those without circulatory

organs. Free living Acari with quick motions and predatory qualities

are older than free living slow vegetarians; they are also older

than Acari which live parasitic on animals; and free living vege-

tarians are older than Acari which live parasitic on plants. Acari

with chelate mandibles are older than those with claw-shaped or

even stylet-like mandibles. And so on. Further we must pay attention

to the relation of the smaller groups and unite them to higher

groups.

Undoubtedly the Parasitidae (Gamasidae), Ixodidae and Spelaeo-

rhyuchidae are related. They form the group of Mesostigmata; their

stigmata are situated behind the 4th pair of legs, or they are moved

a little more forward, but they remain always behind the 2d pair

of legs; a few Parasitidae and Ixodidae have a heart; in one species

of Parasitidae {Rhodacarus^ and in the SpelaeorhyncJiidae the vulva

lies behind the 4th pair of legs, like in the spiders. According to

these primitive characters I consider the Mesostigynata as a primitive

group.

Undoubtedly the Thrombidiidae, Hydrarachnidae, Tarsonemidae and

Halacaridae are related.

Their two stigmata are situated on the dorsal side of the middle

of the capitulum. (In the Tarsonemidae the males have no respi-

ratory organs). They form together the group of Prostigmata. I

consider the Prostigmata younger than the Mesostigmata, because

they have no heart; because the pah" of stigmata has moved

far forward, even has passed the first pair of legs, and even has

got a dorsal situation; because only a few membres of this group
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are still, provided with chelate mandibles. Yet a few primitive char-

acters have persisted, e. g. the situatien of the genital openings

behind the 4th pair of legs; an indication of segmentation in a

few members; etc.

Berlese has proposed a third group, thai of the Cri/pstostigmata.

This group must fall. The three families of Oribatidae, Nicoletiellidae

and Acaridae, as to me, are not to be united.

Their mutual relation and that with other already mentioned

families is far from being settled ; that of Orlbatldae with Acaridae

at least problematic. The Orihatidae oftenest have tracheae, and

even 4 pair of them, with 4 pair of stigmata, which, however,

are invisible, being situated in the thin connective membrane

between the body and the first free joint of 1 he legs. But these tracheae

are e.xtremely thin tubes, without any indication of a spiral chiti-

nous thread. Probably they have originated undependently from

the primitive tracheal system of the Arachnoidea, as a necessary

consequence of the enormous chitinous cuirass of the Orihatidae.

(It is obvious that weak Orihatidae miss the tracheae, and these

I consider as the oldest forms; see below.). The Nicoletiellidae {1)

and Acaridae are destitute of tracheae and stigmata; therefore one

should be inclined to place them in Kramer's group oî Atracheata,

or in Berlese's Astigmata. But I positively reject these groups,

because they are no natural ones; because they do not contain

two families, which are related. The absence of stigmata or tracheae

does not prove any relation; it is a result of convergency; the

Halacaridae, Demodicidae, Eriophyiiae, a few Hj/drarac/midae, the i of

the Tarsonemidae and a few Orihatidae too miss the tracheae !

Berlese's Astigmata contains the Demodicidae and EriojiJij/idae.

Now Demodicidae are parasites in the glandulae sebaceae of

mammals, and therefore probably descended from Sarcoptidae ; whilst

the 4-legged Eriophyidae inhabit galls , or are free living creat-

ures on the under-side of leaves, so that they probably have

plant-inhabiting Acari (e. g. Tetronychus e tutti quanti) as proge-

nitores. Summa summarum I admit the following classification:

Tijdschr. v. Unioni. XLVI. 7
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I. Mesostigmata.

Acari. (

n. Prostigmata.

Ill .

IV

V

VI

1. Parasitidae.

2. Ixodidae.

3. Spelaeorhynchidae.

4. Thrombidiidae,

5. Tarsonemidae.

6. Hydrarachnidae.

7. Halacaridae.

8. Nicoletiellidae

9. Oribatidae.

10. Acaridae.

11. Demodicidae.

VII 12. Eriophyidae.

I consider superfluous the giving names to the groups IH— VII.

This is only necessary as soon as two fainihes are united.

Classification of the Parasitidae. Relying upon the facts, which

led me in classifying the Acari, I projected a table of the sub-

families of the Parasitidae in the Tijdschrift voor Entomologie,

V. 45, p. 50, which unites possibly the related subfamilies, and

puts foremost the possibly most ancient subfamilies, whilst the

younger ones follow. I project here a new table, which contains

also the exotic subfamilies. The table is at the same time a «key».

i $ genital opening before the

^ I
sternal shield 2

i$
genital opening in the sternal

shield 7

iî

genital shield single. ... 3

Î genital shield double, a left

and a right one 6

I i Id leg unequal to that of ?. I. Parasitiuae.

i i '2d leg equal to that of $ . 4

[
The adults live free and are well

I chitinized ....... II. Laelaptinae.

4. < The adults are parasites of Ver-

1 tebratesand are less chitinized,

I even often soft 5
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With menlum III. Dermanyssinae.

Without mentuni IV. Splniurnicinae.

6. Only one subfamily .... V. Caelenopsinae.

c? genital aperture close to the

ant. -edge of the sternal shield VI, Rhodocarinae.

i genital aperture between coxae

3 and 4 8

$ genital opening behind the ster-

nal shield 9

? genital opening in the sternal

shield 12

<? and 5 chelae without appendage 10

(^ and ? chelae with appendage 11

Î sternal shield single . . . VII. Eplcrïhiae.

\
? sternal shield double, a left

' and a right one Vili, lîeterozerconiuae.

11. Only one family IX. Aidemiophorinae.

Stigma above coxa 3
;

palps

distally thickened .... X. Rolotliyrinae.

Stigma between coxa 3 and 2;

palps usual . XI. Uropodinae.

12

Classification of the Ixodldae. I cannot agree with that given by

Mr. G. Neumann. (Mém. Soc. Zool. Fr. 1901, p 323), in so far

as this author does not seem to rely upon the probable relative

ancienty of the subfamilies As to me, the Argasinae must be called

first, as they ai'e the less modified descendants from their probable

progenitors. Their palps are usual, cylindric. Tiien follow the

Ixodiiiae with sheathsliaped palps (except the Ì oi Escliatocephalus).

The tribus of the Ixodiuae are called Ixodae and lihipicephalae.

The former are apparently older, moìnàm^^ EscJiaiocephaIus,i\\e$ oî

which have usual palps; whilst the latter with their marvellous

difformed palps are of younger date.

Classification of the Spelaeorhynchidae. Contains one species.
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Classification of the Thrombidiidae. The CoecuUnae, Eupodinae and

Bdell'mae are in danger to be separated from the remaining Throni-

hidiidae. I will say here some words in favour of their being re-

united in the named family.

CoecuUnae are tolerably hard, well chilinized creatures, provided

with a number of dorsal shields; further their 4 fore-legs are armed

with enormous thorns directed inward (medianward). A prey thus

is perforated. These characters were important enough to a few

authors to separate the CoecuUnae from the Thromhïdüdae and to

bring them closer to the OpiUonldae. — It is true that these

formidable weapens are found too in some Opilionidae^ and that

Opilionidae are well chitinized, so that Wie Coeculkiae hediV a Q,ev{d\n

resemblance to certain Opilionidae ; we nevertheless consider these

facts only as mei'e convergencies, results of the life amoung stones

in mountains. Further the same thorns on the fore-legs we find

in Coeculosovia, a genus of the thrombidiid Eri/ihraeinae; one or

more dorsal shields are found repeatedly in ThromhidUdae, especially

in larves, which proves that the presence of shields is a primitive

one. The whole organisation of the Coeculus is typical Thromhi-

dàd'ie-WVo,. To remove Coeculus from the Thrombidiidae should be

the result of sliortsithedness.

So too a few authois will separate the Eupodinae and Bdellinae

from the Thromhidiidae simply because the palps of these animals

are not so configurated as those of the remaining Thrombidiidae;

their 5th free joint, viz., is not hung on the ventral side of the 4th

joint, but it is implanted on the distal end of it— indeed a primitive

arrangement — or there are only 4 joints. Even the 4th joint may

be absent. But these facts are also found in members of other

families oi' subfamilies, e. g. in parasitic forms. If the shape of

the palp should be a reason to remove these subfamilies from the

other, in how many families we should be obliged to break up the

Hydrarachnidae with their at least 7 shapes of palps? I present

here a tabi o of the subfamilies, which may be at the same time

a «key».
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3.

5.

7.

9.

10.

Body hard, brown, with many, well

I

chitinized, black dorsal shields . I CoecuUnae.

\ Body weak, with very weak shields,

I or without such 2

[

Larves free living, resembling the

adults 3

'

Larves parasitic, very anomalous , 10

f $ with penis ^

\ i without penis 7

( Mandibles external 5

^ Mandibles internal 6

t Mandibles uncinate 11 Anystinae.

Ì Mandibles stylate Wl RhapUgnathinae.

I

Mandibles chelate IV Cryptognathinae.

\ Mandibles stylate V Cheletlnae.

L Mandibles chelate 8

( Mandibles otherwise 9

[
Mandibles short, stout, with large

I chelae VI Poecllophys'mae.

{ Mandibles short, with small chelae. Vit Pachygnath'mae.

I Mandibles long, or very long, with

minute chelae; palps distally unarmed Vili Bdellinae.

. Mandibles shoit, with one falciform

) and one membranous finger . . XI Eupodinae.

Mandibles long, uncinate; palps dis-

tally with claw X Ctmaxinae.

Mandibles external, uncinate . . XI Thromhidiinae.

Mandibles internal, stylate.. . . Xll Erythraeinae.

Classification of Tarsonemidae. This family contains only a few

genera, which are not united in subfamilies.

Classification of Hydrarachnidae. In the most recent systematic

•work, viz. that of Dr. R. Pierstg, Das Tierreich, 13e Lief., this

family is not broken up or divided in subfamilies, though, as to me,

the 55 fresh-water-genera may be arranged in well limited natural
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groups. Not long ago Piersig {Zoologica^ 1898) admitted a few

subfamilies. Why then has he abandoned them in a rigorously

systematic standardwork 7 Why has he separated the two salt-

water-genera from the fresh-water-ones , and has he not placed

them in the neighbourhood of the related fresh-water-genera ?

The apparently oldest Hydrarachnïdae are the not switnming

LimnocJiar'mae (Piefisig's genus 1), which moreover are provided

with the crista of the thrombidiid progenitors, and which therefore

are considered as Thromhidiidae by Trouessart, unjustly in my

opinion.

Then follow the related Eulaluae (Piersig's genus 2), in which

the crista is shortened so, that it has less length than breath.

Then follow the remaining Hì/drarachiidae, in which the crista

has disappeared without leaving any trace. Of this natural group

Piersig's genei-a 4— 16 aie provided with palps, of which the 4th free

joint dorsally and distaily is lengthened claw-like, so that the 5th joint

hangs on the ventral side of the 4th joint ; indeed a pi'imitive

character, typical that of 2'/^ro?MÔeV/iir/a^, their ancestors.— N". 6—16

of these genera have mandibles of two joints, a primitiv character;

of these two joints the second one is claw-like too. N''. 6—16 of

Piersig's genera are called the Hydryphantinae.

They are followed in my opinion by Piersig's genera 4 and 5,

which possess mandibles of one joint, and this is stylet- shaped.

Both these characters are secundary. This little group is called

Hyd/i'araehninae.

Now we are proceeded to the genera 3 and 17—55 of Piersig.

They have palps, of which the 4th joint is not lengthened dor"

sally and distaily claw-like, which consequently have lost this throm-

bidiid character. As to the genera 17—55, they form a natural

group : Hygrobatinae,

As to genus 3, Piersigia, Piersig himself places it next to the

Eulainae. In my opinion unjusfly. it has abnoimal palps, some-

what resembling those of Liniiiocharinae, a consequence of conver-

gency (cf. Ixodinae). I should like to erect for this genus a subfamily

apart : Plersigilnae, at the end of the llydraraclmidae.
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Genera 17—55, the Hygrobaiinae, may be divided in three tribus:

Hygrohatae (sensu novo), with the genera 32—55; Frontipodae

with the genera 19—31 ; and ArrJienurae with the genera 17 and 18.

Here follows a table, at the same time a «key» of the sub-

families and tribes of the Hydrarachnidae.
'

iEyes
near together, joined by a

crista 2

• Eyes far remote, no crista more. 3

i Crista long, longitudinal ... I Limnocharhiae.

' Crista short, transversal ... II Enlainae.

I

Penultimate joint of palps dorsally

and distally lengthened tooth-,

"^*
- poniard-, or hook-like (claw-like) 4

Penultimate joint of palps not

lengthened dorsally .... 5

/ Mandibles of 2 joints
; last joint

• claw-like Ill Hydryphantinae.

' Mandibles of 1 joint, stylet-like . IV Hydrarachninae.

i Last joint of palps free ... V Hygrolafmae.

^' Last joint of palps partly sunk in a

' distal pit of penultimate joint. VI Piersigimae.

Groups of subfamily V Hygrobatinae :

1

Palps usual 2

Fifth joint ending in a claw,

which forms pincers with the

I distally lenthened flexible side

( of the 4th joint 3

( Coxae of 2 in 4 groups; in $

\ often close together, rarely joined

^- \ medianly A Hygrobatae.

I Coxae of $ and Î forming one

( plate B Frontipodae.

3. Only one tribe C Arrhenurae.

Classification of Halaciridae. The genera are not united in sub-

families.

Classification of Nicoletiellidae. Ditto.
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Classification of Oribatîdae. Tliere are two well separated immed-

iately lecogriizable natural groups. The first larger group con-

tains animals, which are not capable to roll up themselves; a

primitive character The animals of the second smaller group may

roll up themselves, as their céphalothorax is movably articulated

to the abdomen, and is capable of being folded downward, so that

its ventral surface then rests against the ventral surface of the

abdomen; a secundary character. Therefore this smaller, secundary

group, the VII Phlfiiracarinae, undoubtedly is of younger date,

and must be placed at the end of the Orihatidae.

The primitive lai'ger group of Oribafldae, which are incapable of

rolling up themselves, is again divided in two well separated natural

groups; the membres of the smaller, second group are provided

with movable leg-protecting wings; a secundary character; therefore

they are of younger date and must be placed behind the remaining

Orihatidae, and before the above mentioned Phthiracarinae. Their

name is VI Notaspidmae.

The primitive, larger group is again broken up in two other

natural groups; the smaller of these groups contains membres with

one-jointed distally saw-like mandibles, thus these V Serrariinae

bear secundary characteis, therefore they are of younger date than

the remaining with chelate mandibles, and consequently they must

be placed at the end, but before Xhe dihove meniìomà Notaspidinae.

The remaining are divided in two groups, of which the younger

one, the IV ZetorcJiesiinae, have jumping 4th pair of legs.

Of the remaining the younger ones, the III Eremaeinae are

provided with chitinous blades, or bars, or ridges on the céphalo-

thorax, known as lamellae.

Of the finally remaining Orihatidae the I Camisiiuae are un-

doubtedly the oldest more primitive animals, the II Oribatinae of

younger date.

Therefore the following table:

The animals are incapable of rolling

1.
I

up themselves 2

( They may roll up themselves . , 11
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( Abdomen without wings .... 3

( Abdomen with wings 10

„ ( Mandibles chelate ^

^ Mandibles one-jointed distally serrate 9

All the legs crawling organs, near

tosfether. 5

•
] ilh pair of legs far backwards, jum-

f ping-organs 8

p. ( Ceph. without lamellae .... 6

f Ceph. with lamellae 7

i. Legs short and thick I Camisiinae.

I Legs long and slender .... H Oribatinae.

7. One subfamily HI Eremaeinae.

8. One subfamily \N Zetorchestinae.

9. One subfamily V Serrariinae.

10. One subfamily VI Notaspidinae.

11. One subfamily M\\ Phthiracarinae.

Classification of Acaridae {Sarcoptidae). The Tyroijlypinnae are the

older, as they are free living; the remaining are parasites, thus

of younger date.

Of these parasites those which live free on the body of their

hosts are older than the others which have burrowed themselves

in the body ot their hosts and therefore are siili more dege-

nerated.

Of the parasites living on their hosts the Canestrlinae ,
which

parasite on Insects, are older than the lÀstrophorinae, who parasite

on Mammals, and these older than the Aualgesinae, who live on Birds.

And finally of those who mine the tissues of their hosts, the

Sarcopänae with transversal vulva and chelate mandibles are more

primitive than the Cj/todiiinae.

Therefore the following table :

[ Free living; skin without parallel fine

) ridges I TyroglypUnae.

Parasites ; skin finely striated par-

allelly 2
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r. I
Livinof 0« their hosts 3

Mining the tissues of the hosts. . 5

On Insects; genital suckers of c? and $

well developped II Canestriinae.

3. ) On Mammals and Birds
,

genital

Ì
suckers absent , or rudimentary

in (? 4

. ( On the hairs of Mammals ... Ill Listrophorinae.

' On the feathers of Birds.... IV Analgeshiae.

i

Vulva transversal; mandibles chelate. V Acarinae.

Vulva longitudinal; mandibles and

maxillae transformed in sucking tube VI Cyiodytinae.

Classification of Demodicidae. One genus.

Classification of Eriophyidae, proposed by Nalepa is correct, based

on the probable relative ancienty of the subfamilies. The Eriophyidae

have got their ringed, cylindrical body and the absence of hind-legs

by their manner of living in galls. It is difficult to comprehend

why free-living Acari should have such a shape; therefore we must

admit that the at present free living Fhyllocoptinae are descended

from the gall -inhabiting Eriophyinae; therefore their body has again

become more broad and flat.

I Number of dorsal and ventral half-

\ rings about equal; they live oftenest

j in galls I Eriophyinae.

Number of dorsal half- rings much

smaller than that of ventral half-rings

thy oftenest live free II Phyllocoptinae.

2. Acari of France.

Dr. F. Heim, of Paris, has sent me 1902, Mrch. 1, the following

Acari for determination.

Dermaceutor reticulatus (Fabr.) on Homo sapiens L., in the Monts

d'Estinel (Var). 4 c?, 4 ?.

Glycyphagus destructor (Schrank"). They were abundant in a house

at Angers (Maine et Loire).
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3. Acari of Brasil.

From Mr. S. A. Poppe at Bremen I received some Acari to

determinale them. Tliey were caught on a Musca domestica at

San Paulo, Brazil, by Prof. H. von Jhehing. The species proved

to be nothing but our wel known Macrociieleshaäius {^.\^.Y>.oç\i),

which seems to be a cosmopolitan.

4. Parasitus coleoptratorum (L.) $

I have only to add the following observations about the so-called

deutonynipha mascullna.

The peritrema reaches the anterior margin of the body.

The anns is almost terminal, so that the postanal hair and the

enormus crihnwi are dorsali

The horns of the hijpostoma in my specimen are short, at least

twice shorter and wider than Berlese draws them, and bifid,

the two parts lying in a sagittal plan, so that with a ventral

view the ventral part almost hides the dorsal one.

My specimen measures about 900 m in length.

5. Parasitus crassipes (L.)

(With Plate 11, fig. 1—4).

As the protonympha and the deiUoiipnpha are not yet accurately

described and figured I will try to do this here.

Protonympha (fig. 1). — Length varying from 300—G20 ^. —
Colour pale. — Shape like that o^ Parasitus coleoptratorum (L.) —
Texture. The shields are largely-scaly, but the scales are scarcely

visible; the unprotected skin finely wrinkled. — Borsai side

(fig. 1) protected by two shields, the anterior being twice longer

than the posterior one. The anterior shield has only about 12

pair of hairs; the posterior shield has the same number, but as

it is smaller, the hairs stand nearer one to another, and it appears

as if this shield has more hairs, which is in fact the case in the

well-known tritonympha. The two small shoulder-hairs are directe

outward and gently bent forward.
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Ventral side (fig. 2). Here we have a sternal shield of the

usual shape, provided with 3 pair of hairs, and an anal shield,

almost circular, with the usual 3 hairs and the crlhrum. Between

these two shields 4 pair of hairs. On each side of the anal shield

a hair.

Peritrema (fig. '2). The stigma lies heJiind the coxa 4! The

peritrema is very short, extending scarcely the middle of coxa 4.

Mandibles chelate, multidentate, resembling those of the trito-

nympha feminina.

Maxillae, The hypostoma (fig. 4) resembles that of the trito-

nympha fenimina. The palps are slender (fig. 1),

Legs. The legs are slender; leg 1 much longer than the body,

from 600—950 ;". ; leg 4 smaller, leg 2 and 3 almost equal in

length and as long as the body.

Epistoma (fig. 3) quite different from that of the tritonympha

and adult, viz. almost trapezoidal with denticulated free edges.

The front-edge with 3 large cusps: one median and two lateral

ones. The intermediate denticulations may however grow some-

times larger so that the front-edge is liable to many variations.

Beutonywpha. Length from 600—900 i>-.
— Colour pale. —

Shape more resembling that of the tritonympha. — Texture. The

shields scaly; scales more distinct than in the prolonympha; un-

protected skin finely wrinkled. — Dorsal side. There are /wo shields.

The anterior about two times longer than the posterior one. Both

the shields with about 20 pair of hairs; the unprotected margin

is hairy too, but the hairs a little smaller and all directed backward

and bent inward; in this respect strongly remembering of the

tritonympha. The two small shoulder-hairs as usual directed outward

and gently bent forward.

Ventral side. Sternal and anal shields like in the protonympha.

Between these shields a row of 5 pair of hairs ; moreover the belly

with 13—18 pair of hairs.

Peritrema. The stigma lies a little before the level of the middle

of coxae 4. The peritrema reaches the anterior edge of the body,

beyond coxae 1.
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Episfoma very variable; the variations lying; between the usual

types of the protonympha and of the tritonympha.

Mandibles chelate, multidentate, resembling those of the trito-

nympha feminina.

Maxillae. Hypostoma and palps resembling those of the trito-

nympha feminina.

Legs slender; no particulars,

6. Macrocheles longispinosus (Kram.)

In the Tijdschrift voor Entomologie, v. 4"), p. 42 and 43, (10

Sept. 1902) I described and delineated (pi. 5, fig. 97—100) a

protonympha of Macrocheles longlsphiosus (Kram.) under the name

of Macrocheles tridentinus (G. et R. Can.). After careful examin-

ation I even observe novi', that I have delineated and described

the epiStoma quite wrongly. It ends only in a long spine, not in

a bifurcate hairy appendage!

7. Macrocheles tridentinus (G. et R. Can.)

In the same Tijdschrift, v. 45, p. 43, I described and delineated

(pi. 5, fig. 101 —103) a protonympha of Macrocheles tridentinus

(G. et R. Can.) under the name of deulonympha I This was a

severe mistake of mine, as a deutonympha must be provided with

a long peritrema, not with a very short handle-sliaped peritrema,

as are only known in protonymphae!

8. Pachylaelaps furcifer Oudms. nov. sp.

(With Plate 11 fig. 5—9.)

Nympha generans feminina. Length 880 ,«. — Colour egg-

yellow. — Shape resembling that of the creature called P. striglfer

var. siciilus by Rerlesk (Ac. Myr. Scorp. Ital. 64. 5.) but relat-

ively wider and still more shouldered, — Texture. Chitinized parts

with large scales; unprotected parts finely wrinkled.
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Dorsal side (fig. 5) with one dorsal shield, covering the whole

dorsal side, with about six longitudinal irregular rows of hairs,

and two quite marginal rows (one on eacli side).

Ventral side (fig. 6). Peritrematic and sternal shields fused, with

demarcations between the coxae though. Peritrematic or lateral

shields very wide and with wide metapodial prolongations. Sternal

shield wide, wider behind coxae 2, provided with 4 pair of hairs,

and a little excavated posteriorly. — Genital and ventral shields

fused, almost pentagonal; the posterior edge almost parallel to the

anterior edge of the anal shield; the two posterior-lateral ones

free and in the same curved line with the free edges of the peri-

trematic and metapodial shields
; and the two anterior-lateral edges

partly parallel to the inner egdes of the metapodial shields, partly

lying over the sternal shield. Anal shield wider tlian long, with the

usual 3 hairs and crihrum. To the sides of the ventral and anal

shields and behind them about 10 pair of hairs.

Peritrema (fig. 6) in the middle of the lateral shields, witli curve

directed inward between coxae 2 and 3, extending beyond coxae 1.

Epistoma (fig. 7) differing from that of all the known Pachy-

laelaps in being deeply incised at its top, in this way still more

resembling that of Macrocheles. The inner sides of the top deeply

denticulate, or pectinate, but irregularly, some of the teeth being

split, or better said: some of the teeth basally united. Lateral edges

finely denticulate. Dorsal side with some markings, better understand

by a figure than by a long description.

Mandibles (fig. 8). Upper jaw with a blunt molar, a wide

canine tooth, diiected slightly backward, and two incisors close

together, a smaller one behind the lai'ger top-tooth. A distinct

sense-organ. Lower jaw with a wide canine tooth directed shightly

backward, behind that of the upper jaw, and a small incisor between

this canine tooth and the top-tooth.

Maxillae (fig. 9). Hypostome simple; the inner malae simple,

finely hairy, fused in their proximal half, as long as the outer

malae; outer malae or horns simple, wide. Tongue twice longer

than the inner malae.
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Mentum as usual.

Legs. Tarsus 2 has a thick, blunt thorn or spur distally and

outward (fig. 5).

Habitat. Decaying leaves.

Patria. Netherlands.

Kemarh. 1. This creature differs îvoa\ P. strigifer var, sicnlus in

the following features: its body is wider; the line formed by the

lateral sides of the lateral, metapodial, ventral and anal shields is

more convex outward; the sternal and ventral shields are wider;

the genital shield lies anteriorly over the sternal shield (most pro-

bably not discerned by Berlese in his P. strigifer var. siculus)
;

behind the anal shield there is a cribrum (most probably not dis-

cerned by Berlese in his species); the epistema is deeply exca-

vated or incised.

2. The mandible, however, resembles so exactly that of P.

str. var. sic, that I at first supposed my P. furcifer to he nothing

else but Berlese's /'. sirigifer var. siculus; and that Berlese 's

drawings were wrong (he does not give any description and in stead

of the sense-organ of the mandible the Italian acarologist has drawn

a tooth!)

9. Pachylaelaps ensifer Oudms., nov. sp.

(With Plate 11, fig. 10—15).

Male. Length 1340 i»..
— Colour gold-gellow. — Shape differing

from that of the known species in its anterior part being rapidly

falling off between the vertex and the shoulders, which are far

forward. — Texture: large-scaly. — Borsai side (fig, 10) wholly

protected by one dorsal shield. Hairs as usual. — Ventral side

(fig. 11). All the shields have fused. There are, however, demar-

cations between the coxae. The shield is long-triangular, with its

top backward. The sternal and the ventral parts have three pair

of hairs each. Around the anus the usual three hairs, and behind

the anus the cribrum.

Peritrema (fig. 11) extending beyond coxae 1.

Epistoma (fig. 12) almost triangular, with the comb in top j the
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peduncle of thi« comb is not longer than its teeth. The markings

are widely varying from those op P. siculus (Beri.); there is no

question of granulation ; it is striated. Four parts, resembling scales,

are striated transversely, and the Striaton is concave anteriorly.

A median feather-like marking before the 4 scales.

Mandibles (fig. 13). The immovable finger with an incisor and

a dog-tooth; the latter directed backward. Between these teeth a

distinct sense-organ. The movable finger almost equal in length

and shape to the immovable one; its copulation organ exactly

three times longer, sabre- like.

Maxillae. Horns of the hypostome (fig. 14) on short peduncles

(so-called bi-articulate), long, slender, with shorter, slenderer, inner

])ranch, provided with a hyalin, iiregular membrane, slightly longer

than the real horn, and forming apparently pincers with this.

Inner malae fused on their proximal half, free on their distal one,

finely hairy, as usual. Lingula one and a half time longer than

horns, hairy as usual. — Falps (fig. 12). The trochanter (first free

joint) is convex ventrally and unarmed. The femur is convex

dorsally, has short thin peduncle, and inward a short chitinous

appendage and a short bristle on its inner proximal half. The genu

has inward and distally a short, chitinous, sharp thorn and a short

bristle. The tibia on its middle, outward and downward a short

chitinous appendage, provided with a still shorter knob and a short

bristle.

Mentum (fig. 11), like in P. siculus, with short base and long

flagellae, reaching almost the middle of the horns of tlie hypostome.

Legs. All the legs shorter than the body. — The coxae of the

first leg crooked (/> like, which is already visible on a ventral view.

The femur 2 (fig. 15) is provided with a large blade-like, ventral,

almost square appendage (fig 15 is an k«É?r aspect of the /^/?! leg 2).

Moreover it has on its inner side and proximally two sliort bristles

which are planted in a shallow excavation. Most probably this is

a sense-organ : I have found it on /-*. siculus (^Borl.) too. Tlie genu

2 and the tibia 2 both with a central knob.

üabitat. Decaying leaves.
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Patria. Netherlands (Nijkerk).

Found by Mr. K. J. W. Kempers.

Remarh. P. pectimfer Can. measures from 700 to 800 ^. —
G. and. R. Canestrini, describing P. pectinifer Can, in AU. Heal

Istlt. Vetiet. Sc. Lett, ed Art. ser. 5, v. 7, p. 6, say: «Un nostio

esemplare gigante supera le misure esposte più sopia, perchè è

lungo min. 1,28 e largo mill. 0,80». Most problably this «giant»

was not a P. ])ectinïfer Can. but another species, e. g. my P.

enslfer.

10. Liponyssus pipistrelli Oudms.

Liponyssus muscull (C. L. Koch) deutonympha Oudms., in Tijdschr.

d. Ned. DierJc. Fereen., ser. 2, v. 8, p. 18, 19. PI. 1, fig. 1, 2.

31 October 1902.

In the Tijdschrift der Nederlandsche Dierkundige Vereeniging,

ser. 2, V. 8, p. 17 and 18, I described a protonympha of Zi/jo;«mM*

as the deutonympha of Liponissus muscidl (C. L. Koch). This was

an ugly fault of mine, A deutonympha would have been provided

with a long peritrema; the creature described and delineated by

me (PI. I, fig. 1 and 2), however, has a very short peritrema, as

is only known in piotonymphae. Therefore it is a protonympha

of a hitlierto unknown species, for which I chose the name of

Liponyssus pipistrelli Oudms.

It was caught by Mr, S. A. Poppe, on Vespertillo pipistrellus.

11. On the larva of Spinturnix.

In July 1902 my Notes, Fourth Series, issued from the press

(Tijdschr. d. Ned. Dierk. Vereen., ser, 2, v, 7). Here, p. 299, I

showed that an embryo, which I had dissected from the mother's

uterus, was provided with 8 legs, of which «legs 1, 2 and Shave

already their difìnitive position, i. e. quite close together, whilst

legs 4 are still remote a considerable distance; the legs 4 are

not so far developed as legs 1, 2 and 3, being still wrinkled.

This is a proof that the embryo passes through a larval stage

with 3 pairs of legs, after which stage it gets its npnphal pair

Tijdschr. voor Entom. XL VI. 8
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of legs. The stigma is ventral ; between coxae 2 and 3 the top

of the peritrema and a hole, the opening of the excretory gland,

are discernable.»

I could have added: a further proof that tlie newly-born young

of Spinturnix is a nymph and not a larva, lies in the fact that

the ci'eature is provided with tracheae, whei'eas it is well-known,

that larvae of Acari miss them.

Now-a-days, April 1903, my attention was arrested on a paper

of NiTzscH, entitled Ueher die FoHpJianzung des Pteroptus vesper-

tillonls DUFOUR {Arch, f. Naturg. v. 3, 1837, I, p. 327—330),

where he tells us, p. 329:

«Wirklich fand ich in jedem dieser Individuen (trächtige Weib-

chen) zwei bis drei, ein Mal sogar vier als solche leicht erkenn-

bare Foetus, und zwar theils unreife sechs/üssige von verschiedener

Grösse, theils meist ausserdem noch einen ausgetragenen., zur Ge-

burt reifen, mit acht Füssen, . . . .»

((Die seciisfüssigen Embryonen sind weich , milchweiss und

durchaus ohne Haare. Ihre eingekrümmten, an die Brust ange-

legten Fusse sind ungegliedert, konisch und am Ende abgestumpft,

indem sie des Haftapparats noch gänzlich ermangeln Die von oben

wie von unten gut sichtbaren Palpen ebenfalls ghederlos, dick,

kurz. Der hintere Tlieil des Piumpfs ragt fusslos und frei gleich

einem Abdomen noch hinten hervor und endet mit geringer Ab-

nahme der ziemlich gleichen Breite, bei Jüngern und kleinern mehr

abgerundet, bei den grösser-n wie queer abgeschnitten, mit einer

stumpfen, den Hinterrand begrenzenden Seiteaecke».

The paper is illustrated with two drawings of such larvae.

Thus, my supposition that the embryo of Splidurnlx passes the

stage of six-legged larva was quite right.

12. Neoseius Oudms.

Neoseius Oudms., in Entom. Bericht p. 101; 2, XI, 1903.

In the Tijdschrift voor Entomologie, v. 45, p. 47, tab. 6,

fig. 112—114, 10, IX, 1902, I described and delineated a creature

under the name of Uroseius novus. I am now convinced of the facjt,
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that we have before us a creature which is characteristic enough

to he placed in a new genus, closely related to Uroseius Beri.

For this new genus I chose the name of Neoseius. The differences

between these two genera are mentioned in the Tijdschrift, v. 45,

p. 48. The species therefore is named Neoseius novus Oudms.

13. Uropoda ritzemai Oudms.

(With Plate 11, fig. 16—19).

Uropoda ritzemai Oudms., nov. sp., in Eni omologische Berichten,

p. 88; 17, Vili, 1903.

Deutonympha. — Length: 376 ^. — Colour: light brown, —
Shape nearly that of Ur. wagneri Oudms. — Texture polished.

Dorsal side. (Fig, 16), Body oval, with top forward; somewhat

hexagonal. Dorsal and marginal shields perfectly fused. Two median

rows of minute pores. To the sides of these two rows of pores

there are about 3 or 4 longitudinal rows of minute hairs, of which

one row is marginal,

Ventral side. (Fig. 17). Sterni-genital shield long, provided with

4 pair of minute hairs and two rows of light spots beginning and

converging behind coxae 2, ending and diverging behind coxae 4.

Ventri-anal shield semicircular, with anterior edge convex; without

any hairs. Pits of legs 3 and 4 distinct. Mctapodial shields distinct,

posteriorly rounded. Stigma at a level just behind coxae 2.

Peritrema complicate: j)ehind the stigma a small part directed

backward; before it first directed outward and forward, then

two sinuations, then deeply inward and suddenly forward, nearly

straight, till it reaches the edge of the body to the sides of the

coxae 1 , far forward.

Hi/postome (Fig. 18) narrow, with the usual 6 hairs, which are

small and smooth. Horns minute, sinuated outward
;

inner malae

bifid; their lobes are minute, transparent, blunt, rounded anteriorly.

Legs small, without striking characters. Femurs 1, 2, 3, 4 with

two blades (Fig. 19). Coxa I with a small outer blade. Trochanter!

with a distal blade too.
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Habitat: most probably humus or decaying leaves, for the deuto-

nymph- was attached to an Oniscus asellns.

Patria: Netherlands (Leiden).

Found by Prof. Dr. Ritzema Bos of Amsterdam.

U. Uropoda bosi Oudms.

(With Plate 12, fig. 20—22).

Uropoda host Oudms., nov. sp. , in Entomologische Berichten,

p. 88; 17, VIII, 1903.

VeutoHi/mpha. — Length 496 ,<'. — Colour light brown. —
Shape like that of Ur. javeusls Oudms. — Texture perfectly polished.

Dorsal side (Fig. 20). Dorsal and marginal shields wholly fused.

Many minute hairs arranged in almost concentrical rows, following

the oval contour of the body.

Ventral side (Fig. 2i). Sterni-genital shield long, narrow, with

8 pair of minute hairs. Venlri-anal shield nearly semicircular, with

3 pair of minute hairs, and two bristles flanking the anal aperture.

Pits of the legs 4 bowed inward. Metapodial shields fused with

ventral, at least there is no demarcation of them. Margin of body

provided with minute hairs. Stigma at a level just before leg 3.

Veritrema very complicate: a small portion bihind the stigma is

convex inward and directed hindward, the remaining is directed

first forward, then outward, then forward, then inward, then bowed

forward and outward, then bowed forward and deeply inward, then

almost straight forward to reach the margin far before the implant-

ation of leg 1.

Legs. Coxa 1 with small lateral blade. Trochanter 1 with strong

horizontal blade distally. Femur 1,2,3,4 with ventral longitudinal

blade. Tarsus 1 with claw on a long peduncle and with a long

tactile hair. Tarsus 2,3,4, with 3 short, thick spines outward.

Maxillae. (Fig. 22). Hyposlome very elongate, with the usual 6

hairs, which are hairy; horns long, minute; inner malae bifid,

long, hairy; lingua long, hairy; so that between the horns 5 long
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hairy cusps are visible. Tarsus of palp dorsally and distally with

2 long tactile hairs, ventrally with 3 long tactile hairs and an inner

knife-shaped hair.

Habitat most probally in humus, or in decaying leaves, for the

deutonymphae were attached to an Oiilscus asellus.

Patria: Netherlands (Leiden).

Found by Prof. Dr. J. Ritzema Bos, of Amsterdam.

Type in collection Oudemans.

15. Caligonus humilis (C. L Koch).

(With Plate 12, fig. 23—33).

1838. Rtigmaeus humilis Koch, Deu. Cr, Myr. Ar. 17.3.

1842. Koch, Ueb. Ar. Syst. v. 3, p. 54.

1885. Caligonus humilis Beri. Ac. Myr. Scorp. Ital. 22.5.

1886. Beri. Ac. Myr. Scorp. Ital. 30.5 fig. 1, 5, 10.

1890. R. Can. in G. Can. Prosp. Acarof. Ital. v. 4, p. 464.

1903, Nov. 1. Achetés mirabilis Oudms. in Ent. Bericht, p. 101.

I have found many specimens, but always dead, being drowned

in the ring of glycerine around the covering glass of unmounted

microscopical preparations. According to the length and slenderness

of the legs we may admit that these animals run as quickly as

Anystis baccarum (L.).

If you will draw your attention for a moment to my figures 27

and 30 which show the rostrum seen from above and from below,

you may imagine how I at first was deceived and interpreted the

mandibles wrongly, viz. they being stylet-shaped and internal. The

consequence of this having wrongly interpreted the mandibles was

that I took the creatures as belonging to the Cheletinae, to a new

genus, which I called Achetés, and to a new species named Achetés

mirabilis.

Accidentally I got under my eyes Berlese's representations

of the $ Caligonus humilis and I was struck by the close resem-

blance of his drawings of the rostrum seen from above and from

below, and of the palps. Finally I was convinced of the fact that

my Achetés mirabilis is nothing but Caligonus humilis of C. L
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Kocif. But the drawings and descriptions of Koch, Rehlese and

R, Canestrini are so wrong in all particulars, that I am compelled

to publish the mine.

Larva (fig. 23). Length 220 /t. — Colour carmine. — Shape

oval; top forward. — Texture of dorsal shield and coxal shields

smooth, of unprotected skin finely wrinkled. — Dorsal side; vos,ÌYwra

triangular^ sharp; body divided by a transverse line in a céphalo-

thorax and abdomen Céphalothorax short, wider than rostrum;

abdomen slightly longer than wide, wider than céphalothorax,

almost pentangular, with one of the angles backward. On the base

of the rostrum the two stigmata so close together, that they seem

to coalesce in one hole. Peritrema tubular, not areolate, shaped

like an accolade (-''—). Over céphalothorax and abdomen lies a

dorsal shield; this is elongate, truncate anteriorly, convex at the

sides, pointed posteriorly, and bears 3 pair of haiis. On the abdomen,

on the shoulders, a pair of ei/es directed forward and outward.

Moreover 9 pair of hairs, arranged as shown in the figure. Anus

terminal, large^ pai'tly doisal.

Ventral side (fig. 24) hairless; before the anus a pair of distinct folds.

Mandibles external with thick base and styliform ends. (Fig. 27.)

Maxillae. The coxae (fig. 24) fused, to form the underside of

the head, and the base of the palps.

Trochanter (fig. 27) short but distinct. Femur nearly as long

as the remaining 3 joints together, cylindrical, somewhat swollen;

genu slightly longer than wide; tibia slightly longer than wide,

almost oval, with distal inside rod-like somewhat crooked (fig. 23)

hair or claw. Tarsus fixed on ventral distal end of tibia, sometimes

directed downward, as if hanging on the tibia. (Fig. 23).

i/<?^* (Fig. 23) slender, cylindrical, diminishing in thickness distal-

ward. Coxae (fig. 24) 1 and 2 contiguous, coxa 3 close to coxae 2.

Coxa 1 with 2, coxa 3 with 1 hair, coxa 2 bare. Tarsi dorsally

(fig. 28, 29), with an ellipsoidal olfactory hair on their proximal

half. Clares didaclyle, between the claws two extremely thin (fig. 28)

nodded hairs ending in a little comb ventralward.

Male (fig. 25). Length 330—340 /w. — Colour carmine.. —
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Shape long ovai, top backward; yet the rostrum is pointed, and

the sides, from the shoulders to the i-ostrum run almost straight.

Texture like in the larva. — Céphalothorax for the greater part

"covered by the anterior top of the abdomen. — Dorsal side ^^voieciea

bij 2 dorsal shields. Anterior shield about A, posterior one about f

of body length. Anterior shield concave posteriorly
;

posterior

shield concave anteriorly; so that between the shields there is a

horizontal spoolshaped unprotected part, which forms a pit, at the

bot lorn of it is attached the anterior bifid top of the penis apparatus. —
Anterior shield anteriorly with 2 fine hairs (fig. 27). A little before

the shoulders the ej/es between two hairs. Moreover 3 pair of hairs

arranged as shown in tlie figure. Fosierior dorsal shield with

6 pair of hairs or bristles, arranged like in the figure, and posteriorly

pierced by the longitudinal genital opening (fig. 25 and 31). By

transparency the whole penis appaiatus is visible. ^/«<* terminal.

—

Stigma and peritremata like in the larva, discernable by transparency

through the anterior part of the abdomen.

Tenis apparatus (fig. 34). The penis itself has a distinct gland

and is proximally trifurcate. In its distal half it is attached on a

quadrangular chitinous frame, which in its turn is attached to the

basal piece. The distal half of this piece is oval; the proximal half

bifurcate and attached at the dorsal skin in the bottom of the

dorsal pit between the two dorsal shields.

Ventral side (fig. 26). Between coxae i one pair of hairs;

between coxae 3 one pair; between coxae 4 and the anus 4 pair;

a littie before the anus a pair, of minute rings with a point in

the centre.

Mandibles (fig. 27, 30) like in the larva.

Maxilae (fig. 26, 27, 30) hke in the larva.

legs. Coxae (fig. 26) 1 and 2 contiguous ;
coxae 3 and 4 con-

tiguous, close to coxae 2. Coxae 1, 2, 3 with 2, coxae 4 with 1

hair. Tarsi with a thick rod-like olfactoric hair in their proximal

half (fig. 28, 29). This hair is situated more proximally the more

you advances from leg 4 (fig. 28) to leg 4 (fig. 29).

Female (^fig. 32). Le^igth 360—520 ii. — Colour carmine. —
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Shape oval , top forward, rounded tops, straight flanks. Texture like

that of the larva. — Dorsal side. There are ßve dorsal shields. The

anterior shield is elongate, truncate anteriorly, convex laterally,

rounded posteriorly, and hears 3 pair of fine hairs. The 2 shoulder-

shields are elongate, a little shorler and narrower than the anterior

shield, each with an eye anteriorly, a hole porleriorly and 3 hairs.

The posterior shield sub-trapezoidal , shorler than wide , wider

anteriorly than posteriorly, with a hole in each anterior angle, 4

pair of bristles and with a deep posterior median excavation. The

supra-anal shield small with one pair of bristles. Between the

3 fore-shields and the 2 hinder shields 3 pair of hairs and one

pair of holes.

Ventral side (fig. 33). Between coxae 1 one pair of fine hairs
;

between coxae 3 one pair of ditto; quite terminal Vcx&amis; before

this opening the genital split; before this aperture one pair of fine

hairs; genital and anal apertures flanked by 5 pair of bristles.

Mandibles like in the larva.

Maxillae like in the larva.

Legs like in the male. Olfactoric hair of taisi much smaller.

Habitat: in dust, in houses; in moss.

Patria. Netherlands, Germany, Italy.

16. Cheletes eruditus (Schrank).

(With Plate 12, fiç. 34—38, and Plate 13, fig. 39—46).

1697. Mijt van een gansch ander maaksel van gepelde garst.

Leeuwenhoek, Brieven, 102e missive, p. 276.

1781. Acarus eruditus Schrank, En. Ins. Austr. n''. 1058, Tab. 2, f. I.

1790. — — Gmel. Syst. Nat. n'. 62.

1792. — _ Oliv. Encycl. Méth , v. 7, p. 696.

1796. Cheyletus eruditus Latr. Préc. caract. génériques Ins., p. 179.

1802. Acarus eruditus Turton, Syst. Nat., p. 707.

1804. Cheyletus eruditus Latr., Hist. Nat. Crust. Ins., v. 8, p. 54.

1806. — — Latr, Gen. Crust. Ins., p. 153.

1817. — — Latr., in Cuv. Regn. Anim., v. 3, p. 119.

1826. Cheyletus capulatus Von Heyden, in Oken's Isis, p. 609.
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1829. Clmjletus eruditus Latr., in Cuv. Regn. Anim., Ed. 2, p. 285.

1830. — — Latr., in Cuv Regn. Anim.. Ed. 3, p. 303.

183C-. Cheyletus ìàrundinis Koch, Deu Cr. Myr. Ar., fase. 1, n^. 20.

1836. Cheyleius marginatus Koch, Deu. Cr. Myr. Ar., fase. 1, n°. 21.

1839. Cheyletiis eruditus Koch, Deu. Cr. Myr. Ar., fase. 23, n». 20.

1839. Cheyleius casalls Koch, Deu. Cr. Myr. Ar., fase. 23, n". 21.

1842. Cheijletus eruditus Koeli, Ueb. Ar. Syst., p. 80, t. 9, f 45.

1842. Cheyleius casalìs
]

1842. Cheyleius hirundìnis
J

Koch, Deb. Ar. Syst., p. 80.

1842. Cheyleius marginatus

1843. Cheyleius eruditus Contarini, Cat. uee. et ins., p. 16.

1843. — — Contarini, Venez, lagun., v. 2, p. 162.

1843. Cheyleius marginatus Guér. Men., Icon. Regn. Anim. v. 3, p. 14,

t. 5, f. 8.

1844. Cheyleius Dujardin, in Ann. Se. Nat. ser. 3, v. 3, Zool. p. 13, 14.

1844. — Dujardin, in Compt. Rend. Séances Acad. Sc., v. 19,

p. 1160.

1844. Cheyleius eruditus \

Acr, mi 1 1 u Gerv. Hist. Nat. Apt., v. 3, p. 165.
1844. Lheyieius marginatus )

^ ^

1847. Acarus eruditus \

Ao,n ry, T 1 tj Van Leeuwen, Verb. Schurft, p. 10.
1847. Cheyleius eruditus )

^

1849. — — Dug. et Miln. Edw.inCuv. Regn.An.,p. 96.

1852 Eutarsus cancriformis Hessling, in 111. med. Ztg. München.

1853, — — Förster, Man. Anat. path.

1859. Cheyleius eruditus Grube, in Arch. Nat, Liv,-, Ehst.-, Kurl.,

ser. 2, V. 2, p. 465.

1860. — — van der Hoeven in Tijdschr. v. Entom. v. 3,

p. 158, t. 12, f. 1—3.

1863. — — Anders., in Oefv. K. Vet. Ak.Forh.,p. 185.

1866. (sine nomine) Reck, in Trans. Micr. Soc. p. 30.

1867 Cheyleie a deux tuhérosiiés , etc.. Funi, el Rob., in Journ.

Anat. Physiol., n°. 5, p. 14 et 25 (sép.).

1869. Cheyleius eruditus Johnsion, in Trans. Rerw. Nat. Fid. Club^

V. 3, p. , f. .
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1875. Cheyleius robertsoni Brady in Proc. Zool. Soc. p. 302, 308,

t. 41, t. 1—4.

1876. Cheßetus eruditus Van Beneden, Schmar. Thierr. p. 144, f. 25.

1876. — — Kram., in Arch. f. Nat., v. 42, torn. 1.

p. 40, t. 3, f. 8, 9.

1877. — — Can. et Fanz., in Att. R. 1st. Ven. Sc.

Lett. Art., ser. 5 v, 4, p. 77.

1877. — — Murr., Econ. Entom. Apt., p. 286, fig.

1877. Clieyletus casalis
j

1877. Cheyletus hinmdinis > Murr. Econ. Entom. Apt. p. 289.

1877. Clieyletus ìnarg'matusy

1880. CJieyletus eruditns WdXÌQX , Milb. Par. Wirbell. p. 40.

1880. — — Haller in Ann. d. Oenol., p. 6.

1880. EîUarsus cancriformis Mégn. Paras. Mai. Par. 147.

1880. Cheyletus emditus Mégn. Paias. Mai. Par. p. 241, f. 55.

1881. — — Kram., in Zeit. ges. Nat. v. 54, p. 5^ t. 3,

f. 2—7.

1882. — — Beri., in Att R. 1st. Ven. Sc. Lett. Art.,

ser. 5, V. 8, p. 27.

1882. — — Haller in Jahresb. Ver. vaterl. Naturk.

Württ., p. 312.

1886. — — Beri., Ac. Myr. Scorp., Ital., fase. 28, n«. 4.

1886, — — muscicolus Beri., Ac. Myr. Scorp. Ital.,

fase. 28, n». 4.

1886. — — G. Can., Prosp. Acarof. It., v. 2, p. 173,

t. 12, f. 1.

1887. — — Groult, Ac. Crust. Myr. Fr., p. 49, t. 1,

f. 11.

1890. — — Mon., Ac. Observ. Fr., p. 9.

1893. — — Beri, Prostigmata, p. 74.

1897. — — Oudms., in Tijdschr. v. Entom., v. 40,

p. 120.

The oldest mention of a Cheletes is made by Van Leeuwenhoek,

1697. His description is even more correct than that of Schrank.

(See Tijdschr. v. Entom. v. 40, p. 124 and 125).
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1781. Then follows the Acarus eruditus of Schrank, whose

description and figure are bad. He considers the palps as legs, and yet

he describes and figures 8 legs in stead op 10 (including the palps).

So we should have reason to admit that Schrank has only observed

larvae, if he did not assert, that he saw larvae conning out of the

eggs, which were laid by the mother, under his eyes! Further

he asserts that these larvae rtsembled the mother, «etiam pedum

numero » (sic !). Schrank especially draws our attention on the

two long setae at the distal end of tarsi and on two lateral hairs

standing perpendicularly to t]>e animal's axis, and situated between

legs 2 and 3.

1796. Latreille is the first who proposed a genus for this

species. He spells the name Cheyletas. Orlhographically we must

write Cheletes. He most probably did not observe the creature

himself, else he would have given a better description, though he

has well interpreted the palps, and has placed his Cheletes among

the Acari with 8 legs. Type Acarus eruditus Schrank.

1826. Vqn Heyden quoting the genus Cheyletns Latr. says

only: ^lï^^^ Cheyletas eapulatus nob. (= ? Cheyl. eruditus La\r.)"

He is right in doing this query. It is possible that his species was

the same as Schrank's.

1 836. In Heft 1 , n". 20, Koch describes and figures a Cheyletns

kirtmdinis, found in a nest of Apus apus L. The species may have

been the same as Schrank's. It is known that Cheleti often

frequent nests of birds and mammals. The beautiful colours depend

from food-particules in the intestinal track and from concrements

in the extretory organs. Most probably it is a ?.

1836. His Cheyletns marginatus (Heft 1, n"^. 21) is found in

moss, is larger than the foregoing species. Yet is is possible that

it is the same, specimens of which vary in length and breadth

according to their being young or old (after having left the

nymphal skin), more or less fed, or more or less pregnant. Most

probably it is a ?. The difference in the possession of 6 posterior

hairs in stead of 4, and of a lateral smaller hair behind the long

one, are of little value. How often are we mistaken in the number
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and situation of hairs, when we contemplate such small creatures

under low magnifying powers.

1839. His Cheyletus eriidUus (Heft 23, n"^. 20) found by him

in great quantities in dust of corn, of pulse, of hemp-seed, etc.,

possibly is tlie same species as Schrank's, and certainly that of

which I present to my readers new drawings and description.

4839. Cheyletus casalis Koch (Heft 23, n^. 21) is found accom-

panying Ch. eruditns, bot not often. Possibly it is Ch. erudiius

itself, and a S.

1843. I have not been in the opportunity to consult Contarini's

works.

1843. Guerin's ligure is a copy of that of Koch.

1844. DuJARDIN is the first who describes the styliform man-

dibles and the pectiniform hairs on the palpal tarsus (Ann. Sc.

Nat.), and who discovered tracheae (Compi. Rend.)

1852. Euiarsiis cancriformis is the name, given by a physician,

Hessling, to a creature found by him on the head of men, visited

by ijilica polonica [cirragra, Weichzelzopf, Wichlelzopf, Judenzopf),

together with other mites. We have possibly to do with Cheletes

eruditas.

1860. VAN DER Hoeven ; not anything new to science.

1866. Beck is the discoverer of parlhenogenetic reproduction of

«an Acarus», which positively is Cheletes ernditus. His drawing is the

best I ever saw (Compare his drawing with mine, fig. 44). He never

was able to detect a i, which is strange, as ^ are not so rare as

is usually believed. He has bred only one nympha, which is still

stranger, for there are two ! !

1867. FuMOUZE and Robin are the first wo give an ample des-

cription (and tolerably good figures) of a species of Cheletes, which

I consider different from Ch. eruditus Schrank. Yet they mention

a species with two hnohs at the inner side of the hase of the

claw of the palp, and with a spine only (not accompanyed by a

tactile hair) on the middle of the dorsal side of tarsus i, chardici ers

of that animal which I consider as Ch. eruditus Schrank.

1869. Johnston's paper was inaccessible to me.
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1875. Brady's CJieijletus robertsoni apparently is our friend,

though it «was dredged off Hawthorn, on the Durham coast, in a

depth of 27 fathoms,» where it may have arrived after a fatal fall

off from any water fowl; or it floated on the surface and sticked

to the dredge when it erose from the unknown depths; or it was

accidentally in the conservation- tube.

1876. Van Beneden, without giving any description, presents

us a new drawing, possibly re[)resenting our Ch. erudiius.

1876. Kramer treats the mouth parts, possibly of the same

species.

1877. Canestrini and Fanzago give a description too short to

recognize the species. Possibly it was Ch. eruditus

1877. MuRHAY tells us only what Kocii, Fumouze, Robin and

Beck observed of the animal's habils.

1880. MÉGNIN, without any description presents us a new drawing,

possibly representing Ch eruditus.

1881. Kramer publishes the results of his examinations on the

development of a Cheletes, probably Ch, eruditus Schrank.

1886, Cheyletus eruditus of Berlese seems to me to be the

same species, but the situations and the number of the hairs, and

the shape of the posterior shield are wrongly represented.

1886. Canestrini's diawing of a real eruditus misses thedoi-sal

shields and hairs.

1893. Berlese tell us: «in mari rima genitalis omnino in medio

dorso aperitur» which is only the case in some Chelitidae, not in

the genus Cheletes, however.

Frotonympha. Length, (fig. 34), 400—480 .u. — Colour pale.

Shape well known. Texture smooth in the shields, finely wrinkled

in the unprotected parts. — Dorsal side protected by an anterior

shield, which is trapezoidal, wider posteriorly, slightly longer than

wide, and provided with 5 pair of hairs. In the posterior half of

the dorsum there are 5 pairs of hairs, first a row of 4, and then three

pairs one after another. The hairs are very narrow feathers (fig 36).

Feutrai side (fig. 35) coxae 1 and 3 with 2 hairs each, coxae

2 with 1 hair, coxae 4 bare. Between coxae 2 one pair; in the
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centre op the body one pair; behind coxae 4 one pair. All these

hairs are fine and smooth. Anus flanked by a pair of feathers.

Lateral hair (fig. 37) proximally hairy.

Maxillae. Trochanter of palp (Fig. 34 and 35) very short; femur

well developed; genu and tibia short; tarsus well known as the

appendiculum. Femur dorsali^ with 1 hair almost in the middle;

genu with 1 hair proximally; tibia with 1 hair close to the tarsus

and, quite distally, the «claw» with 2 basal inner tubercles; tarsus

with 2 combs. Coxae ventrali^ with 1 haii' close to the trochanter;

femur with 1 hair in its proximal half; genu bare; tibia with

2 hairs one inner and one outer; tarsus with 2 long crooked

claw-like hairs.

Legs (fig. 34), The two fore-pairs slenderer than the two hind

pairs. Femur 4, 2, 3, 4 and genu 1 2, 3 wùth a feather-like

hair each. Tibia 1 with 1, and tibia 3 and 4 with 2 tactile

hairs each. All the tarsi distally with 2 tactile hairs each. Other

sejise (olfactoric?) hairs: genu 1 distally with a minute rodlike

hair; tibia 1 distally with a ditto; tarsus 1 in the middle with

a long rod or sausage-like hair, ezccompanied hi/ a long tactile hair.

Beutonympha (fig. 38). Length 480—560 /<. Colour pale. —
8haj)e known. — Texture smooth in the shields, finely wrinkled

in the unprotected parts. Dorsal side. There is but one (anterior)

shield, this is almost trapezoidal, wider than long, wider posteriorly,

with 3 hairs in each corner. On the unprotected part 4 transverse

rows of 4 hairs each, ^living together 28 hairs on the dorsum.

The hairs are feathers (fig. 36).

Ventral side (fig. 39). On coxae 1, 3 and 4 two hairs each;

on coxae 2 one hair. Between coxae 1 one pair; in the space

between coxae 2 and 3 one pair; between coxae 4 two pair;

before the anus 2 pair of ßne smooth hairs. Aside of the anus one

pair of feathers. Lateral hair hairy.

Maxillae. (Fig. 38 ai)d 39) The palps are distinctly S-jointed;

the trochanter being very short; the femur wel developed; the

genu very short, better discernable on the ventral side; the tibia

short but distinct; the tarsus is known as the (.(appendiculum».
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The coxae are fused to form the underside of the capitulum, and

provided each with 1 hair. Femur dorsally with 1, ventrally with

2 hairs Genu ventrally proximally and outward with 1 hair. Tibia

dorsally distally and inward 1 hair, ventrally and inward 1 hair

and at its top the known enormous claw with 2 basal inner

tubercles. Tarsus dorsally with the known 2 combs, and ventrally

with the known 2 curved claw-like hairs.

Legs. (Fig. 38). The two fore-pairs slenderer than the two hindpairs.

Feather-like hairs on femur i, genu I, genu 2, tibia 2, trochanter 3,

femur 3, genu 3, trochanter 4, femur 4, genu 4. Other sense

(olfactoric ?) hairs: genu 1 distally with a minute rod-like hair;

tibia 1 distally with 1 ditto; tarsus 1 in the middle with a long

rod- or sauvage- like hair, accompaiiied liy a long tactile hair.

Male (fig. 40). Leiigth. 424 ^. Colour pale but darker than in

the female, with a brownish hue. Shape slenderer than that of

the ? ; especially the rostrum is narrower. Texture finely wrinkled

in the unprotected parts. — Borsai side (fig. 40} with 2 shields,

both sublrapezoidal
;

anterior shield wider than posterior one.

Anterior shield slightly wiiler than long, wider posteriorly; in

the fore-corners 3 hairs each, in de hind-corners 4 hairs each.

Laterali'^, between the shields a hair. Posterior shield one and a

half time longer than wide; wider anteriorly; with rounded angles

and sides; anteriorly with 1 pair; lateially with 3 pair of hairs;

and more inward and central 1 pair. All these hairs are feathers

but when viewed from a side they resemble hairy hairs! So there

are 13 pairs, or 26 feathers on the dorsum. Moreover, quite

posteriorly, but in the dorsal shield is the minute genital aperture,

surrounded by 3 pair of crooked minute pins.

Ventral side (fig. 41). Sternal shield short, contiguous to the

capitulum, surrounding it laterally, without any hair. There is also

a ventral shield which is almost round, with 1 pair of hairs

posteriorly. Between coxae 2 one pair; between coxae 4 one pair;

before the ventral shield one pair; behind it one pair of fine smooth

hairs. On coxae 1 and 3 tivo, on coxae 2 and 4 one hair each.

All these hairs are fine and smooth. Lateral hair (fig. 42) smooth ( !

),
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even observed with immersion. Anus flanked by a pair of feather-

like hairs.

Penis visible by transparency of dorsal shield, somewhat crooked

(fig, 40); sometimes straight (fig. 43) according to its situation

in the body.

Maxillae. Coxae forming the underside of the capitulum, with

a rounded lobe anteriorly, lying somewhat over the trochanter, or

base of palp. At the base of this lobe is planted a hairy hair,

reaching the top of the «claw.» Palps 5-jointed. Trochanter short,

dorsally by a fold appaiently two-jointed. Femur well-developed.

Genu and tibia short. Tarsus known as the appendelicum. Dorsally

the femur with 1 hair almost centrally; the genu proximally and

outward; the tibia close to the tarsus, and quite distally the so

called «claw», which has basally and inward 2 tubercles; tarsus

with only one comb, which comparatively is smaller than the larger

one of the ?. fentrally the femur with 2 long hairs in its proximal

half, one more in-, the other more outward; genu bare; ti hia with

2 hairs, one close to the tarsus, the other outward; tarsus with

the known 2 claw-like hairs.

Peritrema not forming a fold forward like in the nymphae and

females, but gently bowed backward, so that it forms with its

congener an arched line (fig. 40.)

Legs (fig. 40). The two fore-pairs slenderer than the two hind-

ones. Femur 1, 2, 3, 4, genu 1, 2, 3, 4, and trochanter 3 with

a feather each. Tarsus 1 with a tolerably long «ol factoric» hair

in the middle of it dorsal side. Other sense-organs: on genu 4,

tibia 1. 2, 3, 4, distally and dorsally there is a more or less short,

sausage-like hair ; this is almost egg shaped on genu 4.

Female (fig. 44). Length 560—800 ,«. — Colour pale yellow,

with a longitudinal white stripe over the dorsum (light refracting

contents of intestinal ti'ack ; this stiipe is dark, almost black under

the microscope.) Shape well known.— jft'.<'/^r/*e; smooth in the shields,

finely wrinkled in the unprotected parts. — Borsai side (fig 44)

protected by two shields. Anterior shield trapezoidal, wider than

long, wider posteriorly, with 3 hairs in each anterior and 1 hair



(dr. a. C. 0UDEM\NS). notes on ACAKÎ. 127

in each posterior corner. Between the shields, laterally, a hair.

Posterior shield trapezoidal, with rounded angles and rounded pos-

terior edge, longer than wide, widei' antcrioily, much Jiairdwer

than the anterior shield; with one hair in each anterior, and 2

in each posterior corner. Behind this shield 2 pair of hairs. So

that there are 20 hairs on the dorsal side. These àairs are narrow

feathers.

Ventral side (fig. 45). Coxae 1, 3 and 4 with 2, coxae 2 with

i hair each. Between coxae 4 one pair of hairs; behind coxae 2

one pair; between coxae 4 one pair; behind coxae 4 one pair.

All these hairs are fine and smooth. Genital aperture long, sur-

rounded by 4 pair of small bristles. Anal aperture on its usual

protuberance, surrounded by 3 pair of crooked pins, and flanked

by a pair of feather-shaped hairs. The lateral hair hairy.

Maxillae. Borsally (fig. 44) the very short trochanter is visible;

the stout femur with one almost central hair; the short genu

with one hair proximally; the short tibia with one hair close to

the tarsus, and distally with the claw which has 2 basal and inner

tubercles; the tarsus with 2 combs. Yentrally (fig. 45) the coxae

with 1 hair close to the trochanter; the very short trochanter

bare; the femur with 2 hairs in the proximal half, one inner and

one outer one; the genu with one outer hair; the tibia with one

inner an one outer hair; the tarsus with 2 crooked claw-like hairs.

Legs (fig. 44). Femur i, 2, 3, 4, genu 1, 2, 3, 4, and tro-

chanter 3 with a feather-shaped hair. Tibia 4, 2, 3, 4, and tarsi

4, 2, 3, 4, with 2 tactile hairs each. Sense organs: genu 4 dis-

tally with a small, tibia 4 distally with a larger, tarsus 4 in the

middle with a still larger rod- or sausage-shaped sense-hair
; this

last not acconipanied hy a long tactile hair

Mon-itrous female (fig. 46). I hesitate to call this female a

heteromorphous one. I only found one specimen, which I have

delineated. It is possible that other investigators after me will

meet with such an animal; then they will carefully examine if

there are more specimes present, if it is a distinct species, etc.

The only characters that distinguish it from the other females are

lijdschr. V. Entom. XLVI. 9
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so far as I could observe: dormllij : in the posterior half of the

anterior shield 4 hairs that characterise a deutonympha ;
the foremost

pair of these hairs is developed normally, the posterior pair is

minute. The posterior shield is ill developed, not taking in its

circumference the posterior 4 hairs; veiitrally: the two hairs on

the femur of the palp are closer together and more approaching,

the median line of the femur.

17. Cheletes schneideri Oudms.

4867. Cheyletus eruditus Fumouze et Robin, in Journ. Anat. Physiol.

p. 1—31 (Sep.), t. 22.

1867. — — Fum. Catharide ofRc, p. 51, t. 5.

1876. — — Troupeau, in Bull. Soc. Angers, p. 107—

110. t. 3. f. 20—26.

1902. Ch eylettis schneiden Oudms., in Tijdschr. d Ned. Dierk. Ver.,

ser. 2, V. 8, p. XV.

1903. Cheletes schneideri Oudms., in Mém. Soc. Zool. Fr., v. 16,

p. , t. 2, fig. 52—54.

Fumouze and RobiìN are the first who present to their readers

an ample description and tolerably good drawings of a species of

Cheletes, which they call Cheyletus eruditus, and which I do dot

consider as such. They delineate the tracheae (discovered by Du-

JARDiN, 1844), the inner basal knobs of the palpal claw, and the

hexapod larva. They describe the two dorsal shields and the octopod

nympha. — They are wrong in delineating the tergum and venter

smooth, the coxal shields 3 and 4 wrinkled, the palps 3-articulate,

the dorsum with 8 pair of hairs; they are wrong in the denomin-

ation of the joints of the legs, in their considering the anus as

«appendice conoide terminal» and the female genital aperture as

the anus, and in their attributing 3 stigmata (better said 4) in

stead of 2. — They do not say anything about, nor do they de-

lineate, the number, shape and position of the dorsal hairs, neither

about sexes. — They further mention that there are two forms,

one with 3 inner basal knobs on the palpal claw, with a tactile

hair accompainyig the spine on the dorsal side of the tarsi 1, and
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with a short spine before the anus (read female genital aperture),

and another with 2 basal knobs on the claw, without that tactile

hair, and without the short spine.

As I already pointed out above (p. 122). \ cons^ki-^v the other iovm

as the real Cheletes eruditus (Schrank), whilst the first , on which

is based the whole paper of Fumouze and Robin is a quite different

species. After scrupulous comparison of this species with my

preparation of Cheletes schnelderi I do not hesitate more a moment

to declare them identic, notwithstanding the numerous inaccuracies

of Robin's drawing, even in the number and situation of the hairs

of the ventral side. (N. B. The so-called minute pin before the

anal aperture is nothing but the semicircular chitinous beginning

of the genital split, distinctly observable in every ? Cheletes!).

And what to say of Troupeau'?, mite ? I think I have well done

to remove it from the real eruditus and to consider it ^.schneideri,

on account of his mite is provided with 3 inner protuberances on

the base of the palpal claw, and with a long tactile hair in the

middle of the dorsal side of the tarsus 1 ;
admitting that the trans-

parent «olfactoric» hair is not observed by Troupeau.

18. Cheletes trouessarti Oudms.

(With Plate 13, fig. 47—51).

Cheyletus trouessarti Oudms., nov. sp., Tijdschr. der Ned Diei-k.

Vereen., ser. 2, v, 8, p. XVI; 17, IX, 1902.

Male. Length 464 ,,.
— Colour pale. — Shape like that of

Ch. eruditus (Schrank), but with formidable maxillar palps.— Texture

smooth in the shields, finely wrinkled in the unprotected parts.

Dorsal side (fig. 47) protected by two large and two smaller

shields. Anterior dorsal shield very wide, occupying the whole width

of the body and more than the half of its length, almost quadran-

gular, with rounded anterior angles and rounded edges. The

posterior shield much smaller, almost triangular, with rounded

anterior angles. Two minute lateral shields. On the anterior shield

5 pair of feather-like hairs (four on the lateral smargin and one
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posteriorly). On the posterior shield 4 pair of feather-like hairs

(one on the anterior, and 3 on the lateral margin). On each of the

minute lateral shields 1 feather-like hair. So there ai"e 10 pair of

feather-like hairs on the dorsum. On the posterior dorsal shield,

quite posteriorly, the minute genital aperture is flanked by 3 pair

of minute crooked pins. The penis, which is visible by the trans-

parency of the shield, projects its top through the genital aperture.

Fig. -49 represents a feather-like hair of the dorsum under high

amplifications.

Before the body we observe the capitulum, which is very wide

by the enormous development of the maxillar palps. A square,

horizontal, median portion of it is distinct fiom the lateral sloping

parts. If we follow the two lines of demarcation between these

three parts forward, we meet with two short claw-like prominences.

In front of the median horizontal part we observe a circle of

tubercles resembling a crown. If we bring the posterior (most

dorsal) part of the crown in the focus of the microscope with a

high amplification, we do not observe the stigmata^ nor the lower

part of the crown. If we lower the microscope, we observe fust

the stigmata, and finally the lower part of the crown. We may

safely conclude therefore, that the stigmata are situated at the

bottom of a cup with a crownlike margin. Behind the crown the

peril remata are visible, of the usual type. Before the crown the

rostrum is provided with many lower tubercles, two lateral square

apophyses, and a median flat portion, flankled by two bristles.

The utmost tip of the rostrum itself is flanked by two extiemely

minute organs (tactile ?). —
Ventral slie (fig. 48). The ventral side is finely winkled, except

the sternal shield, the parts occupied by the coxae of the legs

(the so-called epimera), the underside of the head, and the anal

covers. In the space between the 8 coxae 2 pair of little hairs;

behind the coxae 4 pair of little hairs. The anal covers project

a little beyond the hind-margin of the abdomen. Between coxae

3 and 4, quite laterally a featherlike hair.

Maxillar paljps. Dorsal side (Fig. 47). Second (fiist free) joint
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or trochanter very short, scarcely visible. Third joint or femur

enormously developed , with a hairy hair, which reaches the tip

of the tibial claw. F'ourth joint or genu very short. Fifth joint or

tibia with a hair and the usual claw with one inner basal tubercle.

Sixth joint or tarsus as usual with the two nearly straight combs.

Ventral side (Fig. 48). The first joint or coxa, with one hair,

is fused with that of tlie other side to form the under side of the

head and a tube around the stylet-shaped mandibles. The second

joint or trochanter shoit but distinct. The third joint or femur

with two hairs. The fourth joint or genu shoi't but distinct. The

fifth joint or tibia with the formidable claw. The sixth joint or

tarsus with the usual two claw-like hairs.

Legs. The coxae (fig. 48) i, 3 and 4 with two fine hairs each;

coxae 2, as far a I could discern, with one hair. All the femurs

(fig. 47) and trochanter 4 with a feather-like liair. The proximal

third part of tarsus 1 wider than the distal two thirds of it, and

provided with a small hair and a thorn-like sense hair.

Female. Length 584 [>. — Colour., shape and texture like in the

male. — Dorsal side (Fig. 50) protected by two dorsal shields.

The anterior shield trapezoidal, wider than long ; the posterior shield

trapezoidal, longer than wide. On the lateral margin of the anterior

shield 4 feather-like haiis; between the two shields, quite laterally

1 ditto
; on the lateral margin of the posterior shield 3 ditto ; behind

the posterior shield 2 ditto; so that on the dorsal side we observe

two somewhat wavy longitudinal rows of 10 feather-like hairs each.

N. B. The last pair sometimes may be placed on the ventral side!

Ventral side (Fig. 51). The skin is finely wrinkled, except the

spaces occupied by the underside of the head, by the 8 coxae

(generally called epimera), and by the genital and anal covers. In

the space between the 8 coxae 2 pair of little hairs. Behind coxae

4 one pair of ditto. Before the genital covers 2 pair of smaller

hairs; the genital covers with 2 small hairs each; the anal aperture

flanked by three small feather-like hairs. Laterally of coxae 2 a

large feather-like hair.

Mandibles as usual, stylet-shaped; internal.
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Maxillar palps. Dorsal side (Fig. 50). Second (first free) joint

or trochanter very short, scarcely visible. Third joint or femur

with two hairs. Fourth joint or genu very short. Fifth joint or

tibia with Ihe usual claw provided with ^î/w^d inner basal tubercles.

Sixth joint or tarsus as usual, with the two usual combs. Ventral

side (Fig. 51) The first joint or coxa fused with that of the other

side to form the underside of the head and a tube around the

mandibles, with one hair. The second joint or trochanter very

short, scarcely visible. The third joint or femur with 3 hairs; the

fourth joint or genu short; the fifth joint or tibia with the claw;

and the sixth joint or tarsus with the usual claw-like hairs.

Legs. Coxae 1, 3 and 4 (Fig. 51) with 2 hairs; coxae 2 with

one hair. Femur 1, 2, 3, 4 (Fig. 50) and genu 3 and 4 with a

feather-like hair Tarsus 1 like in the male, but proportionally

smaller,

Habitat. Amoung meal-shop articles.

Patria : Netherlands

Found by me.

Type in collection Oudemans.

19. Labidostoma denticulatuni (Schrank).

Fam. Lahidostomidae.

In 1776 Schrank described an Acarus under the name of ^6'ü;n^Ä

corpore antice dentibus quatuor (Schrank, Beiträge zur Naturgeschichte,

p. 125, tab. VI, fig. 8). The creature is larger than the well known

Parasitus crassipes (L.i; it is brown; it has no eyes; the anterior

edge of the undivided body is quite straight, as if cut off trans-

versally, so that to the sides of this straight line the body has a

rectangular distinct angle; between the second and third legs the

body has on its sides a distinct protuberance. Hence the definition

€ dentibus quatuor)^. The two mandibles, attached under the body

are projecting forward. Palps are absent oi' at least invisible when

the animal is viewed from the dorsal side. — According to Schrank

«the legs end in a two-pieced sole, between which is a minute
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claw. — He found it under a flowerpot, apparently in liis garden,

consequently in moist vegetable earth. —
In 4 781 Schrank gave it the name oi Acarus denüculatns (Schrank,

Etiumeratio Inseciorum Austriae indlgenortim, p. 520, n". 1070).

In 1826 Von Heyden {Isis, p. 608) gives a systematic division

of the Acari. We will follow him verbally : Legion I, with 8 legs
;

Phalanx 2, without eyes; Section 2, the mouth parts on the under-

side of the body ; Division 6, head, thorax and abdomen have fused
;

Subdivion 2, without visible palps; b, all the legs with a bifid

claw : 54th genus : Panojilia, type Acarus dentlculatus Schrank. —
We observe that Von Heyden has changed Schrank's discriplion

of the ends of the legs: «a two-pieced sole» into «a bifid claw.»

We may safely admit that Von Heyden has not had the creature

under examination. — At all events the generic name PanojiUa

must be abandoned, as it is preoccupied by Hübner, 1816, for

Lepidopiera.

In 1877 Canestrini and Fanzago described and delineated an

Acarus under the name of Nicoleiia cornuta {Att. K. 1st. Ven. Sc.

Lett, ed Art., ser 5, v. IV, p. 52, lab. 3, fig. 2). When we

carefully compare their drawing and description with those of

Schrank, we are obliged to admit the identity of the two creatures.

There may be one objection: Schrank describes the legs ending

in «a two-pieced sole», whilst Canestrini and Fanzago do not

describe these parts, but delineate all the legs ending in two claws.

We may safely admit that the instruments of Schrank were so

imperfect, that he has not well interpreted what he saw. I say

we may safely do this, because latter examinators of this singular

Acarus unanimously describe the foi^e-legs ending in two claws,

and the other six legs in three claws, so that even Canestrini

and Fanzago are mistaken in this respect I — At all events the

generic name of Nicoletia must be abandoned, as it is preoccupied

by Gervais, 18 . ., for TJiysauura.

In 1879 Kramer (Arch. f. Naturg., v. 45, p. 13, tab. 2, fig.

la — li) described and dehneated an Acarus under the name of

Labidostomma luteum. The first leg end in two claws, whilst the
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otlier six legs end in three claws. It is proved that this animal

belongs to the same genus as the Acarus deutlculatus Schrank =

Nicoletia corunta Can. et Fanz. — The name Lab'ulostonima is

wrongly spelled; orthographically we must write Labldostoma. —
Here we have a generic name , which is not preoccupied and

therefore must be adopted.

In 1882 G. and R, Canestrini proposed the generic name

Nicoletlella to substitute Nicoletia, which was preoccupied. This

was quite superfluous.

Thus we have the genus i/(aöiß?o#^owä! Kramer, 1879; synonyms:

Panoplia Von Heyden, 1826 (non Pa^/o/j/m Hübner, 1816); i>'ico-

letia Can. el Fanz., 1877 (non Nicoletia Gervais, 18..); Nico-

letiella G. et R. Can., 1882.

The two species, belonging to this genus are :

1. Labidostoma denticulatum (Schrank). Synonyms : Acarus

denticulatus Schrank, 1781; Panoplia denticulata (Von Heyden),

1826; Nicoletia cornuta Can, et Fanz., 1877,

2. Labidostoma luteum Kram. 1879.

The family therefore must be called Labidostomidae.

Arnhem, 5 Mei 1903.
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EERSTE LIJST van soorten en variëteiten

nieuw voor de Nederlandsclie fauna,

sedert de uitgave der «Coleoptera Neer-

landica» bekend geworden.

Cicindela trisignata Latr. ')• Deze, langs de kusten der Middel-

landsche- en Atlantische ^) zeeën voorkomende, soort werd

door den heer D. van der Hoop , in gezelschap van C. mari-

tima Latr. vliegende aangetroffen bij Oostvoorne, 13 en 30

Augustus. Een 5tal typische exemplaren werd gevangen.

1) Op blz. 27 der „C o 1 e o p t e r a Neerlandica", 1ste deel
,
zou de

tabel achter 3 aldus gewijzigd moeten worden :

, , , ,

3 Kaaktasters geheel metaalkleurig. Kop weinig breeder dan het hals-

schild '
' ' \ \

"^
^^^

Kaak- en liptasters ,
behalve het eindlid ,

witgeel. Kop, met de zeer

sterk uitpuilende oogeu , veel breeder dan het halsschild. De zijden vau

het halsschild en de borst vrij lang, de coxae en de dijen dicht wit

behaard. Dekschilden met gewone, niet korrelige bestippeling. Bovenzijde

in kleur met C. maritima overeenkomende en even veranderlijk in lint,

de stippels der dekschilden op den bodem blauwachtig. Dekschilden met

geheel witte epipleuren en 3 smalle, witachtige banden of vlekken, nl. eene

halvemaanvormige schoudervlek , welke zich met haar achtersten tak tot

iets over het midden der dekschilden naar binnen buigt, aan het uiteinde

iets verbreed en slechts weinig haakvormig gekromd is, een naar buiten

sterk gebogen middenband, welke naar binnen tot aan het midden der

dekschilden reikt en dan plotseling ver naar achteren haakvormig uitgezaüt

is terwijl het uiteinde nabij den naad zich meer of minder verbreed, en

eindelijk eene bandvormige topvlek, welke eene, naar voren gerichte

haakvormige, voortzetting uitzendt, die nagenoeg in hetzelfde niveau

gelegen is als het uiteinde van den middenband ;
de middenband verbindt

zich met een witachtigen randzoom, die meer of minder volkomen tot

aan de schouder- en de topvlek doorloopt. Bij eene bij ons niet waargenomen

ab c *subsuturalis Souverb. verbreedt zich de witachtige band-

teekeuino- zoo sterk dat in het uiterste geval de grondkleur alleen om

het schildje overblijft. Lengte 9-11 mm. . .
3bis. trisignata Latr.

4 (3) Liptasters geheel metaalkleurig enz. . . • 1. c a m p e s t r i s L.

Voorlaatste lid der liptasters in den regel niet metaalkleurig enz.. 5(4)

5 (4) Het afbellend voorste gedeelte van het voorhoofd enz. 2. hybrida L.

Het afbellend voorste gedeelte van het voorhoofd enz. 3. maritima Latr

(2) Volgens A. Fauvel: Manche, Carteret !, baie d'Avranches ! Cancale !
Quiberon.

He d'Oléron! Gironde, Landes, Biarritz.
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Abax ovalis üfts., Gronsveld, Juni.

Ophonus signaticornis Dfts., Bunde, Juni.

Stenoio p h us te u tonus Schrk ., ab. c. abdominalis Géné
,

Arnhem en den Haag; ab. c. hirticornis Kryn , Arnhem.

Haliplus lineatocollis iVIrsh,, ab. c. nltldicollis Jos. Müll.,

Arnhem.

Coelambus impressopunctatus Schall., glanzige wijfjes

algemeen, doffe wijfjes zeer zeldzaam.

Hydroporus neglectus Schaum , Maarsbergen , Mei.

Aleochara erythroptera Grav., een onuitgekleurd exemplaar bij

Meerssen , April.

Atheta currax Kr., Tiel , Januari.

Bryocharis a na lis F., ab. c. merdarius Gylh., Hilversum, Juli.

Mycetoporus nanus Er., ab. e. piceolus Rey., den Haag, Maart.

Lathrobium elongatum L., ab. c. fraudulentum Ganglb., Loos-

duinen, Mei en bij Breda, Dec. en Januari, in aanspoelsel

van de Mark.

Astenus filiformis Latr., ab. c. humeralis Gredl., Arnhem en

Warnsveld.

Stenus incanus Er., Bunde, Juni.

» palposus Zett., Ommen, Augustus.

Biedius femoralis Gylh., Velp, Mei.

Oxytelus fulvipes Er,, Nykerk, Mei.

Anthophagus praeustus Müll, Vlodrop, Juni.

Lesteva longelytrata Goeze, var. maura Er., Bunde en Roer-

mond, Juni,

Coccinella obliterata L.. ab. c. fenestrata Weise, Piasmolen,

April.

Cerophytum elateroides Latr., een $ bij Meerssen, Juni.

Helodes marginata F., Bunde, Juni.

Ptinus coarcticollis St., Amsterdam, Mei.

Hydrothassa aucta F., ab, c. glabra Herbst, den Haag.

Phyllobius pyri L., var. artemislae Desbr., een aantal e.xemplaren

bij Meerssen, Juli,

(deze melanistische vorm is nagenoeg geheel zwart, ook de pooten),

Cleonus trisulcatus Herbst., Valkenberg (Limburg), Juni.
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Fig. 1—8 Caenonychus fallax Oudrus.; 9—19 ïhrombidium novum üudms.;
20, 21 Tarsonemus soricieola Oudms.
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Fig. '11 Eremeaus novns Oudms ; 23—28 Nanacarus minutus Oudms.; 20, 30
Uerophagus bombonim Oudms.; 31, 32 tìlycyphagus fuscus Oudms,
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Fig. 33—37 Glvcvphagus fuscus Oudms.; 3S—40 Tyroglyphus fucorum
Oiidms.; 41, 42 Anoetus splniferus Michael; 43. 44 Anoetus neglectus Oudms.
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Acari.
Fig. 1—4. Parasitas crassipes (L.). 5—9. Pachylaelaps furcifer Oudms.
10—15. Pachylaelaps eusifer Oudms. 16—19. Ùropoda ritzemai Oudms.





,V[ 1']
. [2 .

-Ì'M\ V ^

•ff.o-ûGO II

Acari.

Fig. 20—22. üropoda bosi Oudms. 2:^—33. Caligonus humilis (C. L. Koch).
34—38. Cheletes eruditus (Schrank).
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Fig. 39—46. Cheletes eruditus (Schrank). 47—51. Cheletes trouessarti Oudms.
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Een en ander
OMTRENT

DE EERSTE TOESTAl^DEN EN LEEFWIJS
VAN

LYCAENA ALCON, F.

DOOR

Mr. A. BRANTS.

Reeds sedert een aantal jaren achtereen zijn door mij vele pogingen

aangewend om de eerste toestanden van den aan het hoofd dezer

regelen genoemden Dagvlinder te leeren kennen, zonder dat ik het

evenwel ooit verder mocht brengen dan tot het verkrijgen van

een, veelal beperkt, getal bevruchte eieren , door de moeder-

vlinders — blijkbaar zonder eenige voorkeur — gehecht aan de

stengels der zich in hun verblijf bevindende, van de vliegplaats

medegenomen, planten (in den regel Lotus, Wikke e. a. Vlinderbloe-

migen, Klokjes-gentiaan, Rielgrassen enz.) of ook wel tegen de

glazen wanden van dat verblijf zelf.

Rupsjes hebben deze eieren mij echter nooit opgeleverd, doch

bij opening der eierschaal in het volgend voorjaar, vond ik deze

diertjes dan telkens geheel ingedroogd daarin besloten, terwijl een

enkele maal kleine, in de dikke schaal geknaagde, openingen blijk

gaven, dat ze vruchteloos getracht hadden hel eitje langs die zijde

te verlaten.

Met meer dan gewone belangstelling nam ik dan ook kennis

van de mededeelingen aangaande voedsel, ei en jonge rups van

genoemde Lycaenide, door M. Gillm p-r, te Cöthen, gedaan in de

nummers 12 en 13 (van 15 September en 1 October 1902) van

Tijdschr. v. Entom. XL VI. 10
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het tijdschrift Societas entomologica^ welk opstel mijn aandacht trok,

dank zij het uittreksel daaruit, door den Heer van Rossum gegeven

in nummer 10 der Entomologische Berichten.

De waarnemingen, welke ik in het afgeloopen najaar, geleid door

deze mededeelingen heb mogen doen, hebben mij niet alleen opge-

helderd, waaróm het mij nooit heefl kunnen gelukken de rupsjes

het ei te zien verlaten, maar tevens geleerd, dat hetgeen de Heer

Gillmer — daartoe in staat gesteld door de nasporingen van den

Heer J. Breit, te Düsseldorf — heeft bekend gemaakt, althans in

hoofdzaak, juist mag worden genoemd.

En, hoewel ik de eerste ben om te verklaren, dat er ook thans

nog heel wat ontbreekt aan de volledige kennis der levensgeschiedenis

van Alcon, zoo meen ik toch goed te doen door het volgende

openbaar te maken, daar het al licht iets kan bijdragen ten einde

weldra tot die kennis te komen.

Instemmende met de door Gillmer aangehaalde woorden van

Breit: «Es sind nun keine Einsperrungen von Alcon-Damen mehr

«nötig», heb ik niet langer binnenshuis, doch in de vrije natuur

opheldering gezocht nopens het onderwerp van dit opstel — en

dàt wel niet geheel zonder vrucht.

Naar het voorbeeld van voornoemden heer Breit namelijk, zijn

door mij, in het midden van de maand Augustus dezes jaars, te

Laag-Soeren, honderden bloemen van de welbekende Gentiana

Pneumonanthe afgezocht. En hoewel mijn zoeken zoo goed als

vruchteloos bleef zoolang ik mij hield aan het open veld, zoo

keerden de kansen op eenmaal ten mijnen gunste, toen ik op

een ruigbegroeid, nabij houtgewas gelegen uithoekje van een

grasrijk, veenachtig heideveldje (alwaar ik meergenoemde Lycaenide

jarenlang geleden herhaaldelijk gevang 3n had) in een klein bestek

tal van bloeiende planten «Klokjes-Gentiaan» aantrof.

Met verbazing toch zag ik, dat hier nagenoeg elk plantje

Gentiaan bezet was met een aantal van de mij, reeds zoo lang be-

kende, in vorm op Goudsche kazen gelijkende, witte Lycaenideneitjes.

Het was geen zeldzaamheid, op een enkele bloem 4, 7, ja 10

eitjes aan te treffen; eens zelfs telde ik 15 eieren op eene bloem!
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En aan hetgeen ik toen waarnam sluit zich tamelijk wel de

ervaring aan, welke in de eerste dagen van September d. a. v.

door mij werd opgedaan m de buurt van 's Hertogenbosch , want

ook daar vond ik, ijverig geholpen door den Heer V, G. A. Bosch,

op diens landgoed Seldensate onder Middelrode— op een veenachtige

plek tusschen jong dennenhout — een aantal planten van voornoemde

Gentiaansoort, wier bloemen rijkelijk bezet waren met de bewuste eitjes.

Door het inzamelen van een groeten voorraad met eieren be-

zette bloemtrossen op beide, zoo vèr van elkander gelegen terreinen,

kreeg ik de beschikking over een zeer aanzienlijk materiaal, ter-

wijl mijne waarnemingen nog bevorderd werden door de eigenaardig-

heid van de Klokjes-Genliaan, dat haar bloemaren, schoon van de

moederplant gescheiden, mits goed nat gehouden, wekenlang frisch

blijven en zich zelfs verder ontwikkelen.

Door een en ander in de gelegenheid een nauwkeurig en her-

haald onderzoek in te stellen, trokken twee punten meer in 't

bijzonder mijn aandacht, en wel:

1^. dat de eieren uitsluitend voorkwamen aan de buiteuziiòe

der bloemen — voor het meerendeel op de destijds reeds schitterend

blauwe bloemkroon, in enkele gevallen ook op de kelk — doch dat

ik geé7i enkel eitje op den h\oemsfe?iffel of de bladen der plant

aantrof, en

2°. dat alle eitjes — uitwendig althans — volkomen gaaf

schenen en geenerlei spoor droegen van reeds verlaten te zijn door

het rupsje, dat zich daarbinnen moest hebben ontwikkeld, hoewel

het toch stellig niet bestemd was voor een langdurig verblijf

binnen de eierschaal.

Zoowel het een als het ander helderde zich intusschen aanstonds

op, toen ik eenige met eitjes bezette bloemen geopend had en de

binnenzijde der bloemkroon derhalve kon beschouwen, terwijl ik

daarbij tevens de oplossing vond van de boven medegedeelde om-

standigheid, dat bij mij de rupsen nooit in staat zijn geweest, de

in gevangen staat door AlconvYmders zoo menigmaal afgezette eieren

te verlaten.

Juist op de plaats namelijk, waar aan de buitenzijde der bloem
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een eitje bevestigd was, ontdekte ik aan haar binnenkant een rond

gaatje. Hetgeen ik aanvankelijk voor een gevuld eitje had aangezien,

bleek dan ook, bij verder onderzoek, niet anders te zijn dan een

looze dop, die inmiddels de plaats, waar het jonge rupsje zich in

de bloem had ingevreten, tegelijkertijd deugdelijk verborg en afsloot,

en alzoo, ook nà door dit te zijn verlaten, bevorderlijk moest zijn

aan de bescherming van het dier en dus aan de instandhouding

der soort.

Zoude — zoo vraag ik mij af— in deze voortgezette bestemming

der eierschaal geene verklaring zijn te zoeken van 't geen mij reeds

bij de eerste kennismaking met het ei van Alcou heeft getroffen,

dat namelijk die schaal zooveel steviger en dikker is dan bij eenig

ander mij bekend Lyoaeniden-ei, wegens het buitengewoon dicht,

en saamgedrongen netwerk, waarmede geheel de aan de buitenlucht

blootgestelde oppervlakte van het ei voorzien is?

Heeft nu de jonge rups, bij het verlaten van den eidop, een

opening in den vlakken, dunnen bodem gebeten en tegelijker tijd

het gedeelte der bloemkroon, waartegen het ei is bevestigd weg-

gevreten, zoo bevindt zij zich terstond hinnen m de, veelal nog

niet ontloken, Gentiaanbloem.

Naar ik mij voorstel, zoekt het diertje daarop terstond het reeds

in wording zijnde zaadbeginsel op en knaagt een opening in het

nog weeke omhulsel der zaaddoos, om zich verder uitsluitend daar-

binnen op te houden en met de onrijpe zaadjes te voeden.

Ook bij die bloemen toch, waarbij ik de zaaddoos geheel leeg-

gevreten en verlaten vond, bleken mij de meeldraden en helm-

knopjes onaangeroerd te zijn gebleven. En in dit opzicht onderscheidt

het jeugdige Älcon-Y\x^s]e zich zoowel van de jonge rupsjes van

zekere, door mij nog niet tot ontwikkeling gebrachte Netnotois-soort

(vermoedelijk Violellus S. V.) als van de rups van Eupithecia

Sati/rata H., e. a., waarvan ik, vooral eerstgenoemde diertjes, in

grooten getale hinnen de Gentiaanklokjes aantrof en waarnam, dat

zij alle inwendige deelen der bloem aantasten en vernielen.

Hoewel het pasgeboren rupsje van Alcon niet door mij is gezien,

kan ik goed aannemen dat de uitvoerige en duidelijke beschrijving,
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door Gillmer daarvan in bovenaangehaald opstel gegeven, even

juist is als die van het ei, welke daarin voorkomt. De vele afge-

stroopte rupsenhuidjes, telkens in door de rups verlaten zaaddoozen

aangetroffen, geven mij daartoe allen grond.

Diezelfde huidjes bewezen mij intusschen, dat het dier üveemaal

van huid verwisselt, alvorens de bloemen te verlaten om een passend

winterverblijf te zoeken, daar ik in den regel voor ééne bewoonde

bloem nagenoeg dubbel zooveel huidjes als verlaten eidoppen waarnam

en daarbij vond , dat daaronder ongeveer evenveel grootere als

zeer kleine huidjes voorkwamen, waarvan de eerste aanmerkelijk

sterker behaard waren dan de laatste, en glimmend pikzwarte

kophulsjes droegen, die wel de dubbele gi'ootte hadden van die

der kleinere huidjes.

Voor zoover ik vermocht na te gaan, blijft het rupsje, zoolang

het zich binnen de zaaddoozen ophoudt, dus ook ?ià de eerste ver-

veiling, bleek groenachtig grijs van kleur; in de geledingen en

aan den rug evenwel sterk grauwachtig getint,, van wege het

groot aantal fijne zwarte haartjes en de tallooze donkere wratjes,

die de geheele bovenzijde van het lichaam bedekken. Eenige teekening

zag ik aan de diertjes niet, maar het betrekkelijk kleine kopje,

een ruitvormig rugschildje achter aan den eersten ring en de

hoornachtige randen en geledingen der tamelijk groote borstpooten

bleken bij al de door mij nagegane voorwerpen onveranderlijk

pikzwart en zeer glanzig te zijn. De luchtgaten waren uiterst klein

en slechts flauw donker gerand. Het paar uitsteekbare hoorntjes,

achter aan segment 11, dat bij alle andere mij bekende Lycaena-

rupsen aanwezig is, was bij deze nog niet te onderscheiden; de

langwerpig ronde klier of wrat, aan den rug van ring 10, daaren-

tegen groot en goed waar te nemen. Buikpooten en naschuivers zeer

klein en kort, van de lichaamskleur.

Terstond na de tweede wisseling van huid — in het laatst van

Augustus tot het midden van September — schijnt de rups de

bloemen te verlaten. Haar voorkomen ondergaat daarbij eene groote

verandering, in zoover namelijk dat de grondkeur van het geheele

lichaam dan op eenmaal dofrood wordt, met uitzondering altijd van
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de boven als ^ïlimmend pikzwart aangegeven lichaamsdeelen, die

geen verandering in tint ondergaan.

Gillmer noemt de kleur van het dier in dit tijdperk «purpur-

farbig», doch deze benaming komt mij niet zeer duidelijk voor.

De algemeene tint is het best te vergelijken met die van een over-

rijpe framboos, of wel van een halfrijpe braambes, namelijk nu

eens donker steenrood, dan weer meer bruinrood ; altijd echter

dof en Jluweelaohtig , tengevolge van de menigte fijne grauwe

haartjes, die de geheele bovenzijde overdekken.

In vorm is het rupsje, dat alsdan eene lengte van 3 lot hoogstens

4 Mm. heeft bereikt, in hoofdzaak gelijk aan dat van andere

Lycaeniden. Het is echter veel gedrongener dan de rups van Aegon

L. en platter dan die van Icarus^ Rott , of Argiolus, L. De meeste

overeenkomst schijnt het mij te bezitten, wat den vorm aangaat,

met het rupsje van Semiargus, Rott, op gelijken leeftijd, daar ook

hier de segmenten 2 en 3 het breedst zijn en het lichaam naar

achteren gaandeweg smaller wordt.

Vanaf 20 Augustus zag ik de rupsjes geleidelijk de Gentiaan-

bloemen verlaten. In den regel lieten zij zich daarbij van de

stippen der bloemkroon eenvoudig op den grond vallen ; en dit

herhaalden ze telkens, wanneer ik hen voorzichtig binnen een

versehe bloem gebracht had.

Zij kropen dan aanstonds weer naar buiten, om met langzaam

voortglijdende beweging, langs den grond eenig takje of ander

opgaand voorwerp op te zoeken en op die wijs een geschikt winter-

verblijf te bereiken.

Of het mij gelukt is eenige rupsen hierin te doen slagen, durf

ik niet beslissen en zal het volgend voorjaar dienen uit te wijzen.

Veel verwachting heb ik daaromtrent echter niet, want tot diep

in de maand October zag ik nog voortdurend rupsen rondkruipen,

om dan telkens weder te moeten bemerken dat ze ten slotte, verdroogd

of wel beschimmeld, gedrukt zaten tegen de wanden van hel ruime

glas, waarin ik ze geplaatst had — natuurlijk in een' omgeving, die

zoo veel mogelijk overeenkwam met de gesteldheid van de ge-

boorteplaats.
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Uil den drang der voor de tweede maal vervelde rupsjes om

steeds weer naar boven te kruipen, maak ik op, dat de overwin-

tering niet aan den grond plaats vindt. Waar en hoe dat gewoonlijk

gebeurt, heb ik, tot mijn spijt, echter voorshands niet kunnen

ontdekken.

Moge de eerstvolgende Meimaand mij de voldoening geven, hier-

omtrent op de vindplaats zelve uitsluitsel te verkrijgen ;
wellicht

blijkt dan tevens, dat ik mij — een flink twintigtal jaren geleden—
niet heb vergist, toen ik, in de maand Juni te Laag Soeren eene

mij onbekende Lycaenidetirups uit een struik Rhammus Frangula

kloppende, aanstonds meende de rups van Alcon F. vóór mij te zien.

Eenige zekerheid te dien aanzien mocht ik destijds namelijk niet

verkrijgen, daar dit eenkleurig, bleek groenachtig-steenrood rupsje

met glimmend zwart kopje, dat weldra veranderde in een licht

bruinachtig groen popje, geen vlinder opleverde, doch spoedig bleek

een parasiet te hebben geherbergd.

December 1903.
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Hierzu Taf. 14—17.

in verschiedenen Hinsichten bilden die Gonopiden eine äusserst

interessante FamiHe der Dipteren. Die Imagines fallen oft schon

durch ihren eigenthümlichen, meistens an Hynienopteren erinnernden

Habitus auf, bieten jedoch überdies auch bei eingehe.nderer Betrach-

tung manches Interessante, sodass man auch über ihre verwandt-

schaftlichen Beziehungen lange im Unklaren blieb. Dazu kommt

noch die höchst merkwürdige Biologie der Larven Schon seit längerer

Zeit ist bekannt, dass dieselben hauptsächlich in Hymenopferen

parasitiren : wurden doch mehrere aus den Imagines letzterer gezogen.

Die Merkmale dieser Larven sind bis jetzt aber noch höchst unge-

nügend bekannt, namentlich auch, wie sich die der verschiedenen

Arten unterscheiden lassen.

In den letzten Jahren war ich bestrebt, unsere betreffenden

Kenntnisse möglichst zu erweitern. Wie meistens bei Untersuchungen

über Parasiten, wurden die Resultate stückweise erhalten, weil das

Material sich relativ schwer sammeln lässt. Dazu ist die Entwicklung

eine langsame, indem meistens nur eine Generation jährlich vorzu-

kommen scheint. Weil mir aber jetzt doch von einigen Arten die

ganze Metamorphose, also auch die verschiedenen Larvenstadien,
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bekannt wurde, so entschloss ich mich das jetzt Erreichte bereits

der Oeffenthchkeit zu übergeben, in der Hoffnung, meine Unter-

suchungen später auch über andere Arten ausdehnen zu können.

Auf die historische Einleitung, welche namentlich auf die Biologie

Bezug hat, folgt ein Bericht über den Verlauf meiner Untersu-

chungen. Dann werden die von mir beobachteten Entwickiungs-

stadien ausführlicher beschrieben. Der zweite Theil der Arbeit

enthält Angaben über den Bau der Imagines, in Zusammenhang

mit ihrer Stellung im System.

Historischer Überblick über die Biologie.

Die sehr zerstreuten Mittheilungen über die Biologie der Gono-

piden sind auch schon von früheren Autoren, so von Gersläcker

und Saunders zusammengefasst. Beide Autoren haben aber mehrere

Mittheilungen bei Seite gelassen, und die anderen sind auch nur

sehr kurz erwähnt. In ßrauer's Abhandlung über die Dipteren-

Lar.en finden sich nur die Titel der betreffenden Arbeiten. Es schien

mir also nicht überflüssig die verschiedenen Mittheilungen noch

einmal zusammenzustellen, damit die Lücken in unserer Kenntniss um

so besser hervorträten.

Der erste, welcher beobachtet hat, dass Conopiden im Larven-

stadium eine parasitische Lebensweise führen, war Baumhauer.

Es erwähnt nämlich Macquart ') nachdrücklich, dass dieser

entdeckt hat, dass die Larven von Conops (diese Gattung hier in

weiterem Sinne genommen, sodass sie auch die Pkysocephala-krien

umfasstj «in den Nestern von Hummeln leben». Ob B au m hau er

selbst hierüber Näheres publicirt hat, ist mir nicht bekannt.

Jedenfalls machte er seine Beobachtung vor 1809, wahrscheinlich

nur kurze Zeit früher, denn in diesem Jahre theilt Latreille^)

mit, dass er zweimal einen eben aus einem Hummel-Abdomen aus-

geschlüpften Conops rußpes F. beobachtet hat. Später erwähnt er

dieselbe Art aus Bomhus terrestris L.

1) Macquart. Suites à Buflfon. Diptères II. 1835. p. 23.

") Latreille. Genera crustaceorum et insectorum. IV. 1809. p. 386.
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In 1819 erschien eine Abhandlung von La eh a l und Au d oui n ')

über die Anatomie einer von ihnen im Hinterleibe eines Bombus

lapidarius L. aufgefundenen Larve. Sie betrachten dieselbe als

die von Couops {Fhysocephala) rufipes F., was mir nach ihren

Abbildungen auch wohl richtig zu sein scheint. Bis da waren eben-

solche Larven in Hummeln als Eingeweidewürmer betrachtet wor-

den ; dass es Dipteren-Larven waren , wurde durch ihre genauen

Untersuchungen sichergestellt. Es bildet diese Abhandlung gerade

auch die Erstlingsarbeit Audouin's, welcher nach Duponchel

(Ann. Soc. Ent. France, 1842 p. 113) damals erst 21 Jahre alt war.

Es folgt hierauf eine Mittheilung von Lepeletier de Saint-

Fargeau, aus dem Jahie 1825 '*), von folgendem Inhalt: «Nous

mêmes avons vu des Conoids s'introduire dans le nid de certaines

espèces du genre Guêpe ( Vespa) et nous pensons que les larves de

ces Conops peuvent vivre aux dépens de celles de ces Hyméno-

ptères . . . M. Robineau-Desvoidy nous a assuré qu'une

larve qui avait vécu dans l'intérieur d'une chenille lui avait donné

une Myope." Während erstere Angabe durch spätere Befunde be-

stätigt wurde, ist das Vorkommen von Conopiden-Larven in Raupen

nur mit grossem Vorbehalte zu betrachten, indem hierüber keine

weitere Beobachtung vorliegt.

Derselbe Lepeletier de Saint Fargeau, der bekannte

Bearbeiter der Hymenopteren in den «Suites à BufTon», erzählt in

diesem Werke, Bd. I p. 456 (1836), dass ein junger Naturforscher,

Namens Ca reel, aus aufbewahrten Hummeln im folgenden Früh-

jahr einige Conops erhielt. Er konnte nicht beobachten, aus welchen

sie hervorgegangen waren, nach den Puparien hat er offenbar

nicht gesucht. Lepeletier de Saint Fargeau fügt hinzu:

«J'ai vu des espèces de Conops s'introduire dans les nids de la

Guêpe ordinaire. {Vesjm vulgaris auct.) Les Myopes s'introduisent

aussi dans les nids des Bombus et des Vespa, et probablement

1) Lâchât und Au d ou in. Bull. Scienc. Soc. PMlom. 1819. p. 49—50;

Mém. Soc. d'hist. nat. de Paris I. 1823. p. 329—339.

2) Lepeletier de Saint Fargeau in: Encyclopédie méthodique X. 1826.

p. 819.
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avec les mêmes intentions d'y déposer leur postérité, qui y vivra

aux dépens de ces différens Hyménoptères.» Auf p. 503 desselben

Werkes findet sich noch folgende Mittheilung: «J'ai vu des ConojJS

chercher et parvenir à s'introduire dans le nid des Guêpes sou-

terraines, et y réussir sans obstacle de la part des habitants qui

sortaient en même temps qu'elles entraient, sans les repousser.

Elles paraissent remplir les mêmes fonctions, au détriment des

Guêpes souterraines, que les Volucelles à l'égard des Frelons

(d. h. Vespa crahro). Je soupçonne que les Myopes ont la même

destination.» Der Autor meint also, dass .sie die Larven angreifen.

In den «Comptes rendus» der französischen Akademie der Wis-

senschaften desselben Jahres 1836 (C. R. Séance 5 Dec. p. 688)

findet sich von Seiten de Blainville's und D urne ril' s

eine Beurtheilung einer von Robineau Desvoidy eingesandten

Abhandlung. In letzterer wird u. A. auch das Betragen einer von einem

Conops aauripesi) angefallenen Hummel in folgenden Worten beschrie-

ben: «Le bourdon entrait en colere, frémissait des ailes, augmentait

son bruissement, comme s'il eut voulu inspirer de la terreur, mais

lui-même se trouvait sous l'influence d'un sentiment
,

qu'il ne

pouvait maîtriser. Au lieu de se jeter sur son adversaire, beaucoup

plus petit que lui, au lieu de s'enfuir à la hâte, il demeurait

obstinément sur la place où il était venu d'abord pour recueillir

du miel, il tournoyait comme sans idée fixe ou sans but entre

les rameaux de la sauge, tantôt il restait accroché à la tige et

aussitôt le Conops de s'élancer sur son dos et de s'enfuir au plus

vite. Cette manoeuvre fut exécutée sept à huit fois sous mes yeux.»

Leider gelang es nicht die Hummel zu erhaschen und zu erforschen

ob Eier an dieselbe abgelegt waren. Dass aber bei jedem Angriff

ein Ei abgelegt werde, ist nach meinen Befunden wohl sehr

unwahrscheinlich.

Demnächst folgt eine MittheilungD ufou r'saus dem Jahre 1837. ')

Dieselbe bezieht sich auf einige von diesem Autor bei seinen ana-

tomischen Untersuchungen von Insekten aufgefundene parasitische

1) Léon Duf our. Eecherches sur quelques entozoaires et larves parasites des

Insectes Orthoptères et Hyménoptères. Ann. Siene. Natur. (2) VII. 1837. p. 14 - 18.
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Larven. Namentlich nach den Abbildungen dürften dies zum Theil

Gonopiden-Larven sein, insbesondere scheinen mir hierzu diejenigen

Larven zu gehören, welche aufgefunden wurden in Bomhus terrestris

(nach den schwarzen Hinterstigmen wahrscheinlich mit meiner Larve

van Sicus /erruginens identisch) in Dasi/poda plumipes Pz <? (August)
;

in Andrena {— Antlirena) thoracica F. (April), in Andrena aterrima

(= Antlirena carhonaria L. ; vielleicht eine sehr junge Gonopiden-

Larve) und in Vespa vulgaris L.

An gleicher Stelle werden auch 2 Larven, resp. aus Oedipoda

migratoria (= I^achytylus migrator'ms L.) und Oedipoda coerulans

(= SfJiingonotus coerulans L.) erwähnt; erstere ist auch abge-

bildet und dürfte ebenfalls einer Gonopide angehören, was wegen

des später zu erwähnenden Befundes B o h e m a n ' s gar nicht un-

möglich erscheint. Irrthümlicher Weise hält Du four immer das

hintere Ende seiner Larven für das vordere und auch die Ansicht,

dass bei der Larve in Andrena aterrima die Tracheen der Biene in

den Körper des Parasiten eindringen, ist offenbar unrichtig, der

Fehler ist aber durch die feste Verbindung der kleinen Hinterstigmen

letzterer mit der Tracheenblase der Biene leicht erklärbar.

Von Interesse ist ferner noch folgende Bemerkung an derselben

Stelle (p. 15): »J'ai moi-même souvent été témoin de l'ardeur avec

laquelle ce Conops (d. h. Conops rußpes) poursuit les Bombvs, pour

insérer ses oeufs dans ses entrailles, et je possède, dans ma col-

lection, un B. terrestris, à la région anale duquel pend un Conops

rufipes dont le bout renflé de l'abdomen est resté engagé dans la

cavité du ventre de l'Hyménoptère .... Mais quelle est la larve

qui produit ce Conopsl On ne nous Ta point encore appris.»

Westwood führt in «Introduction to the modern classification

of Insects» II, 1840 mehrere der älteren Beobachtungenan. Selbst

kann er nur hinzufügen (p. 561), dass er oft Myopa atra (= Occemyia

atra F ) hat fliegen sehen bei den «sandbanks, in which were

the burrows of various bees.»

Dass nach von Heyden (1842) Myopa aus Euceren hervor-

gehen kann, finde ich u. A. bei Bremi erwähnt, die betreffende

Mittheilung habe ich nicht nachsehen können. Letzterer Autor hat



DEE BIOLOGIE V. D. SYSTEM. VBBWANDTSOHAFT DEE OONOPIDEN. 149

in Oken's Isis von 1846 p. 172 einige bezüglichen Fälle von

Parasitismus zusammengestellt, unter welchen als neu hinzu kommt,

dass Conops quadrifaselatus Deg. als Larve bei Bombus lapidarius lebt.

Dann erwähnt Zette i'stedt ') ein schwedisches Exemplar von

Conops macrocepJialus F. (= Physocephala nigra Deg.). welches aus

einem braunen Puparium im Abdomen von Bambus muscorum F.

hervorging.

Eine Zusammenstellung von Scholtz: «Ueber den Aufenthalt

der Dipteren während ihrer ersten Stände» *) enthält keine neuen

Thatsachen.

Ueberraschend ist die Angabe Boheman's ') aus dem Jahre

1850, dass er einen schon abgestorbenen Conops vittatus in einer

Schachtel fand, welche eine Anzahl gespiesster, in Gotland gesam-

melter Oedipoda ci/auopiera Gha.rp. {— Sphingonotus cyanopterns Gharp.)

enthielt. Es waren auch einige Orthopteren aus Tunis in derselben

Schachtel, sodass die Herkunft des Conops einigermaassen zweifelhaft

bleibt. Es ist sehr Schade, dass Boheman nicht durch Aufsuchen

des Pupariums sicherzustellen versucht hat, dass der Conops wirklich

aus einer Heuschrecke hervorging, was jedoch auch in Hinbetracht

der früher erwähnten Befunde Du four 's nicht so fremd erscheint.

Kirschbaum^) theilt mit (1853), wie er in Juli eine männliche

Bembex tarsata Latr. (= B. integra Panz.)fing, und in der dieselbe

enthaltenden Schachtel im Juli des folgenden Jahres einen lebenden

Conops ckrysorrhoeus Meig. $ vorfand. Auch das Puparium wurde

von ihm im Hinterleib des Bombus nachgewiesen ; die Fliege war

zwischen dem In und 2n Segment desselben ausgekrochen. Die

hellen Zeichnungen am Abdomen der Biene waren sehr schmutzig

gelb geworden; sonst Hess sich äusserlich nichts besonderes an

demselben erkennen.

In der Zusammenkunft des Londoner entomologischen Vereins von

1) Zetterstedt. Dìptera Scandinaviae. III. 1844. p. 926.

2) Scholtz. Zeitschr. f. Entomol. Breslau II 4es Quart. 1848. p. 5.

3) Boheman Jakttagelser rörande nägro Insekt-arters Metamorfos. Oefv

Kgl Vet. Akad. Förhandl. VII 1850 p. 211—215.

4) Kirschbaum. Entomologische Miscellen. Jahrb. Verein. Naturk. Nassau-

IX. 1853 2e Abth. p. 44.
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December 1855 spricht Curtis *) über die Biologie der Cono-

piden. Er erwähnt, dass Conops ßavipes L. aus einer OsmÀa hervor-

ging, welche ein Nest in einem Rubus-Stengel angefertigt hatte,

ferner, dass von Conops (.(auripesn vermuthet wird, dass derselbe seine

Eier am Leibe oder zwischen den Hinterleibssegmenten von Bombus

horiensis ablegt.

Sichel ^) fand (1856) in einer Schachtel mit Andrena

(du groupe de VAn drena pilipes = Anthrena carhonaria L.) eine gut

ausgebildete Myopa, und in einer zweiten «contenant principalement

le Vespa vulgaris élevé de nids» eine verkrüppelte, aber doch noch

genügend erkennbare Fliege derselben Gattung. Er erinnert daran,

dass dies das erste Mal ist, dass Gonopiden aus Wespen gezüchtet

wurden.

Ausführlicher als die vorhergehenden Autoren berichtet Saun-

ders über ConopS'L2iYvex\, welche an der Küste von Epirus in

Pompilus audax Smith {^Saüusrubellus Er.) parasitiren '). Man findet

leztere Anfang August angestochen und in Folge dessen schwer-

fällig in ihren Bewegungen. Die Larven werden kurz beschrieben,

namen Hieb wird das schnauzenartig vorstreckbare Vorderende

richtig erwähnt. Die Puppe liegt mit der Ventralseite gegen der

Dorsalwand des Hummel-Abdomens und ist tief pechbraun. Ferner

wird erwähnt, dass das Larvenstadium der Gonopide offenbar nur

eine sehr kurze Dauer hat, etwa 10—15 Tage, und dass jün-

gere und ältere Stadien gleichzeitig aufgefunden werden ; nie aber

wurde mehr als eine Larve in einem Pompilus gefunden. Alles

dies deckt zieh ganz mit meinen Befunden über Conops (^Phi/socephala)

rufipes. Er zweifelt kaum, dass der Pompilus im Lnago-Stadium

befallen wird. Ob Cowo/j* ovo- oder vivipar isl, lässt er unentschieden.

Derselbe Autor fand noch eine ebensolche Gonopiden-Larve in

Sphex flavipennis Lepel., ebenfalls von Epirus, während ihm ein klei-

nerer Conops aus einem Od^nerus [Y)\\ . Ancistrocerus \ . Wesmael),

1) Curtis. Transact. Entom. Soc. London. 1855. Proc. Dec. 3 p. 116.

2) Sichel. Ann. Soc. Entomol. France. 3. IV. 1856. Bull. p. LXIII.

3) Saunders. Observations on the Habits of the Dipterous Genus Conops

Transact. Entom. Soc. London. N. S. Vol. IV. 1858. p. 285-291.
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welcher den Winter über in einer Pillenschachtel aufbewahrt

war, hervorging.

Wie der vorige Autor, so hat auch Gerstaecker ^) (1860)

zunächst Einiges des bisher über die Conopiden-Biologie Bekannten

zusammengestellt. Seine eigene Beobachtung bezieht sich auf einen

Conops vittatus F, welcher sich im Frühjahr (jedenfalls vor Mitte Mai)

aus einer im .luli des vorigen Jahres erbeuteten ^Wé?/*« a)demiata 111.

(= E. malvae Rossi) entwickelt hatte. Die Biene zeigte einen etwas

verlängerten Hinterleib, welcher zwischen der letzten Rücken- und

Bauchschiene ziemlich weit klaffte. Die Fliege war durch die

Verbindungshaut zwischen dem len und 2en Ringe ausgeschlüpft.

Weil das Exemplar klein war, das Puparium aber doch das ganze

Abdomen der Biene ausfüllte, so meint Gerstaecker, dass Eucera

wohl nicht der normale Wirth für diese Art sein kann.

Eine zweite Mittheilung von Sichel ^) bezieht sich zunächst

auf einen Conops {Fhi/socephala) dimicliaüpennls Sich. , welcher

aus einem Bomòus thoracïcus Sich, von Montevideo hervorgegangen

war. Dann erwähnt er eine in April in Algier gefangene Chalcicodoma

(= Megachile) sicula Rossi, aus jwelcher in August ein Conops

vittatus hervorging; die Fliege hatte wieder das Abdomen der Biene

an der Basis geöffnet. Ferner theilt er mit, dass Gartereau ihm

erzählte, einen Conops gesehen zu haben « engagé dans le flanc

d'un Bombus lapidarius, entre le 2"ie et le 3me segment abdominal

et mort avant d'avoir pu effectuer son éclosion )). Endlich kam ihm

noch ein Conops vittatus F. Î im Mai aus einem Bomhns lapidarius

$ hervor, welcher im vorangehenden Sommer bei Turin erbeutet war,

und (séance 9 Juli) dieselbe Art aus Halictns spec.

In Bates' bekanntem Werke «The naturalist in the Amazons»,

1863, findet sich die Mittheilung, dass Stylogaster mit seiner

Legeröhre Termiten verfolgt.

1) fi erst a eck er. Mittheilungen über Conops. Stettin. Entomol. Zeit. XXI.
1860. p. 252.

2) Sichel. Observations hyniéaoptérologiques II. Sur les Conopiens para-

sites d'Hyméuoptères. Ann. Soc. Eatom. (4) IL 1862. p. 121.
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Weyenbergh giebt an, dass er im August einen Conops

flaviceps L. (es ist wohl ßavipes gemeint) «aus einem Neste von

Bomhus lapidarius L.» züchtete. Das Puparium soll sehr regelmässig

cylindrisch sein. (Tijdschr. v. Entom. XVII. 1874. p. 155).

Die jetzt folgende Mittheilung Rit s em a's *) ist in so fern inte-

ressant, als hierin zum ersten Male von der Biologie von Zodion

die Rede ist. Derselbe fand den 8 Juni 1873 in der Nähe von

Breda einen HaUctus rubicundus Chr. welcher ihm im oder schon

vor November ein Zodion cinereum F. lieferte ;
im November lag das

Thier jedenfalls todt in der Schachtel; der Hinterleib der Biene

war an der rechten Seite zwischen dem len und 2en Segmente

geöffnet ; er war von dem Puparium ganz ausgefüllt. Derselbe Autor

erwähnt ferner, dass er ganz in der Nähe eines Nestes von Bambus

lajjidarlus in einem Garten bei Haarlem von Mitte August bis

Anfang September öfters todte Hummeln fand, welche ein Puparium

im Abdomen enthielten; im folgenden Juni züchtete er hieraus

eine verkrüppelte Physocephalu, welche nach van der Wulp
wahrscheinlich Ph. pusilla Meig. war. Diese Art ist aber sonst bei uns

noch nicht auigefunden worden ; es möchte sich hier also doch

um eine andere Art gehandelt haben
;
verkrüppelte Exemplare sind

auch nach meinem Befund nicht leicht zu determiniren, indem

sie auch am Körper noch nicht ihre definitive Farbe erhalten haben.

Ritsema schliesst aus dem Befund bei diesem Neste, dass die

Gonopiden-Weibchen in die Nester dringen und meint, dass sie wohl

ihre Eier auf die Larven ablegen. Er stützt sich dabei auch beson-

ders auf die Angabe Sichel 's, dass derselbe Gonopiden erhielt

aus von dem Neste gezüchteten Wespen : wie oben mitgetheilt, waren

es aber «principalement» gezüchtete Wespen, sodass es unsicher

bleibt, ob gerade daraus die Gonopiden hervorgegangen sind. Doch hat

Sichel selbst in so fern an Ritsema 's Auffassung Schuld, als er

in einer späteren Mittheilung das beschränkende «principalement»

fort gelassen hat. Es leuchtet ein, dass die Fliegen in dem oben

1) Ritsema. Tijdsfhr. v. Entomol. XVII. 1874. Verslag p. LXVIII. —
Petites N'ouvelle.s Entomol. Paris VI. 1874. p. 367. Daselbst wird die Biene als

Hylaeus qaadristrigatan Latr. aufgeführt.
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erwähnten Neste von Bombus, von welchem Rit sema spricht,

ebenso gut ihre Eier auf die Hummeln als auf die Larven abgesetzt

haben können.

Im folgenden Jahre (1875) erwähnt Sau nder s ') eine Conopiden-

larve, welche er aus dem Abdomen einer stylopisirten weiblichen

Andrena [=Änthrena) trimmerana Kby. hervorholte. Er weist besonders

auf die Zähigkeit der Biene hin, «having the greater portion of the abdo-

men preoccupied by another invader, and thriving in spite of this and

of the Conops larva subsequently lodged at the base.» Dass die

Larve wirklich letzterer Gattung s. str. angehörte, ist nicht gerade

sicher. Zwei Seilen weiter macht dei'selbe Aulor einige Angaben

über Parasiten von Osmia, zum Theil nach Angaben von Dufour

und P e r r i s : es wird hierbei auch Conopsflavipes erwähnt. Dass «the

Conops deposited its egg on the body of the bee itself after its

maturity», dürfte sich aus dem bisher Bekannten noch nicht an-

standslos erschliessen lassen.

Li seiner bekannten schönen Arbeit über die Larven der Dipteren

(4883) hat Brauer, p. 38, resp. p. 83, auch über die uns

beschäftigende Gruppe mehrere Angaben gemacht. Zunächst hat er

die bezügliche Literatur zusammengestellt; dann hat er auch selbst

Gonopiden-Larven im August bei Bombus terresiris angetroffen.

Nach seinen Miltheilungen über die Vorderstigmen derselben dürfte

er es mit 6767^.s-Larven zu thun gehabt haben. Seine Diagnose ist

also für andere, z. B Phi/socephala-LdiVsen. nicht ganz zutreffend.

Dann findet sich in einer Arbeit Williston 's «über die

nord-amerikanischen Conopiden '^) Folgendes: »From my own

observations I had come to the conclusion that the eggs uf the

parent were laid directly upon the body of the insect during flight,

and I afterwards learned that Robin eau Desvoidy had long

before observed, as I had done in Conops tlbialu Say, a species of

Conops following a Bomhus and repeatedly flying against it.»

1) Saunders. Transact. Entom. Soc. Loudon. 1875. Proc. p. XVII.

2) Will is ton, Transact. Connect. Acad. New-Haveu IV. 188-2. p. 89.

lijdschr. V. Eniom. XL VI. 11
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In den letzten Jahrzehnten scheint über die Metamorphose der

Gonopiden nur ganz wenig berichtet zu sein. Es ist mir nur noch

eine höchst interessante Angabe von Tyler Townsend ') über

die Biologie der Gattung Stylogaster bekannt. Der Hauptsache nach

enthält sie Folgendes: «Fifty one sprcimens of this interesting genus

were taken hovering over the front ranks of a moving army of

ants {Eciton Foreli Mayer) in a cafetal at Poso de Telaja (Vera Gruz)

during the last hour or two of daylight on March 29, In company

with them were numerous specimens of llyalomyia and some other

small Tachinids .... The column of ants was about 15 teet

wide and 25 feet long .... The specimens of Stylogaster hovered

continually over the ants, now and again darting at them, without

doubt for the purpose of ovipositing in their bodies. During the

whole three months of my collecting in this locality, I saw not a

single specimen of Stylogaster at any other time; but on this

occasion, during the short time that I had betöre dark overtook me,

I succeeded in capturing fifty-one specimens, by sweeping closely

with the net over the front ranks of the ants.» Die Stylogaster

gehörten zu 3 verschiedenen Arten, welche dazu noch alle neu waren,

nämlich St, stylosa (8 $, 6 $); St. ethiops 20 %,OÌi\ St. minuta

(7$, 10 cf); auch die Männchen flogen also über dem Ameisenheere.

Wie relativ zahlreich die obenerwähnten Mittheilungen auch

sind, so ergeben sie jedoch noch keine sicheren Resultate bezüglich

der biologischen Verhältnisse. Es geht aus denselben hervor, dass

namentlich sehr verschiedene Apiden und Vespiden befallen werden;

mehrere weisen darauf hin, dass die Eier an die Imagines abgelegt

werden ; nach einigen sollen die Fliegen auch in die Nester

eindringen. Ganz sicher beobachtet ist die Eiablage aber noch nie.

Sehr dürftig sind die Angaben über die Larven selbst; sie finden

sich besonders in den Arbeiten von La chat und Audouin,

Saunders und Brauer.

1) Tyler Townseud Coutributions from the New Mexico Biological Station.

No 2. On a Collection of Diptera from the Lowlands of the Rio Nautla, in the

State of Vera Cruz. Ann. Nat. Hist. (G) XIX. 1897. p. 23.
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BericM über den Verlauf meiner

Untersuchungen.

Meine erste Ausbeute an Gonopiden-Larven resp. Puppen machte

ich am lien September 1900. Weil ich im Sommer dieses Jahres

am «Zwakiwenberg')) in der Nähe von Hilversum mehrere Exemplare

van Conops ßavipcs L, sowie auch einige wenige von Conops quadt'i-

fasciatus Deg., Conops {Physoceiphala) rußpes F. und Sicus ferrngineus

L. aufgefunden hatte, wurde bei mir der Wunsch rege , auch

die ersten Stände einer dieser Arten kennen zu lernen.

- Zufällig wurde mir damals die Lage eines Nestes von Bomhus

terrestris bekannt; dasselbe wurde auf gutes Glück hin am Mittag

des erwähnten Tages ausgegraben.

Das Welter war regnerisch, sodass wohl nur wenige Hummeln

ausgeflogen waren. Die ganze Anzahl der im Neste befindlichen

Thiere betrug IIG Stück. Davon waren J^'-l Männchen, die übrigen

74 Weibchen und Arbeiter, welche im Nachsommer nicht schart

von einander verschieden sind. Von letzteren zeigten mir 6 eine

mehr als halbwüchsige oder sogar fast erwachsene Conopiden-Larve

im Hinteileibe ; überdies herbergten 19 ein bezügliches Tönnchen,

wodurch der Hinterleib ganz ausgefüllt wurde.

Diejenigen Hummeln, welche im Abdomen ein Puparium führten,

waren offenbar schon seit längerer Zeit todt; ihr Körper war meistens

schon sehr spröde, sodass sich die vei'schiedenen Körpertheile sehr

leicht losten. Dagegen waren die Hummeln, in deren Hinterleib sich

eine Larve befand, noch lebendig und Hessen sich äusserlich nicht

von den nicht infektirten unterscheiden. Die Larven fand ich alle

mit dem Vorderende der Basis des Hummel-Abdomens zugekehrt.

In den folgenden Tagen wurde noch einige Male die Stelle des

Nestes besucht; da wurden aber nur sehr wenige Hummeln in

der Nähe desselben angetroffen, was auch wohl dafür spricht, das

bei weitem der grösste Theil derselben gefangen worden war. Keine

derselben zeigte im Innern etwas von einer Conops-Ldir\e.

Dagegen traf ich in einem in derselben Zeit, weiter vom Neste

entfernt, erbeuteten Arbeiter von Botnhus terrestris eine noch nicht
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halbwüchsige Larve, welche quer in der Basis des Abdomens des-

selben lag. Es Hess sich natürlich nicht entscheiden, ob diese Hummel

demselben Neste angehörte, doch zeigte mir die genauere Untersuchung

dieser Larve, dass dieselbe einer anderen Gonopide angehörte,

als die im Neste angetroffenen; spatere Forschungen ergaben,

dass es Sicus ferrugineus war.

Unter den Männchen bin ich, wenn ich nicht irre, auch einem Fall

von Infection begegnet. Die grosse Zahl der angesteckten Hummeln

— im Ganzen 25 von den 74 Weibchen + Arbeiter, also ca, \ derselben

— scheint mir daraufhinzuweisen, dass wohl in der Regel die von dem

relativ sehr grossen Parasiten stark belästigten Thiere zuletzt

nicht mehr das Nest verlassen und daselbst den Tod finden, sodass

an derselben Stelle auch die Gonopiden-Puparien den Winter über

liegen bleiben.

Eines der Puparien wurde im November geöffnet und zeigte eine

gut ausgebildete Puppe, an welcher der lange Rüssel schon ganz

gut erkennbar war. Die Puppe war ganz weich und gelblich weiss.

Eine zweite, welche im Januar untersucht wurde, zeigte äusserlich

noch keinen merkbaren Fortschritt.

Ich möchte noch darauf hinweisen, dass das betreffende Nest mitten

in einem Kiefernwald gelegen war, an einer Stelle, wo sich keine

von Conops geliebten und auch überhaupt keine ßlüthen in der

Nähe fanden.

Aus den überwinterten Puppen schlüpfte am ISen Mai die erste

Fliege aus. Zu meiner Ueberraschung war es gar nicht eine der

gemeineren Conops-krieu, sondern ein weibliches Exemplar von

Conops {Physocephala) rußpes, eine Art, welche bei uns doch immerhin

selten ist. Diesem ersten Exemplare folgten allmählich nach Zwischen-

zeiten von je mehreren Tagen die Insassen fast aller meiner übrigen

Puparien. Versuche, die Thiere zur Paarung zu veranlassen und die

Eierablage zu beobachten, misslangen. Dagegen konnte ich über

das Verhalten des Kopfes während des Auskriechens und über die

Ausbildung der Farben genaue Beobachtungen anstellen.

Die erfieulichen Resultate, welche ich im Sommer von 1900
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errungen hatte, regten mich sehr an, im folgenden Jahre die Biologie

der Conopiden wieder als Untersuchungsobjekt zu wählen. Es war

am 29eii Juli, als ich auf der Haide in der Nähe von Hilversum

wieder Hummeln sammelte, um dieselben auf Parasiten zu unter-

suchen. Schon gleich zeigte sich die Mühe nicht vergebens; doch

ergab sich mir gleichzeitig, dass ich schon früher hätte anfangen sollen.

Drei angesteckte Hummeln wurden an diesem Nachmittag erbeutet.

Eine derselben, ein Arbeiter von Bombus terrestris, lag todt auf

der Erde und wurde gerade deshalb mitgenommen. Sie herbergte

eine erwachsene Gonopiden-Larve, aber auch diese war abgestorben,

wie aus ihrer, der Verwesung zufolge dunklen Farbe sofort hervorging.

Ob also dieser Parasit den Tod der Hummel veranlasst hatte, blieb

hier zweifelhaft. Vielleicht war die Larve beim Liegen in der heissen

Sonne zuviel ausgetrocknet und in Folge dessen gestorben. Die

zwei anderen, lebend gefangenen Hummeln waren ein Arbeiter von

Bombus terrestris mit einer kleineren parasitischen Larve im Hinterleib

und ein ebensolcher von Bombus lapidarius, mit einer erwachsenen

Larve. Der Hinterleib letzterer Hummel wurde auf feuchter Erde

aufbewahrt mit dem Erfolg, dass der Parasit sich ein Paar Tage

später verpuppte. Während des Suchens hatten wir das Glück an

derselben Stelle auch ein Nest von Bombus lapidarius zu entdecken.

Es war mir sehr erwünscht, zu wissen ob auch die Thiere dieses

Nestes die Parasiten führten und es wurde darum gleich am fol-

genden Mittag wieder nach der Stelle hingezogen. Da fanden wir

ganz in der Nähe des Nestes einen todten Arbeiter, welcher bestimmt

am vorigen Tage daselbst noch nicht anwesend war, und auch dieser

hatte das Abdomen von einer erwachsenen Gonopiden-Larve ausge-

füllt, welche aber, obgleich noch weiss, doch kein I^ebenszeichen mehr

gab. Vielleicht war auch diese der Sonne zuviel ausgesetzt gewesen.

Weil sich also zeigte, dass auch Hummeln dieses Nestes von

schon erwachsenen Parasiten befallen waren, beschloss ich die nähei e

Untersuchung desselben nicht länger zu verschieben und holte

dasselbe am len August aus.

Die Ernte war nicht so ergiebig, als ich es gewünscht hatte.

Unter den 8 Männchen und 234 ^ + ? (es waren nur wenige
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grosse unzweideutige Weibchen darunter) fand ich nur 3 Arbeiter

angesteckt. Zwei derselben waren todt und beherbergten eine grös-

sere Larve; der dritte war sehr lebendig und hatte eine kleine

Larve im Abdomen.

Um ausgedehnteres Material zu bekommen, wurden von dem

Tage an an verschiedenen Stellen in der Umgebung Hilversum's

Hummeln gesammelt und untersucht, mit dem Erfolg, dass mir

im September etwa 50 Larven, in Alcoliol aufbewahrt, und überdiess

23 lebende Puppen zur Verfügung standen. Letztere stammten

theils von erwachsenen Larven, welche ich zur Verpuppung hatte

bringen können, die Mehrzahl aber traf ich in einem zweiten Neste,

welches am 2en September durchforscht wurde. Es war dies ein

fast verlassenes Nest von Bombus agrorum, welches sich in einem

zu Boden liegenden, von Spechten ausgehöhlten Stamme befand.

Ausser 7 noch lebenden, nicht von Parasiten besetzten Arbeitern,

enthielt es 16 todte ebensolche, zum Theil nur noch als losge-

trennte Hinterleibe vorhanden, welche je eine ï^liegenpuppe führten.

Schon am 3en Oktober, bei warmem Wetter, kam aus einer der-

selben die Fliege zum Vorschein ; es war wieder eine Physocephala

rußpes $.

Die übrigen Larven, welche aus im Freien gefangenen Hummeln von

sehr verschiedenen Arten (.5. Za/jif/ö!nV*L., agroriwiY., lerrestrish.,

hortorum L.) und wohl meistens aus Arbeitern, bisweilen aber auch

aus Männchen oder Weibchen erbeutet wurden, zeigten sich mir

bei näherer Untersuchung zunächst als wenigstens zwei verschiedenen

Conopiden-Arten angehörig, welche besonders dadurch verschieden

waren, dass die eine Sorte Vorderstigmen besass und schwarze

Mundtheile hatte, während bei der anderen erstere fehlten und das

Schlundgerüst mit den Mundhaken von hell brauner Farbe war.

Jede Sorte war in mehreren Stadien, den Häutungen gemäss, an-

wesend; von der die Vordersligmen besitzenden Art traf ich zwei

Stadien, von der zweiten Art drei. vDurch das Auffinden von gerade

in der Häutung begriffenen Thieren oder von der seit Kurzem

abgeworfenen, der Larve noch anhaftenden Haut Hess sich die
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Aufeinanderfolge der Stadien mit Sicherheit feststellen. Weil

bei den Muscidenlarven im Allgemeinen drei Larvenstadien

beobachtet wurden, hatte ich also von der einen Art die ganze

Entwicklungsreihe gesammelt, während mir von der anderen Art

noch das jüngste Stadium fehlte. Besonders erfreute mich das erste Auf-

finden dieses jüngsten Stadiums. Dasselbe ereignete sich am 4n

August. Da traf ich unter einer Anzahl Arbeiter von Bombus lajn-

darius deren vier, welche eine solche ganz kleine, durchsichtig

weisse Larve im Abdomen hatten. Dieselbe lag im Anfangstheile des

Abdomens in der Nähe des Chylusmagens. Drei am demselben

Tage und an derselben Stelle erbeutete Hummeln dieser Art beher-

bergten das zweite Stadium und eine sogar eine Larve des' dritten

Stadiums, was wohl auf ein schnelles Wachsthum und baldige

Aufeinandei-folge der verschiedenen Stadien hinweist.

Jede der beiden Arten wurde bei Bomhus ierrestris, lapidarius

und agrorum angetroffen ; ein Exemplar von Bombus Jiortorum hatte

die in allen Stadien erbeutete Art im Hinterleibe. Niemals fand

sich mehr als je eine Larve in einem Hummel-Abdomen. In neun

Fällen wurden in männlichen Hummeln die Parasiten beobachtet
;

auch diese gehörten verschiedenen Arten an {B. agrorum, ierrestris,

lapidarius). Es scheint mir noch von Interesse zu erwähnen, dass

öfters Hummeln noch an Blüthen angetroffen wurden, welche mit

einer fast erwachsenen Larve belastet waren. Es schien dies die-

selben beim Fluge nur wenig zu hindern, trotzdem ihr Hinter-

leib fast ganz von dem grossen Parasiten eingenommen wurde

Diese grössten Larven lagen mit dem Kopfe nach vorn gerichtet

und mit den Hinterstigmen in der Nähe des Hummel-Afters; die

jüngeren Larven lagen mehr oder weniger quer, meistens im Anfangs-

theile des Abdomens, neben dem Chylusmagen ; die des ersten

Sladiums waren mit den Hinterstigmen an einer grossen Trachea,

die des zweiten und die jüngeren des dritten Stadiums an den

Tracheenblasen der Hummel fest gehaftet.

Aus den überwinterten Puparien kamen mir im Juni des folgenden

Jahres die Fliegen aus. Es waren beinahe alle wieder Exemplare von

Physocephala rußpes, dazu aber auch ein Paar Physocepkala vitiata.
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Die beiden aus dem am Iten August ausgeholten Neste von Bombus

lapidarins stammenden Puparien lieferten mir letztere Art^ während

2 in Alcohol aufbewahrte Larven aus demselben Nest sich als Pk,

rujipes ergaben ; dann gehörten auch von den im Neste von Bombus

at/rorum, welches den 2^eQ September erbeutet wurde, gefundenen

Puparien 2 Exemplare P/i. vittata an, die übrigen 11 waren Phy-

socephala rujipes. Es kommen also auch zwei verschiedene Cono-

piden bei Hummeln desselben Nestes voi-, was auch von vorn-

herein nicht unwahrscheinlich erschien. Nachdem ich die beiden

Typen gezüchtet hatte, gelang es mir auch bald an den Puparien

beider einige Unterschiede zu entdecken.

Unter den überwinterten Puparien befand sich leider kein einziges,

welches von einer mit Vorderstigmen versehenen Larve herrührte. Da

erschien es zunächst erwünscht, von dieser Art noch mehr Ma-

terial zu sammeln. Der etwas regnerische und kalte Sommer des

Jahres 1902 war aber für diese Untersuchungen nicht günstig.

Hummeln gab es bedeutend weniger als im vorigen Jahre; erst

Mitte August besserte sich die Sache etwas und gelang es mir

mehrere parasitenhaltige Hummeln zu erbeuten. Um die Thiere

nicht zu frühzeitig zu öffnen, hielt ich alle gefangene Hummeln,

welche namentlich auf der Haide an Thymus serpyllum erbeutet

wurden und meistentheils dem männlichen Geschlechte angehörten,

so lange wie möglich mit Zuckerwasser und Honig am Leben, mit

dem Erfolge, dass ich zuletzt unter den abgestorbenen auch wirklich

einige wenige traf, welche im Abdomen ein Puparium dieser Art

enthielten. Diese Puparien sind sofort dadurch kenntlich, dass sie

bedeutend kleiner sind als die von Physocephala ,
namentlich von

Ph. rujipes^ und dass sie gerade umgekehrt im Abdomen liegen,

d.h. mit den hinteren Stigmen der Basis des Hummel-Abdomens

zugewendet.

Einige, hin und wieder auf Parasiten untersuchte Hummeln

setzten mich noch in Stand, auch in anderen Hinsichten meine

Kenntnisse bezüglich dieser Art auszudehnen. So fand ich z. B. auch

das Ite Stadium dieser Larve, zunächst als Exuvium zwischen

den Eingeweiden einer Hummel, welche ein lebendes Exemplar
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im 2^en Stadium beherbergte. Diese Exuvien müssen ja in der

Leibeshöhle wohl immer unverändert liegen bleiben, sind aber doch

meistens schwer aufzufinden. Ferner beobachtete ich auch, das

wenigstens diese Art in der Mehrzahl in einem Hummel-Abdomen

vorhanden sein kann. Einmal fand ich ein Ites und 2tes Stadium

zusammen ; ersteres war aber offenbar seit kurzem abgestorben.

Ein anderes Mal traf ich (in einem Abdomen von Bombus ter-

restris d", 3 Sept. '02) eine Larve im Iten Stadium, 2 im 2ten^ und

auch 2, wohl letzteren zugehörige Exuvien des Iten Stadiums,

also im Ganzen wenigstens 3 Larven. Davon war aber nur eine

des 2*en Stadiums noch lebendig, sodass auch bei dieser Ai-t doch

gewöhnlich nur eine einzige Larve ihr vollständiges Wachsthum

zu erreichen scheint.

Auch Pki/socepkala-L^rven wurden noch einige Male angetroffen,

ferner auch am IS^en August in einem Männchen von Bof/ibus

terrestris eine Larve, welche von allen bisher beobachteten ver-

schieden war und also eine vierte Conopiden-Art darstellt, welche

bei Hummeln parasitirt. Die Larve war besonders durch die beiden

grossen, schmalen, aus dem Alter hervortretenden Läppchen charak-

terisirt. Glücklicher Weise war es ein Häulungsstadium, sodass

ich hier die Stigmen des Stadiums 2 und 3 beide beobachten konnte.

Wahrscheinlich war es eine Larve von Zodion. Von den über-

winterten Puparien, welche sämmtlich in Bombus terrestrìs-Wéim\c\\en

parasitirenden und Ende August verpuppten Larven entstammten,

gehölte eines Physocephala vitfata an. Aus demselben krochen den

Uten Juni nicht weniger als 35 Chalcididen (subtribus Pteromalinen)

hervor.

Die 3 übrigen lieferten Mitte Juli die Fliegen : Sicus/errugìneus;

es war dies also die Art, welche im Larven-Stadium Vorderstigmen

besitzt und schwarze Mundtheile zeigt.

Merkwürdiger Weise ergaben sich mir auch die scheinbar so gut

geschützten Gonopidenlarven als nicht vor Parasiten gesichert. Aus

einem Puparium von Conops vittatus, welches ich im September

1902 als solches in einem todten Bom.bus agrorum aufgefunden

hatte, gingen mir im folgenden Juni 4 Exemplare einer Chalcidide
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(subtribus Pteromalinae) hervor. Sie hatten sich an verschiedenen

Stellen duich die Pupariuniwand und auch durch die darüber liegende

Haut des Hummel-Abdomens hindurch gebolirt. Die Pupariumwand

zeigte dafür 3 runde Löcher an unbestimmten Stellen.

Dass sich im Juni 1903 eine noch grössere Anzahl aus einem

Conops derselben Art entwickelte, wurde oben schon mitgetheilt. Hier

fand sich jedoch nur ein rundes Loch am Puparium, etwa in der

Mitte.

Es war dieselbe Art wie im vorigen Fall. Die Thierchen sind

2.5—3 mm. lang, dunkel metallgiün, der Kopf und Thorax wenig

glänzend, sehr fein gekörnelt, der Hinterleib an der Basis nur ganz

wenig verschmälert, stark glänzend, an der Wurzel grün, weiter

kupferfarben Fühler bräunlich. Beine braungelb, die Schenkel in

der Mitte verdunkelt, Flügel glashell.

Es hat sich ergeben, dass die Bestimmung des Thieres auch für

berufene Bearbeiter der parasitischen Hymenopteren sehr schwierig

ist, sodass ich leider einstweilen den Namen des Thieres nicht

angeben kann und mich auf obige Beschreibung beschränke, welche

dasselbe doch einigermaassen kenntlich macht.

Dass auch P/^ora-Larven den Gonopiden bisweilen verhängnissvoll

werden können, habe ich zu meinem Schaden beobachtet. Es hatte

offenbar ein Weibchen von P^oräs n^/^'/j^;* Meig. seine Eier auf eine in

meinem Insectarium abgestorbene Hummel abgelegt. Die bald daiaus

zum Vorschein gekommenen Larven frassen zunächst die Eingeweide

der Hummel, bohrten sich zuletzt auch in eine gerade verpuppungs-

lähige Conopiden-Larve ein, welche sich in derselben befand, sodass

nur die leere, schon braun und hart gewordene Larvenhaut übrig

blieb. Einmal hatten sie sich gerade durch die Koptpartie pingefressen,

ein anderes Mal durch ein Loch an der Seite eines Pupariums.

Leider gelang es mir nicht über die Ablage der Eier eigne

Beobachtungen zu machen. Von mehreren Weibchen habe ich Eier

untersucht . nie fand ich in denselben einen Anfang der Bildung

von Embryonen. Larvipar sind die Gonopiden also wohl nicht. Einige

Beobachtungen älterer Autoren machen es höchst wahrscheinlich, dass

die Eier unmittelbar an die Imagines der Hymenopteren abgelegt
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werden. Unter den vielen untersuchten Hummeln habe ich aber

nie eine Spur eines daran haftenden Eies aufgefunden, ebensowenig

wie eine leere Eischale, auch wenn ich innen eine ganz junge

Larve vorfand. Allerdings findet sich das jüngste Stadium schon

in den Hummel-Imagines. Ob die Conopiden in die Nester ein-

dringen, darüber bin ich auch nicht ganz sicher, obv»'ohl der Umstand,

dass bisweilen ein so grosser Theil der Hummeln eines und

desselben Nestes angesteckt ist, doch wohl dafür spricht. Vielleicht

findet dies nur bisweilen statt, werden andere Hummeln aber ausser-

halb des Nestes mit je einem Ei belegt.

Weil auch im sehr regnerischen Sommer von 1903 die Umstände

für bezügliche Nachforschungen wieder sehr ungünstig waren, und

dabei auch, was die Eiablage anlangt, soviel von einem günstigen

Zufall abhängt, so bin ich zum Schluss gekommen, das mir jetzt

Bekannte einstweilen den Fachgenossen zu übergeben. Inzwischen

werde ich das Thema nicht aus dem Auge verheizen und halte

mich auch tür Mittheilung diesbezüglicher Beobachtungen bestens

empfohlen. Eine mir schon jetzt zugegangene Mittheilung des Herrn

T h y s s e, welcher einen Colletés von einer Myopa verfolgen sah,

spricht auch für Infection der Imagines, obgleich in solchen Fällen

doch immer zweifelhaft bleibt, ob die Thiere sich nicht einfach

zum Neste führen lassen, und nur die Beobachtung der abgelegten

Eier durchschlaggebend ist.

Dann war auch Herr C. Bit sema C zn. zu Leiden, so freundlich,

mir das ihm zu Gebote stehende, betreffende Material des Beichs-

museums zur Untersuchung zu übersenden, wofür ich ihm bestens

Dank sage. Es bestand dies aus folgenden Objecten :

1°. Halicius rulicundus Chr. ?, «Ulvenhoutsche bosch» in der

Nähe von Breda, 8 Juni 1873, mit dem daraus gezüchteten ^o^io»

cineremn.

2". Megachile maritima Kirby $, Dünen in der Nähe von

Koudekerk, Zeeland, 1879, mit dem daraus erhaltenen Conopf>

{Physocephala) vittatus.

3 ^. Odynerus [Epipona] reniformis Gmel. % Uddelermeer, 23Juli
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1880, mit einem Puparium im Hinterleib, wie mir scheint, von

Zodion.

4°. Xi/locopa olivacea F. ?, aus Liberia, mit einem daraus während

der Uebersendung nach Europa hervorgekommenen, verkrüppelten,

nicht nähei' bestimmbaren Co7iops {Phijsocephald).

Gerade unlängst fand ich selbst noch in einer Apis von Celebes

ein Puparium. welches am meisten mit dem von Conops (P/i^s.)

vittatus übereinstimmte.

Beschreibung der von mir untersuchten

Conopiden-Larven.

1. Co7wps {Physocephala) rußpes F. Fig. 1—20.

In den von mir untersuchten Hummeln ist mir keine Art so

häufig begegnet als C. rußpes^ so dass auch diese mir zuerst in

ihren verschiedenen Stadien bekannt wurde.

Erstes Stadium (Fig. 1—4).

Die von mir untersuchten Larven dieses Stadiums waren etwa

2^ mm. lang und 1 mm. breit, der Körper langgestreckt, nur

wenig abgeflacht, nach vorn allmählich verschmälert, die Segmente

deutlich erkennbar. Die Farbe ist durchsichtig weisslich.

Von den Mundtheilen fällt zunächst ein relativ sehr starker,

schwarzer, medianer Zahn auf (Fig. 1 - 3), welcher wohl als labrum

zu deuten ist. Derselbe ist an der Spitze etwas nach unten umgebogen.

Neben der Basis desselben liegen die breit dreieckigen, bräunlichen

Mundhaken; ihre Spitze ist stark nach unten umgebogen, und an

der Unterseite findet sich ein zahnarliger Voisprung von bedeutender

Grösse, wie es bei dieser Art auch in den späteren Stadien der

Fall ist. Im Uebrigen ist das Schlundgerüst nur wenig entwickelt

und zeichnet sich fast nicht durch dunklere Färbung aus. Dem

Pharynx scheint nur ein sehr winziges Lumen zuzukommen, wenig-

stens besitzt dasselbe nur eine sehr geringe Höhe.

Nahe dem Hinterende des Thieres finden sich an der Üorsal-

seite die beiden hinteren Stigmen, ca. 130^ von einander entfernt.
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(Fig. 4). Dieselben ragen als nach vorn gerichtete, scharfspitzige

Haken hervor, Ihr Stiel ist 30 ,« lang, die umgebogene Endpartie

45 fi. Dieselbe wird fast ganz von der einzigen Knospe , — dem

Ende der Trachee — ausgefüllt. An der Stelle, wo das haken-

förmige Stigma dem Körpe^ aufsitzt , findet sich an letzterem ein

länglicher, brauner Flecken, welche sich wohl als Chitin vex'dickung

deuten lässt. Derselbe liegt dei- nach vorn schauenden Endpartie

des Stigmas parallel.

Unterhalb der Stigmen findet sich am Körper ein in der Mitte

unterbrochenes Querband von braunen Wärzchen mit feiner Spitze,

sonst ist die ganze Körperhaut glatt.

Zweites Stadium. (Fig. 5—9). Körperlänge 3^— 5 mm.,

mit ganz ausgestrecktem Vorderende bisweilen 6 mm.

Der Körper breit, abgetlacht, die Thorakalringe bedeutend schmäler

als die übrigen und dadurch im ganz vorgestreckten Zustand einen

schnauzenartigen Anhang bildend. Der Metathorax ist hinten be-

deutend erweitert und bildet den Uebergang zu dem breiteren

Hinterkörper,

Die Mundtheile sind von gelbbrauner Farbe, das Schlundgerüst

wieder von geringer Entwicklung, schwarz gefärbt. Die Mundhaken

ziemlich dick und kurz, unten mit einem grossen Zahn, Zwischen

den Mundhaken ragt ein dreieckiges Plättchen vor, mit ziemlich

scharfer Spitze und von gleicher Fai'be wie erstere. Indem es die

obere Begrenzung der Mundöffnung bildet, möchte ich dasselbe als

Oberlippe betrachten.

Der oberhalb des Mundes liegende Kopftheil ist zweilappig; an

jedem Lappen lässt sich ein sehr winziger Fühler und unterhalb

desselben ein wohl den Maxillartaster repräsentirendes Sinnesorgan

beobachten.

Die zwei Hinterstigmen (Fig. 8, 9) sind eiförmig, mit scharfer

Spitze, welche nach aussen und vorn gerichtet ist. Ich fand die-

selben etwa 200—240 fi lang, 130—150 jw breit. Die wegen des

Filzbeleges als Filzkammer zu deutende Endpartie der Trachee ver-

zweigt sich am Ende baumartig, wie das bei vielen Dipteren-Larven

der Fall ist. Jedes Zweigchen trägt am Ende eine runde Knospe von
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12—15 i« Durchmesser, lm Ganzen besteht jedes Stigma aus ca.

125 solchen Knospen. An der Innenseite des Stigmas liegt die

grosse Stigmennarbe. Das Filz in der kurzen und breiten Filz-

kammer ist 15 ft lang.

Hinter den Stigmen, also zwischen denselben und der als Längs-

spalte auftretenden Analöffnung findet sich eine breite, in der

Mitte unterbrochene Querzone sehr feiner Stachelchen von schwarzer

Farbe. Im Uebrigen ist die Köi'perhaut glatt.

Drittes Stadium (Fig. 10—17),

Die Larven des drillen Studiums haben einen breiten, etwas

abgedachten Körper. Die Kopf- und Tliorakalringe sind cylindrisch

und sehr viel schmäler, sodass sie dem übrigen Körper gegenüber

sich als eine vorstreckbare Schnauze darstellen. Der Metathorax

verbreilert sicii liinten ziemlich plötzlich und bildet daselbst den

Anfang des breiten, hinteren Körperabschnittes. Ganz ausgestreckt

ist die erwachsene Larve etwa 11 mm. lang; hiervon kommen 4

mm. auf den vorderen, f^chmalen, 7 mm. auf den hinleren, breiten

Körperlheil. Die Breite des letzteren beträgt 4,5 mm.

Die Farbe ist gelblich-weiss. Zu beiden Seiten des Mundes fin-

den sich auf einem kurzen, breiten Zapfen die wenig entwickelten

Fühler und Maxillartaster. Die Mundhaken sind ziemlich plump,

einfach gebogen, ca. 120 fi lang; an dei' Unterseite findet sich

wieder ein Zahn. Auch hier lässt sich ein dreieckiger, medianer

Zahn (Überlippe) beobachten. Der Pharynx zeigt kaum die gewöhn-

lichen Chilinforsiitze, sondern derselbe ist von einer wenig gefärbten,

dünnen Ghitinschicht bekleidet, an welcher sich eine sehr feine und

dichte Querstreifung erkennen lässt. Noch am deutlichsten gebräunt

sind 2 sich von der Oberlippe nach hinten erstreckende Streifen,

welche ich als die lateralen Chitingi'älen (pai'astoiual sclei'ites, L own e)

beliachlen möchte. Meistens sind bei den cyclorrhaplien Larven wohl

diese Ghitingräten, nicht abei' mehr ein medianer Zahn vorhanden;

nach L w n e '

) wird derselbe auch bei Calllphora als «pseudolabrum»

beibehalten.

1) liowue. Anatomy of the Blowfly. I. pag. 43.
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Während von Prothorakalstigmen wieder keine Spur zu finden

ist, fallen die hinteren Stigmen (Fig. 13, 14) durch besonders

starke Entwicklung auf.

Dieselben sind fast rund, an der medianen Seite abgestutzt,

uhrglasartig vorragend, von etwa 585 x 650 (i bis 715 x 975 /"

gross, anfangs rothbraun, später sehr dunkelbraun.

Sie zeigen einen sehr zusammengesetzten Bau. Zunächst ver-

zweigt sich die Filzkamtner am Ende baumartig, wie im vorhergehen-

den Stadium. Anstatt dass jedoch jeder Zweig mit einer kugelartigen

Erweiterung — einer Knospe — endet, theilen dieselben sich

nochmals geiade vor ihrem Ende, sodass jedem Zweige etwa 5— 10

sehr kurz gestielte Knospen aufsitzen.

Die Knospen, welche hier ca. 15 j« Durchmesser haben, sind

also gruppenweise angeoidnet (Fig. 15, 16). Im Ganzen lassen

sich bei grossen Exemplaren ca. 70 Gruppen, mit einer Gesammt-

zahl von mehr als 400 Knospen, an jedem Stigma beobachten.

In der Mitte der Stigmen, etwas mehr nach der medianen Seite,

liegt die grosse, ovale Stigmennarbe als lichter gefärbter Flecken. Der

längste Durchmesser desselben, welcher der Längsaxe des Körpers

parallel verläuft, ist bei den gi'össten Stigmen ca. 156 ,1* lang; der

kleinere Durchmesser 90 /u. Ganz am Vorderrande der Stigmen liegt

eine dunkelgefärbte, mit stärkeren hakenförmigen Wärzchen besetzte

Stelle. (Fig. 17). Bei in der Entwicklung begriffenen Stigmen

liegt die Stelle meistens noch etwas vom Stigma entfernt.

Ausserdem habe ich an den Stigmen je zwei sehr feine, weisse

Punkte beobachtet. Dieselben liegen lateralwärt s von der Stigmen-

narbe. In einem Falle beobachtete ich in einem derselben 3 in einem

Dreieck angeordnete sehr feine Kreischen. Was die Bedeutung dieser

Punkte ist, habe ich nicht genau ausmachen können. Vielleicht sind

sie mit den «Papillen» anderer Dipterenlarven zu vergleichen.

Fast der ganze Körper ist dicht mit äusserst feinen spitzen

Wärzchen übersäet. Nur an den vorderen Ringen finden sich dieselben

bloss an der vorderen Hälfte der Segmente. In der Nähe der Hinter-

stigmen zeigen dieselben grössere Entwicklung. Die Wärzchen stehen

oft , namenllich vorn in kleinen, quer zur Längsaxe der Larve
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liegenden, reihenförmigen Gruppen. Mehr nach hinten zu stehen

sie meistens einzeln ; an der Ventralseite sind sie etwas weni-

ger zahlreich und sind auch meistens stumpfer, was in so fern

von Interesse ist, als hier von etwaiger besonderer Abnutzung an

dieser Körperseite nicht die Rede sein kann.

Die Pu parie n (Fig. 18) haben die Form des von ihnen ganz

ausgefüllten Hummel-Abdomens. Die der Dorsalwand des letzteren

anliegende, etwas mehr gewölbte Seite ist die Bauchseite des Pupa-

riums. Dasselbe ist 8 mm. lang, die grösste Breite beträgt 5 mm.,

die Höhe 4,5 mm. Die Farbe ist anfangs rothbraun , später sehr

dunkel kastanienbraun. Die beiden hinteren Stigmen stehen zapfen-

artig vor. Zwischen denselben, etwas mehr nach unten, zeigt sich

als kleiner, länglicher Längsspalt der After.

Die Segmentgi'enzen sind am Pupariuni sehr undeutlich, sowie

auch die vertikale Trennungsnaht am Vorderende. Dagegen ist die

horizontale Naht daselbst als erhabene Leiste sehr auffallend. Sie

erstreckt sich bis an den Anfang des Iten Abdominal ringes, also

bis an dieselbe Stelle wie bei den Museiden. Das ist auch mit

der Vertikalnaht der Fall, denn etwa an der Grenze zwischen

Metathorax und dem Iten Abdominalsegmente findet die Trennung

statt. Die zwei Deckel correspondiren also ganz mit denen der

Museiden, während nach meinen Befunden bei den Syrphiden

ganz anderes Verhalten vorherrscht.

Die innere^ hyaline und sehr glänzende, irisirende Schicht der

Pupariumwand löst sich besonders leicht von der dicken, äusseren,

dunkelbraunen Schicht ab, so dass sie sich leicht in grösseren Stücken

davon abtrennen lässt. Darunter zeigt sich dann die Wand nur

sehr wenig glänzend , fast matt. Ich habe beobachtet , dass auch

die Puparien der Museiden (z. B. Cyrtoneura stahulans) innen von

einer solchen Schicht ausgekleidet sind , welche sich hier aber

meistens nur schwer und dann nur in ganz kleinen Stückchen

von denselben lösen lässt.

Die Puppe (Fig 19) zeigt durch die Länge des Rüssels schon

sofort ihre Gonopiden-Natur. Dagegen ist der Hinterleib noch ver-
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hältnissmässig breit und plump, also viel mehr dem gewöhnlichen

Musciden-Typus ähnlich als bei der Imago.

Die Prothorakalstigmen (Fig. 20) finden sich nicht auf zapfen- oder

hornartigen Trägern, sondern liegen dem betreffenden Körperab-

schnitt unmittelbar auf. Das ganze Stigma ist 195 x 275 jü gross,

also von ovaler Gestalt und wird von einem gelblichen Saume

umgeben. Die Tüpfel sind zahlreich; ich zählte deren 115; sie

sind in aus je zwei Längsreihen bestehenden Radien angeordnet.

Ihr längerer Durchmesser beträgt 9 {i.

Noch im Januar fand ich die Puppen ganz gelblich-weiss.

Später, im Mai, Hessen sich am Thoraxrücken vier dunkle, je aus

vielen kleinen Fleckchen gebildete Längsstriemen beobachten, von

welchen die zwei seillichen die breitesten, voi^ne aber die kürzesten

sind; dagegen erstrecken sie sich weiter nach hinten als die mitt-

leren. Letzlere laufen am Thorax bis ganz nach vorn. Auch die Augen

waren verdunkelt. Noch später, im Juni, waren die Augen kas-

tanienbraun
;

gerade oberhalb der Fühlerwurzel fand sich eine

schwärzliche, halbmondförmige, nach unten concave Figur, so wie

auch am Untergesichl eine feine Mittellinie von dieser Farbe. Die

Beine waren gelblich-braun, die Wurzel der Schenkel aber dunkler.

Weil die Puparien immer mit den Hinsterstigmen nahe dem

After des Hummels liegen, so findet sich der Kopf der Fliege dem

Thorax derselben zugewendet. Beim Ausschlüpfen wird der erste

Ring des Hummel-Abdomens abgestossen. Es genügt, wenn der

dorsale Deckel des Pupariums abgeworfen wird ;
der untere, der

die Mundtheile der Larve enthält und der Dorsalwand des Hummel-

Abdomens anliegt, bleibt öfters mit dem Puparium verbunden.

Die Mehrzahl der Exemplare fand ich am Morgen aus der Puppen-

haut ausgeschlüpft. Die Flügel waren dann noch kurz und zusammen-

gefaltet, sie erstrecken sich etwa bis halbwegs des 2ten Abdominal-

ringes oder noch etwas weiter. Die Körperfarbe ist zunächst hell

rothbraun, auf der Mitte des Thorax schwärzlich, mit gelben Hinter-

rändern der Abdominalsegmente, die Stirne weisslich mit rothbrauner

Mittelstrieme. Die Kölbchen sind gelblich; der Hinterleib ist

gestreckt.

Tijdschr, v. Eniom. XLVI. 12
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Die zurückgezogene Stirnblase trat hervor, sobald die Thiere mit

den 'Fingern festgehalten wurden; dabei traten auch die mannich-

fachsten Formänderungen des Kopfes auf. Die Stirne wurde bald

mehr convex, bald abgeflacht. Obgleich überdies auch die Wangen

und Backen sich einigermaassen ausdehnbar zeigten, sodass letztere

etwa den halben Augendurchmesser erreichen konnten, so war

doch offenbar die grosse Stirnblase für das Oeffnen des Pupariums

weitaus am wichtigsten. Die Farbe der Blase ist schwärzlich, die

Mittelstrieme der Stirne setzt sich nicht auf dieselbe fort. Der

schmale Clypeus zeigte bei dem Spiele des Kopfes fast gar keine

Grössenänderung, die am oberen Theile angehefteten Fühler lagen

demselben nahe angelagert.

Hin und wieder zog sich die ganze Blase in den Kopf zurück

und lies nur eine schmale Stirnspalte übrig. Andererseits übertrifft

der Kopf mit ausgestreckter Blase den Thorax bedeutend an Grösse.

An den Backen fiel ein unter den Augen liegender Längsstreifen

durch braune Färbung auf.

Die ausgeschlüpften Fliegen suchten sich alsbald, am liebsten

an einer vertikalen Wand , eine Stelle wo das Entfalten der

Flügel ruhig von statten gehen konnte. Dennoch dauerte es oft

mehrere (2—3) Stunden, bevor sich an denselben etwaige Aende-

rung beobachten liess. Wenn sich aber einmal der Anfang des

Prozesses zeigte, dann war der ganze Flügel auch innerhalb weniger

Minuten bis zur normalen Grösse herangewachsen. Inzwischen

zeigten sich am Kopfe, namentlich an der Stirne, noch mancherlei

kleine Verschiebungen des Integumentes, und öfters kam auch die

Stirnblase noch fheilweise wieder zum Vorschein.

Der Rüssel ist anfangs gerade nach hinten gerichtet, wie bei

der Puppe, und erstreckt sich dann etwas über die Wurzel des

letzten Beinpaares. Die Kölbchen fand ich fortwährend in lebhaft

zitternder Bewegung, was auch noch später der, Fall war, als die

Thiere schon vollständig ausgefärbt waren.

Larven von dieser Art fand ich in Hilversum bei Bombus terrestris,

lapidarius, agrorum und hortorum.
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Einige des Iten Stadiums traf ich am 4ten August 1901 in

Bombus lapidarius i; das 2te Stadium etwa vom Iten bis 20ten

August, das 3te Stadium vom Iten Aug. bis Mitte Sept. Die meisten

der in der Umgebung Hilversum's erbeuteten Conopidenlarven ge-

hörten dieser Art an.

Auch ein bei Bodegraven (4 Sept. 1902) gefangener Arbeiter

von Boynhus tenestris zeigte im Abdomen das 2te Larven-Stadium

dieser Art.

2. Conops {Physocephala) viUatus F. Fig. 21— 23.

Diese Art ähnelt in ihren Entwicklungstadien sehr der vorigen.

Wie bei letzterer fehlen den Larven die vorderen Stigmen, im

Bau der hinteren Stigmen habe ich aber einige Verschiedenheit

aufgefunden.

Das Hinterstigma des 2ten Stadiums (Fig. 21) ist im ganzen

wie das von Ph. rujipes gebildet; die Zahl der Knospen ist aber ge-

ringer; ich zählte deren etwa 75; sie sind gross, rund oder etwas

oval, ca. 15 ^ breit. Das ganze Stigma ist 300 x 195 ^ gross

und wenig gefärbt. Eine scharfe Spitze am vorderen Ende, wie bei

Ph. rujipes habe ich an demselben nicht beobachtet. Dagegen findet

sich hier, vielleicht als Ersatz, eine kurze Strecke vor diesem Stigma

ein dunkelbraunes Höckerchen mit einigen dicken, starken Dörnchen

(Fig. 22).

Beim 3ten Stadium zeigen die Hinlerstigmen (Fig. 23) grup-

penweise angeordnete Tüpfel, ganz wie bei Pli. rußpes. Die Stigmen

selbst sind aber zunächts viel länger gestreckt, mehr als 1,5 mal

so lang wie breit (ca. 500 x 850 ;«). Hart am Vorderrande liegt

wieder, etwas lateral, ein kleines, bestacheltes Fleckchen. Dann sind

auch die Gruppen aus zahlreicheren Tüpfeln zusammengesetzt. Es

sind fast immer mehr als 10 da, oft 12, und bisweilen sogar bis

17, ohne dass dann von 2 halb verschmolzenen benachbarten

Gruppen die Rede ist, wie solche auch bei Ph. rußpes öfters beob-

achtet werden. Ich zählte etwa 40 ebensolche Gruppen, also ca.

500 Knospen an einem Stigma.
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Die Mundtheile sind braungelb, wie bei Pk. r?ißpes gehMet; der

Zahn unten am Haken schien mir dünner und mehr gebogen.

Dass obige Stadien zusammengehören, dafür bürgt eine den 25

August 1902 in einem männUchen Bombus terrestris aufgefundene

Larve, welche gerade das 3te Stadium erreicht hatte, aber gleich-

zeitig am hinteren Ende noch die Haut des 2 ten behalten hatte.

Das P u p a r i u m von Ph. vittata lässt sich zunächst an den

schmäleren Hinterstigmen erkennen. Dieselben sind hier je in der

Mitte etwas gekielt ; der Kiel verläuft von oben nach unten
;

sie

sind sehr dunkel braun, glänzend; das ganze Puparium ist von

derselben Farbe, aber matt. Die Oberfläche ist durch feine, netzartig

verlaufende erhabene Linien etwas runzelig, während dieselbe bei

/V^. rußpes fast ganz glatt ist. Auch ist die Form des Pupariums

etwas verschieden, die grösste Breite liegt in der Mitte, während

das von Ph. rußpes meistens nahe dem Vorderende am breitesten

ist. Die von letzterer Art sind auch grösser; das grösste, welches

mir von Ph. vittata vorliegt, ist 7 mm lang.

Das Prothorakalstigma der Puppe ähnelt dem von Ph. rußpes.

Es ist ca. 135 x 165 {^ gross, gelblich mit einem ca. 45 ^i

breiten Saume von derselben Farbe ; ich beobachtete etwa 7 Tüpfel-

strahlen, zusammen mit etwa 72 Tüpfeln. Die Filzkammer ist 140 /*

breit und 300 /« lang.

Die Puparien liegen im Abdomen wie die von Ph. rußpes, also

mit den Hinterstigmen ganz am Ende des Hummelabdomens.

Die eben ausgeschlüpften Fliegen sind ganz rothbraun, auch die

Fusse, nur das äusserste Ende des Abdomens ist dunkler; der

Kopf ist weisslich, die Fühler und Augen aber dunkel. Es dauert

bisweilen lange, ehe die Flügel sich entfalten ;
bei einem am Morgen

ausgeschlüpften Exemplar fand dies erst am Abend des folgenden

Tages statt, aber erst nach reichlicher Befeuchtung.
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Larven von dieser Art fand ich in folgenden Hummeln, alle zu

Hilversum :

Bombus lapi(lariusL.'^_. d. 30 Juli 1901, in der Nähe des Nestes

todt gefunden; mit erwachsener aber

todter Larve.

» » » d. 1 Aug. 1901, vor dem Neste todt ge-

funden; mit erwachsener Larve, welche

sich bald verpuppte und im folgenden Juni

die Fliege lieferte.

Bombus lapidariusL.
-i.

d. 1 Aug. 1901 im Neste aufgefunden,

mit Larve im 3en Stadium; ebenfalls

gezüchtet.

» » ! d. 20 Aug. 1901 auf Distelblüthen ge-

funden; die Larve verpuppte sich am 25

Aug., war aber im folgenden Sommer ab-

gestorben.

» agrorum F. 2 Puparien im Neste gefunden dem 2 Sept. 'Ol.

Das eine lieferte im folgenden Juni die Fliege, das

andere A parasitische Chalcididen.

» terrestris L. <?. d. 25 August 1902 auf Blüthen gefunden

mit gerade ins 3e Stadium übergegangener Larve.

» terrestris L. i. im Aug. 1 902 auf Blüthen gefunden : lieferte

im Juni 1903 35 Chalididen.

An der mir von Herrn Ri tse m a zur Untersuchung überlassenen

31egachile marii'mia Kirby (?, welche im Inneren des Abdomens

noch das Puparium beherbergte, war ersteres nur etwas in die

Länge gezogen. An der Oberseite war zwischen dem len und dem
2en Ringe ein Spalt, durch welchen sich offenbar der Conops

hindurch gezwungen hatte. Hinten waren die Hinterstigmen des

Pupariums nicht sichtbar. Das Puparium lag wieder mit dem

Vorderende nach vorn, und die Ventralseite nach oben gekehrt;

es zeigte die Merkmale der von mir aus Bombus gezogenen.
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3. Cotiops {Physocephalä) spec.

Auch von dem Puparium im Inneren der Xylocopa olivacea F. aus

Liberia, welche ich ebenfalls von Herrn R i t s e m a zur Untersuchung

erhielt, war äusserlich nichts zu beobachten ; auch war der Hinter-

leib der Biene nicht einmal länger als gewöhnlich. Das Puparium

sieht dem von Ph. rußpes sehr ähnlich, es ist dunkel purpurbraun,

oben und unten glatt, etwas glänzend, an den Seiten mit netzartigen

Linien, welche aber weniger dicht gelagert sind als bei Ph. vittata.

Es ist ziemlich stark abgeflacht, wie es auch mit dem Hinlerleib

der Biene der Fall ist, 7 mm. breit, und 5 mm. hoch. Letzterer war

hinten etwas klaffend. Die daselbst befindlichen, aber von aussen

her nicht erkennbaren Hinterstigmen des Pupariums sehen denen

von Ph. rujipes sehr ähnlich; sie sind etwas höher als breit, mit

sehr zahlreichen Höckerchen. Das Puparium liegt wieder mit der

Ventralseite dorsalwärts. Ein wenig auffallender Spalt , an der

Ventralseite zwischen dem 1 ten und 2ten Segmente des Abdomens der

Biene, zeigte die Stelle, wo die Fliege ausgeschlüpft war.

4. Conops {Physocephald) spec.

in Apis spec, von Celebes. Das Puparium sieht dem von C. vit-

tatus ähnlich , ist jedoch etwas weniger runzelig und hinten stärker

verschmälert. Die glänzenden Hinterstigmen ragen stark vor ; sie

sind seitlich zusammengedrückt; die Tüpfel finden sich in Gruppen

von 10—12.

5. Sicus ferrugineus L. Fig. 24—38.

Erstes Stadium (Fig. 24, 25). Die Larven sind im ersten Sta-

dium ca. 1,5 mm, lang, weisslich, langgestreckt, nach vorn allmählich

verjüngt und das hintere Ende abgerundet. Am meisten auffallend

sind das Schlundgerüst mit den Mundtheilen und die hinteren

Stigmen. Ersteres zeichnet sich durch seine schwarze Farbe von

dem von Physocephala aus, auch die oberen und die zusammen eine
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Rinne bildenden unteren Fortsätze sind nocli theilweise von dieser

Farbe. Die Mundhaken sind lang, vorn mit je 2 fast gleichgrossen

Spitzen; zwischen den beiden Haken findet sich eine median gestellte,

scharfe Spitze, welche nach oben schaut ; dieselbe ragt aber nicht

weiter nach vorn vor als die Haken. Die ganze Länge des schwarzen

Schlundgerüstes beträgt 290 fi.

Die hinteren Stigmen (Fig. 25) sind wie bei der neugeborenen Pk^-

sooephala-LdiVve gebildet und zeigen also je einen Tüpfel am 24 i"

langen, hakenartig nach vorn vorspringenden Stigma. Der sich an

der Basis dieses Stigmas nach vorn anschliessende Bezirk ist wieder

dunkelbraun gefärbt.

Die beiden Stigmen stehen in 60 n Entfernung von einander;

gleich hinter denselben findet sich auch hier ein Querband von

nicht dicht gelagerten, schwarzen, spitzen Wärzchen.

Ich beobachtete von diesem Stadium zunächst Exuvien, ferner auch

vollständige Exemplare. Sie tanden sich an der Basis des Hummel-

Abdomens; Ende August traf ich das Exuvium bei einem das zweite

Stadium beherbergenden Bombus terrestris; ein anderes Exemplar die-

ser Art zeigte mir zur selben Zeit ein todtes erstes Stadium, gleichzeitig

mit einem noch lebenden 2ten Stadium , ein drittes hatte 2 leere

Exuvien und ein todtes Exemplar des Iten Stadiums, nebst 2 des

2ten Stadiums, den Exuvien entsprechend, im Abdomen. Von den 2

letzleren lebte aber nur noch das eine ; die Hummel war jedoch schon

abgestorben, sodass auch das zweite wohl bald zu Grunde gegangen sein

würde. Man kann nicht gerade annehmen, dass die kleineren Larven

wegen Futtermangels gestorben sind, sodass das Vermuthen nahe

liegt, dass sie von der grössten Larven ermordet wurden, wie

Pantel dasselbe in ähnlichem Fall bei Meigenia ßoraüs Meig.

beobachtet hat *).

Zweites Stadium. Fig. 26—29.

Körperlänge 2—4 mm. Gestalt länglich, nach vorn allmählich

verschmälert.

1) Pantel. Sur la biologie du Meigenia florahs Mg. Bull. Soc. Ent. France

1902 p. 59.
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Die Kopflappen, welche je einen sehr wenig entwickelten Fühler

und Maxillaiiaster tragen, sind kurz und stumpf.

Die Mundtheile und das Schlundgerüst sind schwarz gefärbt.

Es giebt wieder eine dreieckige Oberlippe, mit schwarzer Spitze.

Die Mundhaken sind ziemlich lang und stark, am Ende etwas aufge-

gebogen, unten ohne Zahn. Sie liegen bald vertical, bald sind sie

stark seitwäi'ts ausgespreizt und dann mehr oder weniger hori-

zontal. Das Schlundgeriist ist massiv und lässt die oberen und

unteren Fortsätze in gewöhnlicher Weise erkennen. Namentlich ist

der untere Fortsatz sehr hoch, in der Mitte mit einem hellgefärbten,

ovalen Fleck.

Die untere Begrenzung der Mundhöhle bildet ein ovales, schwarz-

gerändetes, convexes Chitinplättchen, welches am Rand in die

Kopfhaut übergeht.

Die Vorderstigmen (Fig. 27j sind in diesem Stadium sehr un-

scheinbar. Sie stellen sich als schwarze Punkte dar, welche bei

starker Yergrösserung noch eine Zusammensetzung aus etwa 12 sehr

kleinen, runden, fast sitzenden Knöspchen erkennen lassen. Das

ganze Stigma ist ca. 15—'30 ii lang und 12 /u breit. Der End-

theil der zugehörigen Trachee ist aber zu einem soliden « Stigmafaden »

zusammengefallen, so dass wir es hier mit einer rudimentären

Bildung zu thun haben. Dies ist also der erstbekannte Fall eines

Stigmafadens, welcher am Ende noch ein rudimentäres Tüpfelstigma

aufweist.

Ich fand dieses Stigma etwa 140 /i hinter dem Ende des Schlund-

gerüstes: dieser Abstand ist aber natürlich etwas verschieden, je

nachdem sich der Kopf mehr oder weniger in ausgestrecktem

Zustande befindet.

Die Hinterstigmen (Fig. 29) liegen an der Rückenseite ; sie

sind länglich eiförmig, vorn in eine Spitze ausgezogen, etwa 110

—

135 |U lang und sehr durd^el gefärbt. Sie bestehen aus meistens

6—8 sitzenden, bald runden, bald ovalen Knospen von wechselnder

Grösse, welche in einem Bogen angeordnet sind ; au.snahmsweise

ßndet sich eine gesondert in der Mitte des Stigmas gelagert.
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Bisweilen kommen deren auch noch mehr, z. B. 10—11 vor; ein

Exemplar zeigte deren an der einen Seite 8, an der anderen 11.

Unterhalb dieser Stigmen liegt ein Querband von schwarzen,

spitzen Wärzchen, welches bei dieser Art in der Mitte keine Unter-

brechung zeigt. Weiterhin ist die Körperhaut glatt.

Aus der Analöffnung können zwei neben einander liegende,

nach aussen schauende, ovale Läppchen ausgestülpt werden, welche

den von mir bei der Lonclioptera-VßxvQ beschriebenen sehr ähnlich

sehen. Pantel ^) erwähnt ebensolche Gebilde bei mehreren Tachi-

niden und bezeichnet sie als «branchies sanguines».

Drittes Stadium. Fig. 30—37.

Der mit ausgestrecktem Vorderende je nach dem Alter von 4—

7

mm. lange Körper ist breit, etwas abgeflacht, nach vorn meistens

allmählich verschmälert. Die Körperform kann im Uebrigen sich sehr

stark ändern, wie aus den einem und demselben Exemplare ent-

nommenen Abbildungen (Fig. 31) hervorgehl.

Die die Fühler tragenden Läppchen sind wie im vorigen Stadium

gebildet, sie sind sowie die ganze Kopfpartie ganz zurückziehbar

innerhalb des mit feinen Häkchen besetzten Vorderrandes des

Prothorax. Mundtheile und Schlundgerüst sind wieder schwarz

und sehen denen des vorigen Stadiums ähnlich. In Fig. 33 habe

ich dieselben gezeichnet, wie sie sich ganz im Anfang des Stadiums

zeigen. Die verschiedenen Theile sind dann noch ganz von einander

gesondert, während später fast alles verwachsen erscheint. Es

lassen sich hier sehr schön die verschiedenen Sclerite erkennen,

welche Lowne in seinem Handbuch ^) für die erwachsene Larve

von Musca domestica angiebt. Auf den Mundhaken folgt zunächst

sein «hypostomal Sclerite», dann der Cephalopharynx , an wel-

chem hinten die oberen und unteren «cephalopharyngeal pro-

cesses» erkennbar sind. Der oberhalb des Vorderendes des Gepha-

1) Pantel. Sur quelques détails de l'appareil respiratoire et de ses annexes

dans les larves des Muscides. Bull. Soc. Entom. France 1901, p. 59.

2) Lowne. The anatomy, physiology, morphology and developjpaent of the

Blowfly. London 1890/92. I p. 4.5.
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lopharynx liegende Stab ist das «parastomal sclerite» , welches hier

also eine bedeutende Länge erreicht.

Die vorderen Stigmen (Fig. 34) finden sich am Hinterende dec

Prothorax; nur wenn der Vorderkörper ganz ausgestreckt ist, liegen

sie an der Oberfläche, etwas hinter dem Schlundgerüst, meistens aber

ist der betreff'ende Abschnitt mehr oder weniger in den Mesothorax

zurückgezogen. Sie stellen ein in die Breite gezogenes, ovales Tüpfel-

stigma dar mit einem längsten Durchmesser von ca. 430 f^.

Die 12— '15 ;W grossen, runden oder ovalen Knospen sind an der

Oberfläche desselben gleichmässig zerstreut. Im Ganzen besteht jedes

Stigma aus etwa 35 Knospen. Wegen der dichten Anordnung

dieser Knospen ist die baumartige Verzweigung der Filzkammer

bei äusserer Ansicht schwer wahrnehmbar.

Die Hinterstigmen (Fig. 36) ragen am Ende der Dorsalseite

uhrglasartig vor. Sie sind fast halbkugelig, mit einem längsten

Durchmesser von 450—520 ^i, und aus sehr zahlreichen, ca. 400

Knospen zusammengesetzt. Dieselben sind meistens einfach oval oder

rund, von 12—15 u Durchmesser, nur wenige sind am Ende

zweitheilig (Fig. 37). Diese Stigmen sind also viel einfacher

gebildet als die von Physocephala , indem die secundäre Gruppen-

bildung hier fehlt. Vorne grenzt an diese Stigmen je ein bräun-

liches, mit dunkelgefärbten Zähnchen besetztes Ghitinstückchen.

Hinter den Stigmen findet sich schon an eben in dieses Stadium

eingetretenen Larven ein Querband von schwarzbraunen, spitzen

Wärzchen. Dasselbe ist in der Mitte nicht unterbrochen. Bei älteren

zeigt sich fast der ganze Körper mit ebensolchen Wärzchen besetzt;

nur an den vorderen Ringen (Pro- und Mesothorax) finden sie

sich bloss an der vorderen Hälfte. Diese Wärzchen waren am

Anfang des Stadiums natürlich auch schon da, fallen dann aber

durch ihre Farblosigkeit gar nicht auf. ') Am Vorderkörper bilden

1) Dasselbe Verhalten erwähnt Brauer auch für Hypoderma-LtirYen. Heisst

es doch in der Monographie der Oestriden p. 116 über das 3e Stadium von

H. Diana: „Gleich nach der Häutung ist die Larve nicht zur Bestimmung

geeignet, indem ihre Dornen reinweiss und dadurch schwer zu sehen sind".
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sie sehr unregelmässige Querreihen, weiter nach hinten stehen sie

ganz zerstreut.

Aus der Analöffnung können zwei ebensolche Läppchen hervorge-

streckt werden, wie ich sie beim vorigen Stadium beschrieben habe

Die Larven dieser Art wurden von mir bei Bombus ierrestris,

lapidarÌMS, und agrorum angetroffen, bei B. lapidanus aber nur

sehr selten. Das 2e stadium kam von Anfang August bis Anfang

September vor, das 3e von Ende Juli bis Anfang September.

Wie schon p. 61 erwähnt wurde, fand ich von dieser Art bisweilen

mehr als eine Larve in derselben Hummel.

Im Gegensatz zum Verhalten bei den Physocephala- kvien sind

bei den in den Hummel-Abdomina befindlichen Puparien dieser

Art die Hinterstigmen dem Thorax der Hummel zugewendet; sie

finden sich also an der Basis dieses Abdomens. Dennoch findet man

auch hier kurz vor der Verpupping die Larve mit dem Kopf nach

vorn gewendet. Die Ventralseite des Pupariums liegt wieder der

Dorsalseite des Hummel-Abdomens an.

Diese Puparien sind von sehr dunkler, fast schwärzlicher Farbe,

überall äusserst fein gekörnelt und in der Mitte am breitesten ; sie

sind ca. 6 mm. lang und -4 mm. breit. Die Segmentgrenzen sind

kaum angedeutet, am vorderen Ende sind sie noch [am besten

erkennbar. Daselbst finden sich auch als zwei glänzend schwarze

Knöpfchen die beiden vorderen Stigmen ; am hinteren Ende, etwas an

der Rückenseite, die beiden viel grösseren, ebenfalls glänzend schwar-

zen, runden, uhrglasförmig hervorragenden hinteren Stigmen.

Das Puppenstigma zeigt dasselbe Verhalten wie bei den vorigen

Arten; es ist 150 x 225 ^ gross und enthält etwa 130 Knospen,

welche in etwa 9 Strahlen angeordnet sind. Die Farbe ist gelb-

braun. Die Filzkamner ist fast so breit wie das Stigma (ca. 200 /i)

und doppelt so lang (ca. 400 ^).

6. Zodion cinereum F. Fig. 39, 40.

Die Freundlichkeit des Herrn K i t s e m a setzte mich in die Lage,

auch über das Puparium von Zodion etwas mittheilen zu können.
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Es lag mir ein von demselben bei Hali'jtus rubicundus Chr. beob-

achteter Fall vor. Das leere Puparium, woraus die Fliege hervor-

gekrochen., findet sich noch im Abdomen der Biene, das Vorderende war

nach vorn gerichtet, die Ventralseite nach oben, also wie es bei

Conops rußpes und vittatus der Fall ist.

Das Puparium ist 4 mm. lang, 2 mm. breit, cylindrisch, nur

sehr wenig abgeflacht, dorsal etwas flacher, unten gewölbt, die

Segmentgrenzen sind nicht wahrnehmbar. Die Wand ist viel dünner

als die der Conops-kxien, überhaupt zart, von hellerer Farbe,

röthlich bis braungelb, etwas glänzend, glatt. Nur bei stärkerer

Vergrösserung zeigen sich überall röthliche, zerstreute, dreieckige

dunklere Wärzchen ; hin und wieder finden sich, den Segmenten in

Anzahl entsprechend, nackte Querbänder. Das Vorderende ist ziemlich

zugespitzt, das hintere gerundet. Vorderstigmen habe ich nicht

beobachtet; das Schlundgerüst ist nicht gut erkennbar, aber doch

sicher viel melir dem Verhallen von Conops , als von Sicus

ähnlich. Der Pharynx zeigt jedenfalls keine oberen und unteren Fort-

sätze, sondern ist ganz blass, wie bei ersterem.

Die hinteren Stigmen ragen ziemlich stark vor, sie sind glän-

zend schwarz, je mit mehreren Höckern, welch je 4—5 Knospen

aufweisen. Diese Stigmen sind ca. '250 ^i breit und 300 /w lang.

Das Puparium öffnet sich am vorderen Ende mit 2 Klappen,

ganz in der Weise der Museiden. Im vorliegenden Fall hatte sich

die untere Klappe nicht gelöst.

Das Vorderstigma der Puppe ist blassgelb, sehr zart; die Tüpfel

sind äusserst klein, von länglicher Gestalt: sie liegen in Radien

angeordnet wie bei den oben beschriebenen Conopiden. Die Filz-

kammer ist 180 itt lang und 90 ^/ breit, das Stigma ist wenig breiter.

Bei dem von Herrn Rit se ma erhaltenen Odynerus {Eplpona)

reniformis Gmel. Î (p. 63) fand sich im Abdomen ein dem oben

beschriebenen sehr ähnliches Puparium, wahrscheinlich also auch von

einer unserer Zodion-kYien. Es zeigte auch dieselbe Lage. An der

Oberseite waren der 5te und 6te Ring des Abdomens der Wespe

stark auseinander gezogen ; . daselbst befanden sich die Hinter-
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Stigmen des Pupariums, nur von der straff gespannten Zwischen-

membran dieser Segmente überdeckt.

Ein den 18 August zu Hilversum gefangenes Männchen von

Bombus terrestris enthielt im vorderen Theile des Abdomens eine

Larve, welche mir von allen bis jetzt beobachteten verschieden

erschien (Fig. 41, 4'-2). Das Thier war ca. 4 mm lang, breiter als

hoch, nach vorn hin stark, aber allmählich verschmälert. Das Schlund-

gerüst, die Hinterstigmen und besonders die grossen Analblätter

Hessen es sogleich als eine abweichende Art erkennen. Die Larve

war im zweiten Stadium, aber gerade stand die Häutung bevor,

sodass sich auch die Organe des 3ten Stadiums zum Theil schon

ganz deutlich beobachten Hessen.

Dem zweiten Stadium gehört wohl zunächst das Schlundgerüst

an. Dasselbe zeichnete sich dadurch aus, dass die Haken schwarz,

der übrige Theil des Gerüstes aber fast gar nicht verdunkelt war.

Erstere sind gross, mit langer, fast gerader Spitze und unten mit

einem Zahn. Am Schlundgerüs'te sind die unteren Fortsätze wegen

ihres verdunkelten Unterendes noch wohl erkennbar, die obere

Wand ist aber nicht merkbar gefärbt, und es ähnelt dieses Gerüst

also mehr dem von Phi/socephala als von Sicus.

Vorderstigmen fehlen diesem Stadium. Die hinteren sind von

hellbrauner Farbe, der ovale 60 x 90 ,« grosse Endtheil trägt mehrere

(ca. ein Dutzend) ebenfalls ovale , ziemlich grosse Tüpfel von

12 X 10 lA. Gleich vor dem Stigma findet sich ein am Rande

gezähneltes Ghitinplättchen von tiefschwarzer Farbe.

An der Dorsalseite findet sich gleich vor und gleich hinter

diesen Stigmen ein breites Band von schwarzen Häkchen ; die

beiden Bänder berühren einander am Seitenrande des Körpers

fast und können sich auch in der Mitte einander nähern, sodass die

Stigmen mehr oder weniger von denselben überdeckt werden. Das

vordere Band is breiter als das hintere; bei ersterem schauen die

"Wärzchen nach vorn, bei letzterem nach hinten, diese sind auch mehr

zugespitzt.

Ferner findet sich auch noch an einem der vorderen Körperringe,
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gleich hinter dem schnauzenartig verjüngten Vorderende ein

schmales Querband von Wärzchen, welche aber nicht sehr dunkel

gefärbt sind, und auch am folgenden Ringe kommen noch einige

ebensolche vor. An der Ventralseile dagegen finden sich solche

an den meisten Pvingen, besonders am hinteren Theile des Körpers,

aber auch hier sind sie im Ganzen weniger zahlreich als an den

um die Hinterstigmen stehenden Bändern. Diese Wärzchen sind

am Ende stumpf.

Aus dem After können zwei relativ grosse, länglich eiförmige

Blätter hervorgestreckt werden, in welchen sich ein Paar Tracheen

verzweigen.

An dem dritten Stadium sind besonders die Hinterstigmen be-

merkenswerth (Fig. 42). Dieselben sind nach dem Schema von

Physoceiihala gebildet, aber im Ganzen ist die Zahl der Tüpfel be-

deutend geringer. Die Filzkammer zeigt bis 16 Ausstülpungen,

welchen je '2—6 kurzgestielte, runde Knospen von 15 /^ Diameter

aufsitzen. Im Ganzen enthält jedes Stigma deren 60—70; die

Stigmen selbst sind ca. 260 x 320 ^ gross, sie sind etwas länger

als breit.

Vor dem Stigma steht wieder ein gezahntes Chitinplältchen,

welches dem des 2ten Stadiums an Grösse überlegen ist. Die vor-

deren Stigmen waren eben in der Anlage begriffen. Es zeigten

sich schon einige wenige sitzende Knospen; doch Hess sich ihre

Zahl nicht genau ermitteln und es dürften diese Stigmen wohl über-

haupt von winziger Grösse bleiben. Auch Wärzchen waren an beiden

Körperseiten eben angelegt und noch farblos, sie sahen wie spitze,

dreieckige Blättchen aus; sie fanden sich an allen Körpersegmenten,

an dem kleineren hinteren Theil derselben aber spärlicher. .

Im Allgemeinen findet zieh zwischen dieser Larve und dem oben be-

schriebenen Puparium von Zoilion cinereum F. eine bedentende Ueber-

einstimmung, besonders auch inden Hinterstigmen, sodass icb es als

sehr wahrscheinlich betrachte, dass ich es hier ebenfalls mit einer

Zodion-hds\e zu thun hatte. So lange wir aber die Larven von

mehreren Conops-kvien und von den Myopa-hxien nicht kennen,

lässt sich dies nicht sicher entscheiden.
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Anatomisches über die Conopiden-Larven.

Uebei die Anatomie der Conopidenlarven lagen bis jetzt fast nur die

Angaben von Lâchât und A u d o u i n aus dem Anfang des vorigen

Jahrhunderts vor. Dieselben beziehen sich auf eine Larve, welche

am 7 ten Juli 1818 im Hinterleibe eines Bombus lapidarius aufge-

funden wurde. Die Autoren erkannten zunächst die Aehnlichkeit

des betreffenden Thieres mit dem von Bosc a.\s Dipodiumapiarium

beschriebenen und als ein Wurm betrachteten Parasiten, hegten

aber die Ansicht, dass es sich hier gar nicht um einen Wurm,

sondern um eine Dipterenlarve handle und, nach der kurz bevor von

Baumhauer und L a t

r

e i 1 1 e aufgefundenen Entwicklung von

Thysocephala riißpes aus Hummelnestern, wohl um eine Larve

letzterer Art, eine Ansicht, welche in der von ihnen gegebenen

Abbildung des hinteren Stigmas eine wichtige Stütze findet. Die in

Gruppen angeordneten Tüpfel, wie auch ich sie bei dieser Art fand,

sind nämlich in dieser Figur ganz gut erkennbar. Es handelt sich

also wohl um diese oder eine sehr verwandte Art. Auch die gelb-

braunen, unten mit einem Zahn versehenen Mundhaken stimmen

gut mit meinem Befunde überein.

Die Abhandlung erschien zunächst im Bulletin des Sciences,

par la Société Philomatique de Paris, 1819, wurde bald darauf nach

dem inzwischen erfolgten Absterben La chat 's von Audouin
erweitert und mit mehreren Abbildungen in den Mémoires de la

Société d'histoire naturelle de Paris *) publicirt.

Aus seinen Angaben geht ganz richtig hervor, dass im Darm-

tractus die Coecalanhänge fehlen und dass der Proventriculus

fast nicht vom folgenden Abschnitt gesondert erscheint. Auch die 4

Malpighischen Gefässe, von welchen 2 an der Wurzel verbunden

sind, wurden richtig beobachtet.

Wenn angegeben wird, dass die Oberlippe gerundet, die Unterlippe

dreickig ist, so hat wohl eine Verwechslung beider statt gefunden

Die «poches sphériques placées sur le trajet de l'oesophage» sind wohl

das obere Schlundganglion.

1) I, 1823. p. 329—b39.
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Auch die Haupteigenthümlichkeilen der Hinterstigmen wurden,

obgleich nur mit schwacher Vergrösserung, richtig wahrgenommen.

Ein eigenthümhches Gebilde wird noch aus der Gegend des

Magens erwähnt. Mit dem hinteren Ende desselben findet sich

verbunden «une petite sphère, un peu déprimée, argentée et bril-

lante; elle a deux faces séparées par une arête où s'attache l'en-

veloppe générale intérieure; elle n'est pas difficile à briser et ressemble

au dedans à un morceau d'amidon mouillé ne conservant qu'une

légère humidité. On a cru voir autour d'elle quelques restes de

vaisseaux grêles^ blanchâtres, entremêlés ensemble (1. c. Fig. 12 t. i.)"

Ein ebensolches Gebilde habe ich bei den von mir untersuchten

Larven nicht auffinden können, sodass ich über die Bedeutung

desselben nichts sagen kann.

Im Uebrigen habe ich die Anatomie dieser Larven nur insofern

berücksichtigt, als mir für einen Vergleich mit anderen verwandten

Dipteren-Larven von Wichtigkeit erschien.

Eigenthümhches zeigt sich dabei nur wenig. Die Speicheldrüsen sind

einfache, langgestreckte Säcke, welche bei einer erwachsenen Larve

von I*hysocephala rujipes etwa 2.5 mm. Länge erreichen ; vorn sind sie

etwas schmäler als hinten. Ein Saugmagen fehlt. Der Proventriculus

ist rund oder etwas birntörmig und von gewöhnlicher Bildung;

der Ghylusmagen in seiner ganzen Länge gleich weit, ebenso wie

der Enddarm. Bei der erwähnten Larve war der Oesophagus 130 ,«,

der Ghylusmagen 700 ^i, der Enddarm 400 y, breit. Letzterer

war 9 mm. lang, der Ghylusmagen 28 mm.

Die Malpighi'schen Gefässe entspringen zu je 2 mit einem ge-

meinsamen, ca. 800 n langen Grundstück gerade vor dem Anfangs-

theile des Enddarms ; sie sind von gelblicher Farbe, mit Ausnahme

dieser gemeinsamen Endtheile, welche ganz farblos sind. Besondere

Erweiterungen lassen sich an diesen Gefässen nicht beobachten;

nach dem blinden Ende hin werden sie nur sehr allmählich etwas

weiter. In den Zellen derselben finden sich sehr kleine ungefärbte

Körnchen. Der Fettkörper is weisslich. Sonst fallen von den inneren

Organen besonders die oft sehr weiten Längstracheen auf; den

grossen Hinterstigmen entsprechend zeigen sie besonders in der
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hinteren Körperhälfte ein sehr grosses Vohimen, namentlich bei

der Sicus-Lavve. Sonst aber zeigen auch die Tracheen, wie es mir

scheint, die gewöhnliche Anordnung und es fehlen hier irgend welche

pinselförmige Anhäufungen von tracheolae , wie sie z. B. von

Oestriden-Larven und Tipuliden-Larven bekannt sind und von mir

auch bei der Larve von Dllophus beobachtet wurden.

Die verschiedenen Arten von Gonopiden-Larven zeigten mir im

Ganzen alle denselben anatomischen Bau.

Das centrale Nervensystem zeigt das für die cyclorrhaphen Larven

charakteristische Verhalten. Das obere Schlundganglion liegt im

Metathorax gerade am Ende der schauzenartig vorstreckbaren,

dünneren vorderen Körperpartie; der Bauchstrang ist sehr kurz und

gedrungen.

Der Bau der Imagines.

Ueber die Bildung des Kopfes der Gonopiden wurden schon

manchmal Angaben gemacht. Hauptmerkmale sind : Die Stirne

ist in beiden Geschlechtern breit, die Periorbiten sind sehr klein

oder gar nicht entwickelt, das Gerebrale dagegen meistens gross,

der Scheiteldreieck von bedeutender Grösse {Mi/opa), mittelmässig

{Slcus, Zodiou) oder ganz fehlend {Cofwps, Physocephala).

Die Stiinspalte ist kurz, namentlich bei Myopinen, bei Gonopinen

erstreckt sie sich bis zur halben Höhe der Augen, bleibt aber weit

von denselben entfernt, so dass Wangen und Backen in breiter

Verbindung stehen.

Die Lunula ist meistens nicht sichtbar. Die Backen sind gross,

oft sehr stark entwickelt, wie bei Myopa. Vibrissen fehlen, sowie

eine Vibrissenecke.

Namentlich das Verhalten der Periorbiten ist hier noch von In-

teresse. Noch am besten entwickelt sind sie bei Myopinen. Bei Sicus

z. B. ragen sie neben den Augen als keilförmige Theile vor, etwas

weiter als das hier nur kurze Scheiteldreieck. Sie führen noch einige

Härchen, welche sich als wenig entwickelte Fronto-orbitalbörstchen

deuten Hessen. Das Gerebrale ist hier vorn dreispitzig, der mittlere

Tijdschr. vocr Eniom. XL VI.
^

13
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Theil stellt, das Scheiteldreieck dar. Gleiches Verhalten findet sich

bei Mi/opa , Occemyla und Dahnanma\ bei Myopa ist der Stirn-

dreieck aber von beträchtlicher Grösse und vorn spitz. Besonders

breit ist das Cerebrale bei Zodion ; die beiden äusseren Zacken

desselben verlaufen ganz neben den sehr schmalen Periorbiten und

sind noch etwas breiter als lelzteie.

Als Beispiel der Gonopinen kann die Untergattung Physocephala

dienen : das Cerebrale ist hier sehr breit , vorn abgerundet und

in der Mitte etwas vertieft: es fehlen hier ein Scheiteldreieck, sowie

auch die Ocellen ganz, was wohl schwerlich als primitiver Zu-

stand zu deuten ist. Indem das Cerebrale hier fast die Augen

berührt, enden die Hinterhauptsorbiten noch vor denselben und

fehlen also Periorbiten ganz. Dasselbe Verhalten findet sich auch bei

den echten Conops-kYiQVi wieder (Fig. 47).

Wenn wir das Verhalten der Conopiden mit dem anderer Holo-

metopen, z. B. der Tetanocerinen vergleichen, so schliessen sich

Formen wie Mi/opa, Sicus u. s. w. noch am meisten diesen an

(Fig. 45, 46). Doch sind auch bei Tetanocerinen die Periorbiten

schon etwas besser entwickelt, indem die Hinterhauptsorbiten oben

sich breiter auf die Stirn ausdehnen. Doch ist der Unterschied nur

sehr gering, und es dürften jedenfalls den Conopiden nicht die Peri-

orbiten ganz abzusprechen sein, wie es Hendel behauptet hat •).

Für die Conopiden trifft dies jedenfalls zu, aber indem diese

sich auch in mancher anderen Hinsicht als die phylogenetisch jün-

geren, am meisten in spezielle Richtungen entwickelten Formen

erweisen, so möchte ich auch das Fehlen der Peiiorbiten, sowie

des Scheiteldreiecks als späteres Ereigniss betrachten.

Indem nach Hendel auch die Fortsetzung des Scheiteldreiecks in

der Form einer Strieme, welche sich bis nahe der Fühlerbasis

erstreckt, als primitives Merkmal zu deuten ist, und dieses sich wohl

bei einigen Sciomyziden z. B , nicht aber bei den Conopiden erhallen

hat, so sind auch in dieser Hinsicht letztere nicht ohne weiteres

als die niedrigsten Holometopen zu betrachten.

1) Hendel. Eevision der palaearktischen Sciomyziden. Abhandl. k. k. zool.

bot. Ges. Wien II. p. 3.
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Ueber die Stirnblase habe ich aber schon einige Angaben ge-

macht. Fig. 47 zeigt dieselbe von Physocephala in ausgestülptem

Zustande, in Fig. 43 und 44 findet sich dieselbe eingezogen

abgebildet.

Ueber die Mundtheile der Conopiden finden sich bemerkens-

werthe Mittheilungen in der Arbeit Becher' s «Zur Kenntniss der

Mundtheile der Dipteren.» Ich möchte hier das Verhalten mit

seinen eigenen Worten angeben: «Die Familie Conopidae zeichnet

sich durch einen weit vorgestreckten Rüssel aus, der nur durch

Verlängerung der Unterlippe zu slande kommt, und entweder ge-

rade oder knieförmig gebogen ist. Nur die Unterlippe ist wohl

entwickelt, während die anderen Theile mehr minder zurücktieten.

Die Oberlippe ist stets kurz, ihre Länge beträgt nur ein Drittel

der Länge der Unteilippe oder ihres oberen Schenkels. Sie be-

steht, wie sonst, aus 2 Lamellen und deckt nur den Anfang der

Unterlippenrinne, deren Ränder sich, wie bei Asilus im weiteren

Veilauf berühren und so das Saugrohi- schliessen.. In diesem liegt

die schwache und dünne Stechborsle, die entweder der Oberlippe

an Länge gleicht (^Sicus Scop.) oder sie mehr als zweimal über-

trifft [Conops L., Ml/Opa F., Occemy'm R. D.). Unterkiefer sind

stets vorhanden, und kann man an ihnen, wie bei anderen Holo

metopa, Basis und Lade unterscheiden; doch ist leztere fast rudi-

mentär, indem sie ein kleines, abgeiundelen Plätlchen darstellt,

an das sich die Basis als Chitinstab anschliesst, der zu Seiten

des Schlundgerüstes liegt. Zwischen Basis und Lade sitzen die

Taster auf, die sich bei Conops auf ein kugliges , beborstetes

Knöpfchen beschränken, während sie bei den anderen Gattun-

gen kurz und ungegliedert, doch deutlich vorhanden sind. Die

Unterlippe von Conops, dessen Rüssel nicht gekniet ist, zeigt die

gewöhnlichen Theile, doch nicht sehr scharf gesondert. Die End-

lippen sind kurz und breit, mit Pseudotracheen. Bei Sicus, Mijopa

und Occemy'ia ist der Rüssel gekniet und gleicht dem von Siphona
;

das Mentum ist schwach chitinisirt, dagegen die obere Platte der

Unterlippe sehr stark".

Wie aus dem Obenstehenden hervorgeht, fasst Becher die



188 (de. J. C. h. de MEIJERE.) BBITBARGE zur KBNNTNISa

Gonopiden als Unterabiheilung der Holometopa auf, womit sie auch,

was die Bildung der Mundtheile, von der abnormalen Verlänge-

rung einiger Theile abgesehen, gut übereinstimmen. Ein durchgrei-

fender Unterschied findet sich hierin aber zwischen Schizo- und

Holometopen nicht. Wohl zeichnen sich mehrere Holonietopen durch

stärker entwickelte Unterkieferladen aus, während diese bei Schizo-

metopa entweder nicht auffindbar oder nur sehr rudimentär

vorhanden sind {Mesembrina, Dasi/phora, Graphowfia, Myospila).

Auch sind die Unterkiefertaster bei den Schizometopa meist cylin-

drisch oder keulenförmig, während ihre Form bei den Holometopa

sehr wechselnd ist. Zusammenhang mit dem Unterkiefer lässt sich

bei den Schizometopa keiner erkennen, während er bei den Holo-

metopa oft sehr deutlich ist. Deutliche, wenn auch meist kurze

Unterkieferladen sollen sich bei folgenden Gattungen der Holome-

topen finden : Ijerla, Sclom.yza, Tetanocera, Limnia, Ortalis, Mi/odina,

Sapromyza, Urophora, Tephritis. Sejisis, Nemojwda, Themira, Piophila,

Micropeza, Psila, Mosilhis\ sie sind also sehr verbreitet. Bei Trj/-

neta und Plati/parea sind die Laden sehr klein; bei allen übrigen

untersuchten Gallungen fehlen sie vollkommen. Im Allgemeinen

lässt sich das Verhalten der Mundtheile bei den Holometopen also

als etwas primitiver wie das der Schizometopen betrachten. Bei Gono-

piden sind die Unteikiefeiiaden aber sehr klein, wie bei den oben er-

wähnten Muscinengattungen, und wie Becher es auch für ein Paar

Trypetinen angiebt.

Was die Schizometopen mit verlängertem Rüssel anlangt, so

weicht Stomoxys durch die stark verhornte Unterlippe mit der

Pseudotracheen entbehrenden Endlippen ab ; Prosena durch die

sehr kurze Obeilippe und Stechborste und von mehreren Gonopiden

auch durch die sehr kleinen Taster; Siphona durch die der Laden

entbehrenden Unterkiefer und die verlängerten Endlippen. Letzteres

st auch bei einigen Holometopen mit geknietem Rüssel {^MyopiteSy

Ensina, Tephritis) der Fall.

Wenngleich sich also, nach den obigen, von Becher entlehnten

Angaben, eine Entscheidung zwischen näherer Verwandtschaft mit

Holo- oder Schizometopen nicht mit Bestimmtheit ziehen lässt, so
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weichen die Conopiden dagegen von den Syrphiden in dem Bau

der Mundtheile entschieden ab, indem hier die Obeilippe und

besonders die Unterkiefer stärkere Entwicklung zeigen. Letztere

sind hier mehifach gekrümmte Chitinklingen, die an ihrem vor-

deren Ende spitz zulaufen und deutlich in Basis und Kaustück

getiennt sind. Es sind diese, welche L a t

r

e i 1 1 e veranlassten, die

Syrphiden als im Besitz eines Rüssels mit vier inneren Ghitinstücken

(also die Unteikiefer, Oberlippe und Hypopharynx) den übrigen

Athericeren (= Cyclorrhaphen, mit Ausnahme der Pupiparen) gegen-

über zu stellen. Auch ist die Oberlippe bei den Syrphiden an

der Spitze eigenthümlich gelappt und die Kiefertaster sind nur bei

Xanthogramma kurz.

Was die Unterkiefer betrifft, so verhalten sich aber auch nicht die

«Aschiza» alle gleich. Bei Pipunculiden sind dieselben relativ gross,

bei Platypeziden und Phoriden aber fehlen sie vollständig und sind

nur deren Taster vorhanden.

Der Hinterleib ist in so fern von besonderer Bedeutung als

derselbe besonders für die Unterscheidung der Sexen in Betracht

kommt, indem die sonst bei den Cyclorrhaphen üblichen Unter-

scheidungsmerkmale — Breite der Stirne, Länge der Krallen und

Pulvillen hier entweder ganz im Stiche lassen oder doch keinen

besonders sicheren Entschluss ermöglichen. Glücklicherweise

sind die Eigenthümlichkeiten des Abdomens bei den Sexen sehr

auifällig verschieden. Das wusste man schon seit langer Zeit, was

aber die eine, was die andere Sexe war, darüber sind die Forscher

nicht bald einig geworden. Man hatte beobachtet, dass ein Theil

der Exemplare am Bauche einen schuppenartig hervortretenden

Anhang besitzt, und dass das Abdomen mit einem hornartigen

Endstück endet, während bei anderen beide Anhänge fehlen. Mehrere

Autoren hielten erstere für die Männchen, so z. B. noch Zet-

terstedt, der ausserdem den älteren Autoren, unter ihnen schon

Lin né, den Vorwurf macht, dass sie die Sexen verkehrt auffassten.

Von Ron da ni wurde später vermittels scharfsinniger Zusammen-

stellung der Befunde der wahre Sachverhalt dargestellt. Er behauptete

zunächst, dass das hornartige Endstück und der schuppenartige
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Fortsatz immer bei Exemplaren derselben Sexe auftreten, indem sie

daselbst öfters beide vorhanden sind. Dann fand er, dass bei diesen

Exemplaren öfters die Krallen kürzer waren als bei anderen derselben

Art und schloss daraus, das erstere die Weibchen waren, was

auch mit dem Verhalten bei Balmannia und dem amerikanischen

Stylogaster gut stimmte, wo auch die eine Sexe längere Anhänge

am Hinterleibe aufweist, und wo namentlich bei Stylogasfer von

allen Autoren diese als Weibchen angesehen wurden. Auch stützt

er seine Ansicht auf einige von ihm beobachtete Copulalionen, bei

welchen die mit Anhängen versehenen Thiere unten zu sitzen pflegen,

und diese Stelle nehmen auch sonst bei den Dipteren gewöhnlich

die Weibchen ein.

Obgleich das Oeffnen eines Hinterleibes und das Auffinden der

Eier ihm leichter zum Ziel geführt haben würde, kommt Rond ani

durch diese ziemlich verwickelten Betrachtungen doch zu einer

richtigen Auffassung der Sexen und führt als Endergebni.^s an,

dass die W^eibchen gekennzeichnet sind: «0 per la minore esten-

sione de' pulvilli ed uncini de' tarsi: o per la presenza di un

pezzo corneo più o meno sviluppato e variamente conformato

posto air apice dell' addome: o per una capsula valviforme ventrale

prodotta della dilatazione di un segmento dell' addome: o finalmente

per la strettezza rimarcabile del quinto annello addominale in

paragone di quella fra il quali è collocato».

Im Allgemeinen ist der Hinterleib bei den Männchen kürzer, am

Ende meistens kolbenartig. Aeusserlich sind 8 gut ausgebildete Ringe

sichtbar, der 9te ist nur ein ganz kleiner Höcker, auf welchem der

Enddarm ausmündet ; der 6te und 7te sind weniger deutlich ge-

getrennt als die übrigen, der 7te bei Coiiops z. B. viel kleiner als der 6te.

Die Tergite begrenzen die Oberseite und die Seite des Abdomens,

und biegen sich auch noch etwas über die Unterseite hin. In der

Mitte lassen sie hier aber einen ziemlich breiten Zwischenraum,

in welchem die Sternite als eine Reihe kleiner Plättchen sichtbar sind.

Von Girschner *) wurde darauf hingewiesen, dass bei den

1) Girschner. Allgem. Zeitschr. f. Entom. I. p. 15.
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Calyptraten die Sternite sehr verschieden ausgebildet sind und oft

dui-cla eine breile, membranose Partie von den Tergiten getrennt

sind. Die Conopiden hat er nur beiläufig unteisucht und schreibt

denselben eine nur sehr schmale Bauchmemhran zu. Dem kann ich

aber nicht beisliuunen. Ich habe dieselbe öfters von bedeutender

Entwicklung gefunden, während die Sternite selbst sehr rückgebildet

sein können. Das Sternit des Iten Ringes ist meistens breit

schuppenartig und schliesst seitlich an das bezügliche Tergit un-

mittelbar an. Die Sternite des 2ten, Sten und 4ten Ringes sind

schmäler und jederseits von einer mehr oder weniger breiten

Bauchmembran begrenzt. Das 5te Sternit dagegen ist wieder breit

und es fehlt hier die Membran. Wenigstens bei SIcks zeigt auch

das 6e Segment vorn noch ein, wenngleich sehr kurzes , aber

breites Sternit.

Relativ stai'k entwickelt sind die Sternite noch bei Conops s. str.

So werden bei Conops quadrifasciatus (Fig. 48) und ßavipes die

Sternite des 2ten—6ten Ringes allmählich schmäler, das erste ist läng-

lich dreieckig, bei den übrigen sind die Seitenränder fast parallel.

Die Bauchmembran ist hier massig breit.

Viel mehr zurückgegangen sind die.Sternite bei den Fhysocephala-

Männchen (Fig. 51). Hier findet sich an der Basis des 2ten Seg-

mentes ein ganz kleines, dreieckiges Chitinplättchen, welches in

eine feine Spitze ausläuft. In den Segmenten 3 und 4 ist kaum

noch etwas von Sterniten zu erblicken, es findet sich hier nur ein

sehr schmaler, nach hinten etwas erweiterter, glänzender Streifen,

sonst wird alles von der matten Bauchmembian in Anspruch ge-

nommen. Das Sternit den 5ten Ringes ist dagegen wieder vollständig

entwickelt.

Fast dasselbe Verhalten zeigt Physoeephala vittata. Das fein-

spitzige Sternitchen des 2ten Ringes beschränkt sich auf die proximale

Hälfte desselben, und an den Ringen 3 und 4 konnte ich hier

gar nichts von Sterniten beobachten. Der 5te Ring ist unten

wieder ganz stark chitinisirt.

Unter den Myopinen sind bei Myopa die Verhältnisse fast wie bei

Conops s. Str., nur sind die Sternite dem kürzeren Abdomen enl-
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sprechend relativ breiter und kürzer, die des 2teu und 3ten Ringes

bisweilen etwas breiter als lang. Doch ist auch die Bauchmembran

noch ziemlich breit.

Bei Occempa atra is das Sternit des 2ten Ringes langgestreckt,

dreieckig und erreicht fast das Ende dieses Ringes; die Sternite

der Segmente 3 und 4 schliessen sich demselben an und sind

kurze, rechteckige Plättchen, etwas breiter als die des vorangehenden

Segmentes.

Dagegen zeigt Sicus ferrugineus wieder starke Reduction. Es

findet sich hier fast das Verhalten von Physocephala wieder: das

Sternit des 2teii Ringes ist in der distalen Hälfte sehr schmal und

an den Ringen 3 und 4 lässt sich nur ein feiner Längsstreifen

beobachten, welcher kurze Härchen tiägt und das Sternit dar-

stellt. Der 5te Ring hat ein gut entwickeltes Sternit, dasjenige

des ßten ist äusserst kurz und liegt proximal vor dem Copulations-

apparat. Sehr kurz dreieckig ist auch das Sternit des 2ten Ringes

bei Zodion cineretim; es erreicht noch nicht das Ende des bezüg-

lichen Segmentes, und an den Segmenten 3 und 4 ist die ganze

Bauchseite membranös.

Am Hinterleib der Weibchen lassen sich meistens 6 Ringe und ein

aus 2 deutlichen Ringen zusammengesetzter Endkolben unterscheiden.

Schon Ron dan i hat richtig bemerkt, dass der 5e öfters viel kürzer

ist als die übrigen ; auch, dass dieser unten den schuppenartigen An-

hang trägt und nicht der 4e, wie man fiüher gemeint hat. Die letzten

Ringe bilden den oft durch stärkeren Glanz auffallenden hornigen

Anhang, welcher auch oft unten vorragt. Wie bei den Männchen

sind die Tergite gross, die ^^ternite aber sind auch hier von ver-

schiedener Entwicklung. So fand ich bei Couops vesicularis ? das

Sternit des Iten Segmentes breit und dem Tergit anliegend, das

des 2ten etwas schmäler, besonders hinten, und von einer schmalen

Membran begrenzt. In viel grösserem Maasse ist das aber mit dem

3ten Sternit der Fall. Dasselbe endet hinten ziemlich spitz und

wird jederseits von einer breiten Membran umgeben. Die kurze

Unterseites des 4ten Ringes schien mir ganz membranös. Gleiches

Verhalten zeigt Cunops Jiavipes (Fig. 49). Bei Vhijsocephala rujipes
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(Fig. 52, 53) aber sind nui" äusserst geringe Spuren von Sterniten,

je an der Basis der Segmente 2 und 3 übrig geblieben, während

Segment 4 unten wieder ganz weich ist.

Unter den Myopinen schliesst sich Occeniyia wieder nahe an

Conops an, indem das Ite Sternit gross ist, sich hinten allmählich

etwas verschmälert; auch die beiden darauf folgenden Ringe zeigen

hier noch ein deutliches Chitinplättchen.

Auch bei Myopa finden sich, wie bei den Männchen, noch

ziemlich gut entwickelte Sternite, auch an den Segmenten 3 und

4, welche jedoch an den Seiten von eimr breiten Bauchmembran

begrenzt sind.

Bei Zodion sind die Segmente 3 und 4 unten ganz membranös

und das Sternit des 2ten Segmentes bildet ein an der Basis be-

findliches, dreieckiges Plättchen, welches bei weitem das distale

Ende dieses Segmentes nicht erreicht.

Bei Siens ferrugmeus $ (Fig. 55, 56) fand viel stärkere Re-

duction statt. Das Sternit des 2ten Segmentes ist noch gut ent-

wickelt, nach hinten allmählich verschmälert. Am 3en und 4en

findet sich aber nur je an der Basis ein ovales Chitinplättchen,

welches sich in eine sehr feine Linie fortsetzt.

Auch an dem breiten Hinterleibe von Dalmatmia sind die Ster-

nite sehr stark reducirt. Das des 2ten Ringes bildet ein noch

ziemlich starkes, dreieckiges Plättchen, welches sich, wenigstens

bei D. punctata, wegen seiner schwarzen Farbe scharf von der

sonst mattgelben, ganz menbranösen Bauchwand abhebt. So

verhält es sich bei den Männchen. Die "Weibchen zeigen auch am

dritten Ringe noch ein sehr kleines, schwarzes Chitinplättchen,

welches nur bisweilen in der Form eines schmalen, schwarzen

Streifchens sich über die halbe Länge des Ringes erstreckt, meistens

aber noch viel mehr reducirt ist. Auch das Plättchen des 2en

Segmentes erreicht nicht immer den Hinterrand desselben.

Die hervorragende Bedeutung für die Systematik, welche in

letzterer Zeit die Anordnung der Macrochaeten erlangt hat, hat

mich angeregt, auch daraufhin die Conopiden näher zu unter-

suchen. Bis jetzt waren dieselben in dieser Famihe noch wenig
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beachtet. Tn seiner grundlegenden Arbeit über die Chaetotaxie

tlieilt Osten Sacken darüber nur ganz kurz Folgendes mit:

«Macrochaelae almost undeveloped, hardly distinguishable from hairs

or minor bristles; undistinguishable in Conops; in Stylogaster ^^^d^v

of conspicuous vertical bristles, and distinct fronto-orbital ones».

Auch ich fand , dass die Macrochaeten im Allgemeinen einer-

seits wegen starker Behaarung wenig erkennbar waren, anderer-

seits bei mehreren auch fast ganz fehlen Am leichtesten zu beob-

achten erschienen sie mir bei den Zo(lion-kx\.Q,n und ich werde

deshalb dieselben zunächst bei diesen eingehender beschreiben.

Am Hinterkopfe finden sich zunächst 2 Postvertikalborsten;

am Ocellenfleck 2 nach vorn gerichtete Ocellarborsten. Vertikal-

borsten nicht deutlich genug erkennbar. Auch an der Stelle der

Fronto-orbitalborsten finden sich nur feinere Börstchen.

Auch am Thorax sind die Macrochaeten im Ganzen zart, mehrere

aber doch noch gut erkennbar. Es finden sich einige kurze , feine

Humeralborsten, und gleich hinter dem Humeralcallus 2 eben-

solche Posthumeralborsten.

Dorsocentralborsten lassen sich bis 7 vor, und ca 4 hinter der

Quernaht beobachten, von welchen namentlich letztere gut

ausgebildet sind. Die inneren Dorsocentralborsten (Acrostichalborsten

auct.) sind fein und kurz; vorder Quernaht beobachtete ich deren

etwa 3.

Stärker ist die Praesuturalborste. In der Nähe desselben, weiter

ventialwärts liegt eine Notopleuralborste. Die an der Stelle der

Intraalarborsten vorkommenden Härchen sind so fein , dass sie

einen sicheren Schluss über ihre Natur nicht zulassen.

Supraalarborsten sind gar nicht zu erkennen; Postalarborsten

sind jederseits 2 vorhanden. Das Schildchen trägt 6 Borsten, welche

nach der Terminologie Girschner's *) als apicale, subapicale und

basale zu deuten sind.

An den Brustseiten fallen zunächst die 3 Sternopleuralborsten auf.

1) Girschner. Ueber eine neue Tachinide und die Scutellarbeborstung der

Musciden. Wien. Ent. Ztg. XX. 1901. p. 69.
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Dieselben sind in fast gleicher Entfernung mehr oder weniger in

ein Dreieck angeordnet, sodass sich nicht entscheiden lässt, ob 2

vorn oder 2 hinten gelagert sind. Bisweilen sind deren 4 vorhanden,

3 in einer oberen Reihe und eine mehr nach unten, in anderen

Fällen fand ich deren nur 2. Oberhalb der Vorderhüften kommen

jederseits 2 Prolhorakalborsten vor.

Am Hinterleibe kann von Macrochaeten fast nicht die Rede sein. Es

findet sich hier nur am 2ten bis 5ten Segmente je vor dem Hinterrand

eine Querreihe von Borsten, welche durch etwas grössere Stärke

sich von der sonstigen Behaarung des Hinterleibes unterscheiden

Auch sind sie auf grössere schwarze Punkte eingepflanzt wie die

anderen und ähneln darin z. B den Scutellarborslen. Ich glaube

wohl, dass sie Marginalmacrochaeten repräsentiren ; doch lässt sie

ihre geringe Entwicklung nicht mit Sicherheit als solche deuten.

Was die übrigen Genera der Conopiden anlangt, so habe ich bei

denselben meistens die Macrochaeten noch weniger entwickelt ge-

funden, als bei Zodion. Nur iu einem Falle beobachtete ich Borsten

an einer Stelle, wo sie bei letzlerem fehlen, nämlich an den Ptero-

pleuren, namentlich von Coiiops (PhpocepJiala) vitiatus. Es finden

sich daselbst 3 oder 4 übei- einander stehende Borsten. Bei C.

clirysorrhoeus sind sie meistens viel kürzer; die nahe verwandte C.

riißpes zeigt von denselben keine Spur.

Im Uebrigen sind gei'ade in dieser Untergattung die Macrochaeten

bis auf geringe Rudimente verloren gegangen Namentlich bei

Conops rußpes kann man sagen, dass dieselben ganz fehlen. Bei

C. vittatus kommen oben an den Sternopleuien noch einige sehr

wenig entwickelte Börstchen vor. während am Thoraxrücken und

am Schildchen die Börstchen sich zwisclien den sonstigen Härchen

nicht genügend unterscheiden lassen.

Bei den anderen Conops- kview sind die Macrochaeten meistens

etwas besser vertreten. Am Kopfe fehlen dieselben auch hier. Zwei

Pi-othora kaiborsten über einander beobachtete ich bei C. quadri/asci-

atus. Dieselbe Art hat an den Sternopleuren zwei längere Borsten,

und überdies noch einige kürzere. An der Schwiele zwischen Flügel-

wurzel und Schildchen stehen auch 2 lange Borsten (Postalarborsten),
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bei C. Jìavipes daselbst 4. Ain Seitenrande des Thorax kommen

auch ein Paar Macrochaeten vor, welche bei C. qitadrifasciatus

länger sind als bei C. Jlavipes und wohl als Notopleuralborsten

zu deuten sind.

Das Schildchen trägt meistens 2 Borsten, gerade vor der Spitze

(C quadri^asciaiUS ^ strigattis, vliellinus, vesicularis ; bei letzterer

Art sind dieselben sehr kurz). Dagegen hat C. scutellatus deren 4,

während ich bei C. ßavipes gar keine auffinden konnte.

Bei Slcus ferrugineus lassen sich die Borsten wegen der längeren

Behaarung schwer beobachten, zumal dieselben überhaupt schwach

entwickelt sind. Zu beiden Seiten der Stirne stehen neben den

Augen je ca 4 feinere Fronto-orbital-börstchen. Am Thorax finden

sich an denselben Stellen, wie bei Conops, einige längere Haare,

welche wohl die Macrochaeten darstellen; wegen ihrer geringen

Verschiedenheit von den sonstigen Haaren lässt sich aber ihre

Zahl nicht genau angeben. Prothorakalborsteii finden sich 2— 3,

Sternopleuralborsten mehrere am oberen Ende dieses Thoraxab-

schnittes.

Das Schildchen trägt 6 längere Borsten.

Auch Myopa fasciata Meig. hat daselbst deren 6. Am Thorax-

rande finden sich 2 Notopleuralborsten und ca. 3 Postalarborsten.

Zwei vor dem Schildchen stehende Borsten sind wegen ihrer Ent-

fernung von einander wohl als die hintersten Dorsocentralborsten zu

deuten. Von Sternopleuralborsten kommen 2 oben an den Sterno-

pleuren vor. Dann besitzt diese Art noch jederseits 2 ziemlich kurze

Prothorakal borsten und am Kopfe 2 Postverlikal-, 2 Ocellar- und

einige Frontoorbitalbörstchen, alle aber von geringer Entwicklung.

Länger sind die Postvertikalborslen bei Myopa testacea. Bei

Myopa variegata kommen überdies, den Augen mehr genähert, oben

am Hinlerkopfe je 2 lange Borsten vor (Veiiikalborsten). Schwächer

entwickelt sehe ich diese auch bei M. fasciata.

Auch bei Occemyia atra sind die Macrochaeten klein und in der

sonstigen Behaarung versteckt. Sternopleuralborsten sind in dei'

Mehrzahl vorhanden; ferner auch 2 Prothorakalborsten.

Ueber Glossigona kann ich nur mittheilen, dass die Macrochaeten
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sehr wenig entwickelt sind. Oben an der Sternopleuren finden sich

einige Börstchen.

Ee finden sich also unter den Conopiden, was die Macrochaeten

anlangt, verschiedenartige Zustände der Reduction, Ich zweifle nicht,

dass diese Familie von in der Beborstung hochstehenden Dipteren

abzuleiten ist.

lieber das Nervensystem hat uns namentlich wieder Brauer

mit Benutzung der Angaben von Brandt und Künckel, unter-

richtet. Nach seinen Angaben finden sich bei Myopa und Conops

am Bauchstrang 1 Ganglion im Kopfe, 2 einander nahe anliegende

im Thorax und 1 im Abdomen. Das im Kopfe befindliche ist aus

2 hinter einander liegenden durch Verschmelzung entstanden,

und in gleicher Weise sind die anderen als Complexe aufzufassen.

Von denen des Thorax umfasst das erste die drei eigentlichen

Thorakalganglien, während das zweite als die verschmolzenen 4—

6

ersten Abdoninalganglien aufzufassen ist, welche hier, wie bei den

meisten höheren Dipteren, in den Thorax gerückt sind. Die übrigen

Abdominalganglien, also das 5te—8te, resp. 6te—8teoder7te—8te

bilden zusammen das einzige im Abdomen liegende Ganglion.

Merkwürdiger Weise findet sich nun letzteres nach der Sexe an

verschiedener Stelle, wie es auch schon von L. D u f o u r und

Brandt beobachtet und, wenigstens für Mi/opa, von Brauer

bestätigt wird. Bei Myopa S sind die fünf ersten Abdominalganglien

in den Thorax gerückt und liegt das durch Verschmelzung vom

6ten, 7ten und Sten gebildete Ganglion im 3en Ringe des Abdomens
;

dagegen hat das î die 6 ersten Abdominalganglien im Thorax,

während das verschmolzene 7te und 8te im vorletzten Abdominal-

ringe liegt.

Bei Co7wps soll entweder das Ite—^te oder das lie— 5te im Thorax

liegen, und also das 5te— 8te, resp. das 6te— 8te das im Abdomen

befindliche Ganglion bilden.

Aus der Tabelle bei Brauer geht hervor, dass das Verhalten des

il^o/)(2-Weibchen s ganz stimmt mit dem der Acalypteren (mit

Ausnahme von Scatophaga und Psila). In welchem Ringe daselbst
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das verschmolzene 7te—8te Abdominalganglion liegt ,
wird aber

nicht angegeben.

Dagegen sind bei Psila und Scatophaga, ganz wie bei den

Calypleren, alle A.bdominalganglien verschmolzen und in den Thorax

gerückt, sodass das Abdomen nur periphere Nerven enthält.

Bei Si/rphus findet sich im Thorax ein mit dem bei Conops ganz

übereinstimmendes Verhalten, indem die 4 ersten Abdominalganglien

im Thorax liegen. Von den übrigen ist das 5te ganz frei, das

6te— 8le aber sind verschmolzen, sodass hier das Abdomen an zwei

Stellen ein Ganglion aufweist. Ebensolche 2 Ganglienknoten sind

nach Brandt den Syrphiden im Allgemeinen eigenthümlich, sodass

sich diese Gruppe hierin durcligreifend von den Conopiden unter-

scheidet.

An den weiblichen Geslechtsorganen sind namentlich die

receplacula seminis interessant. Es finden sich sowohl bei Conops

ßavipes als bei Siens ferrugineus (Fig. 57), Zodlon notatum und

Mi/opa testacea 4 von diesen Gebilden und ihre Ausführungsgänge

vereinigen sich paarweise sehr bald zu einem gemeinsamen Gang.

Wie gewöhnlich bei Dipteren, sind diese receptacula an ihrer schwarz-

braunen inneren Wand leicht kennbar ; sie sind von runder Gestalt.

Von den beiden Forschern, welche sich besonders mit diesen

Organen bei Dipteren beschäftigt haben, von Siebold *) und

Low ^
, erwähnt keiner von beiden speziell dieses eigenthümliche

Verhalten der Conopiden. Ersterer sagt wohl: «In manchen Mus-

eiden sind vier runde Samenkapseln paarweise verbunden, welche

2 Ausführungsgänge nach der Scheide schicken», welche diese Mus-

eiden sind, führt er aber leider nicht an ; doch möchte sich diese

Angabe auf Conopiden beziehen. Low blieben ebensolche Fälle

ganz unbekannt.

Den genannten Fällen gegenüber erscheint es sehr interessant,

dass bei Dalmannia punctata die Verdoppelung der receptacula noch

nicht stattgefunden hat. Hier finden sich deren 2 einfache, runde,

1) Von Siebold. MüUer's Archiv. 1837 p. 416.

2) Low. üermar's ZeitHclir. f. d. Entomol. III. 1841 p. 386.
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ebenfalls mit sehr dunkelbrauner innerer Ghitinschicht, welche sich

mit dieser Farbe nur ganz wenig in den langen Ausführungsgang

fortsetzt.

Die beiden Ovarien zeigen das gewöhnliche "Verhallen. Bei Co-

nops {PhywcepJiala) rußpes enthält jedes Ovarium etwa 17 Eiröhren,

welche je etwa 7 Eier in verschiedener Entwicklung erhalten , umso

weiter fortgeschritlen, je näher sie dem Oviduct liegen. Bei Sicus

ferrugineus enthält jedes Ovarium ca. 12 Eiröhre.

Wenn die Ansicht Portchinsky's richtig ist ^), dass näm-

lich nur je das dem Oviducte zunächst liegende Ei seine vollständige

Entwicklung erreicht und die anderen zu Grunde zu gehen pflegen,

dann wäre also Conops rußpes im Stande 34 Larven, und Sicus

ferrugineus deren 24 zu liefern. Vielleicht kommen aber bei län-

gerer Lebensdauer noch mehr Eier zur Entwicklung. Alle mir

bekannt gewordenen Conopiden-Eier sind von länglicher Gestalt,

an dem einen Ende zugespitzt, an dem anderen mit einem ver-

schiedenartig gebildeten Anhang versehen, welcher als Micropyle

fungirt. In dem sich bildenden Ei schaut letzterer Pol nach innen.

Bei Conops ßavipes (Fig. 66) sind die aus dem Abdomen heraus

praeparirten Eier 990 n lang und 260 i^ breit, der Anhang ist etwas

G.-förmig gebogen, 130 /w lang, das Ende ist trichterförmig erweitert

und der Rand dieses Trichters ist in zahlreiche Fäden zerfelzt.

Gleiches Verhalten findet sich bei Conops [Phi/socephala) rußpes {Fi§.

67, 68) und vittatus (Fig 69). Bei ersterer sind die Eier ebenfalls

langgestreckt, bis 1,4 mm. lang, die Fäden sind 3 ^u breit; bei

letzterer 940 .« lang, 195 ii breit, der Anhang 33 ^ lang. Die

Fäden am Rande des Trichters sind 6 i^ dick.

Sicus ferrugineus (Fig. 70) hat Eier von 1,3 mm. Länge und

260 ^ Breite; der Anhang ist 50 ^ lang, also relativ kurz und

läuft am Ende in 4 umgebogene Zipfel aus, welche am Rande

noch wieder gezähnelt sind.

Bei Zodion notatum sind die Eier etwa 580 .« lang, 90 « breit,

1) Osten Sacken. On Mr. Portchinski's publications on the larvae

of Muscidae. Berlin. Entom. Zeitschr. Bd. XXXI. 1887. p. 19.
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der Anhang ziemlich lang (30 ^u), am Ende mit Fäden ausgerüstet,

wie bei Phifsocephala, dieselben sind aber weniger zahlreich.

Auch bei Dalniamiia punctata (Fig. 71, 72) zeigen sie wieder die

gewöhnliche langgestreckte Form, der untere Theil 1st jedoch all-

mählich verjüngt, das Ende ziemlich spitz. Der obere Fortsatz ist

kurz, mit 2 Wirtein von Anhängen besetzt, das Ende ohne Fäden.

Diese Eier sind ca. 700 /w lang und 430 /w breit.

Auch die Copulation habe ich einige Male beobachtet. An einer

sonnigen, windstillen Stelle sah ich im Monat Juli mehrere Male

an einem und demselben Morgen, einmal auch nachmittags, Paare

von Slciis jerruglnem und von Conops ßavipes. Die Copulation

fand in der Blume stalt, welche gerade von einem der Exemplare,

wohl dem Weibchen, besucht wurde. Die Thiere zeigten sich daselbst

sehr scheu, sodass es nicht gelang, Näheres zu beobachten. Ich

zweifle aber nicht, dass die eigenthümliche Einrichtung des

weiblichen Hinterleibes gerade für diesen Prozess von Bedeutung

ist. Das Männchen zeigt an seinem Hinterleibsende gar keine Greif-

zangen oder sonstige Organe, wie sie sonst bei den männlichen

Dipteren oft in so starker Entwicklung vorhanden sind ; sein

kolbenartiges Hinterleibsende passt aber genau in der Höhle, welche

sich daselbst bei dem Weibchen befindet, und welche vorn von dem

Anhang des 5en Segmentes, hinten von dem hornartigen Hinterleibs-

ende begrenzt wird. Dieses eigenthümliche schuppenförmige Organ

findet sich bekanntlich bei den Weibchen der verschiedenen Arten

sehr verschieden gross.

Stark entwickelt zeigt es sich nach S c h i n e r bei Conops

capitatus Low, diadematus Rond., vesicularis
,

quadrifasciatus
,

ßavipes, Phi/socephala rujipes, truncatus, vittatus ,
bei Occemyia,

Zodiort u. s w. ; dagegen ist es nur klein bei Conops signatns,

ceriaejormis, strigatus, Vhysocephala variegata, Sieus und Myopa; es

finden sich also auch bedeutende Unterschiede innerhalb derselben

Gattung. Die Hinterseite dieses Gebildes zeigt sich fast ganz matt, was

dadurch veranlasst wird, dass die Haut hier mit dicht gelagerten,

bei Conops ßavipes in Gruppen von je etwa \—12 dicht neben

einander stehcmlen, kurzen, dicken Dörnchen besetzt ist (Fig. 50).
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Die gleiche Structur zeigt auch der mittlere Theil des 6en Ster-

nits, und die dadurch erreichte rauhe Beschaffenheit ist für das

Festhalten des daselbst eingeklammerten Abdomen -Endes des Männ-

chens wohl sehr förderlich (Fig 73). Das bezügliche Organ der

Weibchen von Sicus ferrugmeus und von Mi/opa testacea zeigt

ebensolche kurze, dicke Üörnchen von tiefschwarzer Farbe, dieselben

sind hier aber weniger in Gruppen angeordnet, sondern bilden

lange Querreihen. Es steht wohl mit der Ausbildung dieser eigen-

thümlichen Organe in Veibindung, dass sonstige äussere Copulations-

organe fast ganz fehlen. Bei den Männchen von Conops ßavipes

konnte ich überhaupt keine .Anhänge beobachten; bei Sicus ferru-

ginens (Fig. 58, 59) finden sich am 8en Hinterleibsringe noch 2

sehr kleine Parameren in der Gestalt kurzer, unbehaarter, stab-

förmiger Vorsprünge von gelbbiauner Farbe, welche aussen an der

erweiterten Basis mehrere starke, schwarze Dörnchen tragen. Auch

am sehr kleinen 9en Segmente, dem Analsegmente (Fig. 60), findet

sich kaum irgendwelche lamina basalis angedeutet. Dasselbe zeigt

bei letzterer Art unter dem After nur eine durch eine Längs-

furche tief zweitheilig erscheinende Schuppe, welche mehrere län-

gere Borsten trägt.

Der nahe vor den Parameren nach aussen tretende Penis zeigt

am Ende einen langen, lappenförmigen, längsgefaltelen Anhang,

welche mit kurzen, dreieckigen, schwärzlichen Wärzchen dicht besetzt

ist. Derselbe ist bei Coiiops ßavipes relativ kürzer als bei Sicus.

Auch die Paraphalli des Penis sind besonders bei letzterer Art

noch erkennbar.

Die Apodemen in der Nähe des Penis verhalten sich innerhalb

der Familie verschiedenartig. Bei Sicus ferrugineus (Fig. 58, 59)

zeigen sich an denselben vorn 2 Fortsätze, bei Conops ßavipes (Fig.

61) nur einer, während Daimannia daselbst gar keinen aufweist.

Bei dem Weibchen besteht der hornartige Kolben (Fig 56) am

Hinterleibsende ans 2 deutlichen Segmenten (dem 7en und 8en).

Letzteres zeigt unten an der distalen Ecke des Tergites einen

schwarzen, starken Haken {Conops riißpes, Sicus fenmgineiis). Dagegen

sind die Anhänge zu beiden Seiten des au der Hinterleibsspitze

Txßschr. V. EtitüM. XL 71. 14



202 (dr. J.C H. DE MBIJERE.) BEITRAEGE ZUR KENNTNISS

liegenden Anus hier wieder sehr kurz, schuppenförmig. Dorsal

liegt zwischen denselben das kleine 9e Tergit.

Die äusseren Genitalien der Gattung Dalmannla zeigen ein von

dem oben Beschriebenen abweichendes Verhalten.

Bei den Männchen (Fig. 62) trägt der Penis hier statt des

Lappens einen langen, fadenförmigen Anhang, welcher nach vorn

gekrümmt ist; es finden sich also nicht 12 Fäden, wie von mehreren

Autoren angegeben wurde. Wie ich an einem Exemplare beson-

ders deutlich beobachten konnte, bildet diesei' Faden ein 90 fi breites

Band, welches an der dem Körper zugewandten Seile nackt, an

der anderen Seite ziemlich lang behaart ist. Im Leben liegen die

Ränder dieses Bandes gegen einander, sodass dasselbe eine aussen

behaarte Röhre bildet, durch welche wohl das Sperma in die Vagina

eingeführt wird.

Ueber die Zahl der Körperringe kam ich nicht ganz ins Klare.

An dem sehr kurzen Analsegmente geht em gut ausgebildeter

Ring voran, welcher wohl mit dem Sten von Sicus homolog ist, nach

Zählung sich aber als der 7te ergiebt. Der vorangehende 6e, ist,

wenigstens bei D. punctata, ebenfalls schwarz, aber sehi' kurz. Viel-

leicht sind hier irgend welche zwei Ringe ganz verschmolzen.

Von Parameren lässt sich nichts beobachten. In Fig. 63 zeigt

sich an der Unterseite des vorletzten Ringes eine in der Mitte

tief eingeschnittene Platte, welche ich als ein Sternit eines der

vorangehenden Segmente betrachte. Bei dem stark vorgezogenen

Zustande des Penis ist dasselbe weiter als sonst nach hinten ver-

schoben. Am Aftersegment fehlt eine lamina basalisj ebensowenig

finden sich an demselben besondere Borsten. Unter dem Anus

findet sich ein breites, wenig vorragendes, in der Mitte seicht ein-

gebuchtetes Plätlchen.

Bei den Weibeben (Fig. 64, 65) sind die beiden letzten Seg-

mente (das 7te und 8te) in eine säbelartige Legeröhre von glänzend

schwarzer Farbe umgewandelt, welche taschenmesserartig gegen die

Bauchseite des Abdomens umgeklappt liegt. Am Ende derselben

zeigt sich oben als eine von Härchen umgebene, ovale Stelle das

Analsegment mit dem After. Am Oberrande des 7ten Tergits ist
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ein feiner Längsstreifen durch Nähte abgetrennt; das 7te Sternit

verjüngt sich nach hinten zu aUmählich. Das 8te Tergit endet

jederseits in eine feine schwarze Spitze, das Sternit dieses Segmentes

zeigt am abgestutzten Ende 2 Gruppen schwarzer Borsten , nebst

2 Reihen kürzerer ebensolcher an der Unterseite. Neben demselben

liegt jederseils ein sehr kurzes behaartes Läppchen.

Leider habe ich die eigenthümliche Gattung Stylogaster nicht

untersuchen können. Dieselbe zeichnet sich bekanntlich durch die

sehr lange Legeröhre der Weibchen aus. Wahrend nach W i 11 i s t o n

bei Ht. negleda Will. z. B. — und das wiid auch der Hauptsache

nach auch wohl füi' die anderen Arten zutreffen — das 6te Seg-

ment sehr kurz ist, setzt sich das 7te in eine dünne, schwarze

Legeröhre fort, welche die Länge des vorangehenden Theiles des

Abdomens erreicht. Am Ende dei'selben finden sich einige kleine

Anhänge. (Man vergleiche seine Fig. 8, Taf. XLI ').

Von dieser Legeröhre giebt Tyler Townsend^) bei »Siî. stylosa

Folgendes an: The ovipositor hardly as long as abdomen, composed

of two segments (also Segment 7 und 8). First segment usually

longer than second including the appendages of latter The

appendages of ovipositor are as follows: The undeiside of second

segment at its tip is extended into a long, narrow, sheath-like

point, considerably sliorter than segment itself; an elongate, spa-

tulale, but subequilateral, palpus-like organ, clothed with black

hairs, proceeds from tip of second segment and lies along upper

surface of this sheath, being about equal in length with the

latter; at base of spatulate organ, and apparently springing from

second segment, are two short palpiform organs also clothed with

black hairs.»

Das Abdomen des Männchens zeigt 6 sichtbare Ringe und ist am

Ende etwas erweitert, es scheint wenig besonderes darzubieten.

Obgleich der Bau des Ovipositors an denjenigen von Dalmannia

erinnert, so fehlen doch in letzterer Gattung die Anhänge am Ende des

1) Willis ton. Transact. Connect. Ac. VI. 1884. p. 92.

2) Tyler Townsend. Ann. Nat. Hist. (6) XIX. 1897. p. 25.
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zweiten Segmentes ganz. Auch sonst, so durch die Dornen am Ende

der Schienen, weicht Stylogastcr bedeutend ab, sodass auch schon

Williston für diese Gattung eine besondere Unterabtheilung:

Stylogastrinae, gebildet hat. Dem ist immerhin beizustimmen, aber

dann meine ich doch, dass auch Valmannia für sich eine be-

sondere Abgrenzung beansprucht. Es weicht diese Gattung jeden-

falls viel mehr von Myopa und anderen Myopinen ab, als diese von

den Gonopinen. Ist Balmannia, und etwaige damit in den Copu-

lations- und inneren Genitalorganen übereinstimmende Gattung

einmal abgetrennt, dann ist eine Trennung der übrigen Gattungen

in Gonopinen und Myopinen, nach dem Verhalten der Antennen

und der Ocellen, wohl beizubehalten, obgleich diese Abgrenzung

durch den Bau der Larven nicht unterstützt wird, nachdem wir

jetzt wissen, dass die Larve von Zodion mehr der von Conops,

als derjenigen van Sicus ähnelt.

Biologisches über die Imagines.

Die Conopiden sind an den verschiedensten Blumen zu treffen.

Ich traf sie besonders an Achillea, Disteln, Hieracium, Rubus,

Umbelliferen, Thymus serpyllum.

Strobl ') gibt für Conops quarlrifasciattis am : Besonders gern auf

Girsium palustre, aber auch auf Blüten von Berberis, Mentha,

Thymus, Origanum, Eupatorium, Salvia, Epilobium angustifolium

etc.; für C. strlgatus: Waldniinzen, Knautia arvensis, Dolden.

Wenn man die Thiere mit der Hand anfasst, so geben sie bald

aus dem Ende des Abdomens einen Tropfen einer aromatisch riechen-

den Flüssigkeit von sich. Dabei krümmen sie den Hinterleib gegen

den Finger, gerade alsob sie stecken wollten. Dieses Benehmen,

welches man mit der angeblichen « Mimicry » dieser Thiere in

Verbindung zu bringen geneigt sein könnte, wird vielleicht nur durch

die schmale Gestalt ihres biegsamen Hinterleibes hervorgebracht.

1) Strobl. Die Dipteren von Steiermark. Mitth. naturw. Verein. Steiermark.

1893. p. 12.
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Fossile Conopiden.

üeber fossile Conopiden ist nur erst sehr wenig bekannt geworden.

Loew verzeichnet eine Myopa aus dem Bernstein (also aus

der Tertiärzeit), welche einen Cowo/w-ähnlichen Habitus zeigte.

Später hat Meunier '

), wieder aus dem Bernstein, eine Gonopide

bekannt gemacht, welche einen kurzen Rüssel und beträchtlich

entwickelte Macrochaeten am Scheitel und Thorax zeigte, sowie auch

am Schildchen, während das Geäder sich der Gattung Conops

näherte Meunier hat für dieses Exemplar die Gattung Falaeo-

myopa errichtet. Durch das Verhalten des Rüssels und der Macro-

chaeten entspricht es auch wirklich einem zu erwartenden älteren

Stadium.

Die Stellung im System.

Was die systematische Verwandschaft der Conopiden anlangt,

so sind sehr verschiedene Ansichten gehegt worden und wurde auch

bis jetzt noch keine Einstimmigkeit erworben.

Indem ich manche dieser verschiedenen Meinungen übergehe,

möchte ich hier doch einige der älteren, des historischen Interesses

wegen, sodann einige neuere kurz anführen.

Schon Linné fiel der eigenthümliche Habitus der Conopiden

sosehr auf , dass er für sie ein besonderes Genus « Conops »

errichtete. Daneben standen Oestrus und Musca, unter welchem

letzteren Name er sehr verschiedene Dipteren, so ausser den echten

Museiden auch z. B. die Syrphiden zusammenfasste. Ihm schien

also der Unterschied zwischen einem Conops und einer Musca oder

Syrphus bedeutender als der zwischen den beiden letztgenannten

zu sein. — M ei gen (1824) stellt die Conopsariae zwischen die

Scenopinii und die Stomoxydae , dann folgen die Oestracides und

darauf die Museides.

Macquart reiht sie unter den ersten Tribus seiner Athéri-

^) Meunier. Sur les Conopaires de l'ambre tertiaire. Bull. Soc. Ent. Fr. 1899,

N". 8. p. 145.
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ceres ein, zwischen die Platypeziden und Oestiiden, Besonders das

Flügelgeäder veranlasste ihn zu dieser Anordnung. Mit den Syr-

phiden bringt er sie also nicht in besonders nahe Beziehung, eben

so wenig wie Mei gen.

Zetterstedt stellt sie zwischen die Platypeziden und die

Pipunculiden.

Seh in er stellt sie zwischen Syrphiden und Oestriden, wäh-

rend auch Brauer in seiner «Monographie der Oestriden» auf die

Aehnlichkeiten zwischen Mj/opa und mehreren Oestriden (besonders

Gasirophìlus) hinweist.

In der einige Jahre später erschienenen kurzen Charakteristik

der Dipteren-Larven desselben Autors findet man sie mit den

Museiden, Pipunculiden und Platypeziden zusammen als Eumyidae

den «Pseudoneura» (= Syrphidae) gegenübergestellt. Von letzteren

heisst es daselbst: «Larven araphipneustisch, die Hinterstigmen in

eine kurze hörnige oder lange häutige Athemröhre verwandelt,

deren Ende einfach, d. h. nie auffallend gabelspaltig ist. Leib zu-

weilen mit Bauchfüssen, 2, 4 oder gar keine Mundhaken, Schlund-

darm mit fächerartigen Saugspalten», während für die Eumyiden

Folgendes gelten soll: «Larven meta- oder amphipneustisch, Hin-

terstigmen in Form von 2 Chitinplatten von verschiedenem Bau

oder von jederseits zu einer Platte verbundenen Arkaden mit

Spaltöffnungen, oder in eine hinten stels gabelig getheilte Athem-

röhre verwandelt. 2, 3, 4 oder keine Mundhaken (Fliegen stets

mit Stirnblase)».

Besonders letztere Angabe erscheint hier von Gewicht, obgleich

dies sich für die Pipunculiden und Platypeziden, der herrschenden

Ansicht nach, nicht als zutreffend erwiesen hat. Ob die Sache hier

aber mit genügender Genauigkeit untersucht wurde, scheint mir

noch nicht ganz sicher.

Im Uebrigen enthalten die beiden Larvendiagnosen wohl kaum

ein bedeutendes Trennungsmerk mal Das verschiedene Veihalten

der Athemröhre möge zur Bestimmung einer Larve von Nutzen

sein können, als eingreifende Verschiedenheit des Baues lässt

sich dasselbe doch wohl nicht betrachten.
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Von besonderer Wichtigheit sind dann die «Bemerkungen zur

Systematik der Dipteren», wieder von B rauer, indem hier für's erste

Mal die Conopiden unter die holomelopen Euniyiden untergebracht

werden und die damit ausgesprochene Ansicht bezüglich ihrer

systematischen Verwandtschaft besonders durch Hinweis auf die

Bildung ihres Kopfes vertheidigt wird.

Zunächst wird von den Holometopa folgende Charakteristik ge-

geben: «Stirne in beiden Geschlechtern gleich breit, oder wenn bei

dem Weibchen breiter, dieses nur durch Erweiterung der Mittel-

strieme, nie durch breitere Wangenplatten — ganz aus der

mittleren oberen Partie der Schizometopen fast allein gebildet, die

Wangenscheitelplatten meist sehr schmal, an den Augenrand ge-

drängt, oder von einander getrennt, theils am Hinterkopf neben

dem Ocellenhöcker, theils gegen das Untergesicht gerückt und

besonders beborstete Felder bildend Lunula vorhanden, oft deutlich,

oft vei-borgen unter dem Stiinrande. Zuweilen die Stirne über den

Fühlern ganz fest chitinisirt und höchstens eine feine Mittelnaht

zeigend, die vom Ocellenhöcker zur Lunula zieht. Diese Naht ist

aber kein Rest der Spalte der Schizometopen, da nebst derselben

noch Wangenplatten am Augenrande verlaufen können«.

Von dieser Gruppe der Holometopa werden dann 4 Unterabthei-

lungen angeführt. Die erste derselben hat folgende Merkmale: «Stirne

vorgezogen mit einer, oft nur hinten gegen die Ocellen zu vor-

handenen Mittellängsnaht oder Leiste und zuweilen neben dieser

mit zwei nach vorn convergirenden Längsfalten, oder die Stirne

oben ganz, ohne Mittelnaht », und soll folgende Dipteren umfassen:

Conopidae, Doryceridae pp., Tetanoceiinae, Sciomyzinae p.p., Sep-

sinae. die Gattungen Flatyst^la, Nerins, Cardiacephala, Micropeza,

Chloropinae p.p. und von den Agromyzinen die Gattung Desvio-

metopa. In dieser Ausdehnung bildet sie aber wohl nie eine

natürliche Gruppe, ebensowenig wie die anderen von Brauer

daselbst gebildeten Unlerabtheilungen, welche mir überhaupt nicht

scharf gegen einander charakterisirt zu sein scheinen.

Von den Syrphiden werden aber die Conopiden also ganz ge-

trennt , indem bei jenen die Kopfbildung eine ganz andere ist.
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Sie liaben e:die Stirnblasennaht nur um die Fühlerbasis oben her-

umlaufend, die Lunula eng umschliessend, die Blasenspalte daher

eng, die Blise vorhanden oder rudimentär. Backen von den

darüberliegenden Wangen nicht getrennt,» Dagegen ist bei allen

Eumyiden die «Stirnblasennaht halbkreisförmig, über der Lunula

einen deutlich abgegrenzten senkrechten Bogen bildend und meist

tief herab über die Mitte des Untergesichtes laufend, meist gelheilt

und seitlich Wangen und Backen deutlich trennend. Stirnblase

immer sehr gross.» Dem eigenthümlichen Geäder der Conopiden

wird hier also kein besonderes Gewicht beigelegt, und auch später,

in der «Charakteristik der mit Scenopinus verwandten Dipteren-

Familien und Gattungen», führt er die Conopiden als Beispiel von

Holometopen mit aufgebogenem vorderen Aste der vierten Längsader

an, betrachtet diese Eigenthüinlichkeit also nur als Convergenz-

Erscheinung.

In der folgenden Arbeit Brau er' s «Systematische Studien auf

Grundlage der Dipteren-Larven» wird dieselbe Anordnung beibehal-

ten, und werden also die Acalyptraten und Conopiden als Holometopa

zusammengefasst. Ich kann diese Abhandlung hier übergehen, da

die daiin befindlichen Angaben über die Larven von mir schon an

anderer Stelle berücksichtigt sind.

Dagegen habe ich aus den «Vorarbeiten zu einer Monographie

der Muscaria Schizometopa» ^) folgenden Satz zu citiren: «Die

Conopiden trennen sich von den Tachiniden, Museiden und An-

thomyiden durch den Mangel der Vibrissen und auch das Schwin-

den der Vibrissenecke, indem die Backen ränder in die Vibrissen-

leisten entweder fast unmerklich, nur mit einer kleinen Beugung

{Mt/opa dorsalls F.) unter der Gesichtsmitte oder am Unterrand

des Kopfes (^Myopa piota) — in die, im ersten Falle kürzeren, im

letzteren Falle längeren Ränder der Fühleigrube übergehen oder

(Conops) bis ganz oben unter den Fühleransatzhügel hinaufreichen

und den Gesichtskiel begrenzen, während eine Fühlei'grube fehlt.»

Auch die darauf folgenden Sätze scheinen mir hier noch von Be-

1) Brauer. Die Zweiflüger d. k. Mus. zu Wien. IV. Denkschr. math. nat.

Cl, k. Akad. Wiss. Wien, LVI. 1899. p. 3[71].



DER BIOLOGIE IT. D. SYSTEM. VEUWANDTSCHAFT DER CONOPIDEN. 209

deutung: «Aehnlich ist es bei Oestriden, wo die Vibrissenecke hoch

über dem Mundrande die Fiihlergrube unten beiderseits abschliesst

und bei einem flachen oder schneidigen Gesichtskiel sich dieser

zwischen den Backenrändern oft als breiter Glypeus fortsetzt i/^/)o-

derma). Bei Acalypteren bildet den Rand der Fühlergrube unten

der Glypeus und die Ecke fehlt {Dickromyia). Cordyluriden, Scato-

phagiden, Helomyziden und Sepsiden haben neben dem Munde die

Vibrissenecke und eine Vibrisse. Kopf ähnlich Macquartia.y)

Nach dem Vorangehenden muss es einen befremdenden Eindruck

machen, dass derselbe Autor in einem kurzen Aufsatz '). «Ueber

die Verbindungsglieder zwischen den orthorrhaphen und cyclor-

rhaphen Dipteren und solche zwisciien Syrphiden und Muscarien»

die Conopiden wieder etwa als Zwischenglied erscheinen lässt und

gerade auch wieder auf Gerla als denselben nahestehendes Genus

hinweist. Weil «die Spalte der Stirnblase sehr kurz ist und gerade

nur die Fühlerwurzel umzieht,» dann auch «wegen der mit den

Syrphiden gemeinsamen vena spui'ia» sollen sich die Gonopiden

letzteren nähern. Auch wenn diese Angaben über die Stirnblase

und die vena spuria ganz zutreffend wären, Hesse sich diese letztere

Ansicht Brau er 's nur dann mit seinen früheren Anordnungen

in Einklang bringen, wenn man die Holometopen und darunter

dann wieder die Gonopiden als die niedrigsten Schizophoren

ansieht. Meiner Ansicht nach giebt es unter den Holometopen wohl

sehr primitive Formen, von welchen sich einerseits die übrigen

Holometopen, andererseits die Schizometopen abgetrennt haben, aber es

lassen sich wohl nicht die dafür zu viel specialisirten Gonopiden als eine

solche primitive Gruppe deuten. Auch scheint mir die habituelle

Aehnhchkeit zwischen Ceria und Conops als Verwandtschaftsmerkmal

übeihaupt werthlos und ich möchte als Ausgangspunkt für die

höheren Dipteren nie eine auch sehr einseitig entwickelte Form

wie Ceria annehmen. Dann ist doch auch die Fühlerform von

Ceria noch bedeutend von derjenigen von Conops verschieden.

1) Brauer. Verhandl zool. bot. Ges. Wieu. XL 1890. p. 273.



210 (dr. j. c. h. de meijere.) beitraeqe zur kenntniss

Wenn ich jetzt noch hinzufüge, dass Brauer im 2ten Theile

der «Vorarbeiten» die früher von ihm behauptete Verwandtschaft

zwischen Oestriden und Conopiden mit folgenden Worten zurück-

weist: ') «Wir haben seinerzeit die Aehnlichkeit von Gastrophilus

mit Mi/opa hervoigehoben, was uns heute nur noch wegen des

Kopfes von einiger Beachtung scheint, aber kaum auf eine Ver-

wandtschaft hindeutet», so glaube ich den B r au er' sehe n Stand-

punkt genügend dargethan und seine hauptsächlichsten Aussprachen

über die Stellung der Conopiden im System angeführt zu haben.

Allgemeiner Anerkennung haben sich dieselben nicht erfreuen

können. Namentlich Mik hat sich mit der ganzen Ausschliessung

dieser Giuppe von den Syrphiden nicht zufriedeji geben können, wie

er es in seinem Referat über die Brau er 'sehe Arbeit über die

Dipteren-Larven hervorhebt. Die habituelle Aenlichkeit mit Ceria^

der an Syrphiden erinnernde Aderverlauf und die Bildung der

Fühler bei einem Theil der Conopidae haben ihn und auch andere

immer wieder veranlasst, die Conopiden in der Nähe der Syrphiden

zu stellen. Daselbst findet man sie in den neueren Katalogen

meistens eingereiht, so dass sich wohl sagen lässt, dass die Frage

bis jetzt eine bestimmte Ei'ledigung nicht gefunden hat. Noch sehr

unlängst hat Coquillelt ^) die Conopiden mit Platypeziden,

Pipunculiden und Syrphiden zusammen als Syrphoideaden ccMuscoidea»

gegenüber gestellt. Hendel hat daran, was eistere anlangt, keinen

Anstand genommen, wie aus seiner in einem Referat in der Wiener

Ent, Ztg. •'') niedergelegten diesbezüglichen Aeusserung hervorgeht:

«Wenn man schon die Brauer'sche Eintheilung der Eumyiden

in Schizometopa und Holometopa wegen der zu letzterer Gruppe

gestellten Conopiden nicht annehmen will u. s, w.».

In einer späteren Arbeit ^) betrachtet jedoch auch dieser Autor

1) B r a Tt e r. Vorarbeiten zu eiuer Monographie der Muscaria Schizometopa.

II. Denkschr. k. Ak. Wiss. Wien. Math. Naturw. Cl. LVIII. 1891. p. 92[396].

2) Coquillett. A systematic arrangement of the Families of Diptera. Proc.

Ü. S. Nat. Mus. XXII I p. 655.

3 Hendel. Wien. Entom. Zeitg. XX. 1901 p. 155.

4) Hendel. Revision der paläarktischen Sciomyziden. Abhandl. k. k. zool.

bot. Ges. Wien II. p. 3.
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die Conopiden als Holometopa ; es sollen nach ilim gerade die

niedersten sein.

Auch Sharp ') reiht die Conopidae bei den Aschiza unter,

während Ver rail ^) Ceria und Verwandte als die höchststehenden

Syrphiden betrachtet, welche zu Coiiops hinüberführen.

Aus dem Obenstehenden geht hervor, dass die Conopiden von

den meisten Autoren unter den Anfangsfamilien dei' Cyclorrhaphen,

von einigen speziell in der Nähe der Syrphiden, einen Platz fanden,

während nur wenige sie den Eumyiden zurechneten. Ich brauche

kaum mehr zu sagen, dass ich mich letzle. er Ansicht anschliesse; die

Kopfbildung lässt hierüber kaum einigen Zweifel. Gerade in dieser

Hinsicht stimmen die Conopiden sehr mit einander überein, während

die an Syrphiden erinnerenden Merkmale nur bei einem Theile

derselben vorhanden sind.

Zunächst ist besonders zu eröitern, welche Merkmale denn als

primitiv zu betrachten sind. Dazu gehören m. Er, der Besitz von

Ocellen, eine wenngleich massige Entwicklung von Macrochaeten,

relativ stark entwickelte Sterniten am Hinteileibe, eine wenig ent-

wickelte Bauchschuppe bei den Weibchen. Dui'ch alle diese Mei'k-

male stehen die Myopinen an niedrigerer Stelle als die Conopinen,

und dürften also primitiver sein. Von anderen Merkmalen, welche

beide Gruppen von einander trennen, leuchtet es nicht sofort ein,

ob es primitive ober secundär erworbene sind, so z. B, von den

langen Antennen mit ihrem «EndgritTel», von der langen Analzelle,

von den fast gar nicht auf die Stirn übertretenden Periorbiten

u. s. w. Was erstere anlan-^t, so glaube ich es hier bestimmt

mit secundärer Entwicklung zu thun zu haben, wie es z. B.

auch schon bei den ebensolche Fühler aufweisenden Syrphiden

(^Ceria) der Fall ist. Sind doch auch schon die höhern Gruppen

der Orthorrhaphen mit entweder tei'minal oder dorsal liegender

Borste versehen, so dass wir ebensolche auch ganz gut für die

primitivsten Syrphiden beanspi'uchen dürfen. Die gewisse Ueberein-

1) Sharp. Cambridge Natural History. Insects. T. p. 455.

2) Ver rail. British Flies. VJII. 1901 p. 131.
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Stimmung im Fühlerbau zwischen Ceria und Coiiops würde demnach

nur auf paralleler Entwicklung (Homoeogenesis) beruhen. Sonst, so im

Kopfbau, sind beide Gattungen weit verschieden, sodass sich ihre

Aehnlichkeit nur auf eine sehr äusserliche in Farbe und Habitus

beschränkt, vmd Ceria niemals als etwaiges Verbindungsglied

angesehen werden kann, wie sie dereinst auch Brauer zu be-

trachten geneigt war.

Das Fehlen von Periorbiten bildet nach Hendel ein primitives

Merkmal; jedenfalls stehen in der Entwicklung derselben die Co-

nopiden weit hinter den Schizometopen zurück. Doch darf nicht

vergessen werden, dass auch innerhalb der Holometopen die Perior-

biten sehr verschiedenartig entwickelt sind und vielfach, so bei

vielen Scatomyzinen, nur dadurch von dem der Schizometopen

abweichen, dass sie relativ schmal sind; in anderen Fällen drängt, wie

Brauer es bezeichnet, der mittlere, gewöhnlich weichere Theil die

härteren Chitinlheile, welche von der Wange bis zum Scheitel

verlaufen, an den Augenrand oder ganz gegen das Hinterhaupt

zurück, wo deren Reste besondere, Borsten tragende Felder bilden.

Ich bin der Ansicht, dass in diesen Woi'ten auch der phylogenetische

Verlauf des Prozesses richtig dai-gestellt ist.

Wie ich schon oben nachgewiesen habe, sind die Periorbiten

gar nicht bei allen Conopiden verschwunden, sodass die Angabe

H e n d e l's nicht für alle zutrifft. Gerade hier iässt sich die Rückbildung

derselben bei der höher stehenden Gattung Conops beobachten.

Auch das Stirndreieck mit den Ocellen ist in dieser Gattung ganz

zurückgetreten. Deswegen, und auch wegen anderer Merkmale,

betrachte ich diejenigen Conopiden, bei welchen die Periorbiten

am wenigsten entwickelt sind, als die phylogenetisch jüngeien.

Der Unterschied zwischen Schizo- und Holometopen ist überhaupt

nicht von fundamentaler Bedeutung. Die relative Breite der Peri-

orbiten, der Mittelstrieme gegenüber, steht nicht mit etwaiger

anatomischer Verschiedenheit in Verbindung, und auch die ver-

schiedene Bieite der Stirne nach den Geschlechtern ist nur von

relativem Werth. Ueberhaupt weichen auch Periorbiten und Mit-

telstrieme nur durch die Dicke der Ghitinschicht und die letzterer
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fehlenden Borsten ven einander ab. An der Innenseite sind ihre

Grenzen nicht durch besondere Beschaffenheit erkennbar.

Auch die lange Analzelle ist oft als primitives Merkmal aufge-

fasst worden ; eine ziemlich kurze findet sich aber bei mehreren

Myopinen, z. B. bei Zodion, welche Gattung auch sonst eme niedere

Stelle einnimmt. Bekanntlich ist die Analzelle besonders bei Dalmannia

und Stylogaster sehr verkürzt. Es liesse sich fragen, ob das eine

secundäre Erwerbung ist. Diese Gattungen stehen auch sonst ziemlich

vereinzelt da, auch durch die Genitalien und bilden wohl je einen

besonderen Zweig der Gonopiden. Dass wir es bei den Conopiden in

mehreren Fällen mit secundärer Verlängerung der Analzelle zu

thun haben, scheint mir aber sehr gut möglich ; auch die lange

Analzelle von einigen Tanypezinen, von Chloria, und die zipfelartig

ausgezogene vieler Trypetinen dürfte von secundäier Natur sein

Brauer hat in einer seiner Abhandlungen nachdrücklich betont,

dass die Gonopiden mit den Syrphiden die vena spuria gemeinsam

haben. Dieselbe ist bisweilen, so bei Conopsßavipes, ieAeni^Ws, zxemWch

deutlich, ist aber, wie auch bei den Syrphiden, keine eigentliche

Ader, sondern eine dunkel pigmentirte, bei mehreren Syrphiden,

z, B. Rhingia, auch schon ungefärbte Convexfalte. Bei mehreren,

Ckrysogaster, Graptomjjza u. s. w. ist dieselbe kaum oder nicht wahr-

nehmbar. Brauer selbst hat überdies nachgewiesen, dass dieselbe

auch bei den Eumyiden öfters vorhanden ist, bald mehr, bald

weniger deutlich, sodass von derselben doch kein Argument für

nähei'e Verwandtschaft mit den Syrphiden zu entlehnen ist.

Im Uebrigen möchte ich hier gleich hinzufügen, dass mir das

Geäder der Syrphiden übeihaupt weniger von dem der Eumyiden

verschieden zu sein scheint, als Brauer es betont. Bei ersteren

sind die Wurzelzellen und die Analzelle relativ grösser, die Discoi-

dalzelle relativ kleiner als bei letzteren: die proximale Begrenzung

dieser Zellen scheint mir aber ganz dieselbe, obgleich bei den

Eumyiden das Veihalten, gerade wegen der winzigen Grösse der

Basalzellen, etwas verwischt ist und die zwischen der unteren

Wurzelzelle und der Analzelle verlaufende Ader sich fast gerade bis

zum Flügelrande fortsetzt.
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Nach Brauer ^
) soll nun die Discoidalzelle in diesen beiden Grup-

pen nicht von denselben Adern gebildet werden, indem sie bei den

Syrphiden allein von der vierten Längsader gebildet wiid, bei den

Eumyiden dagegen von der vierten und fünften Längsader, «indem

der Gabelast der vierten Ader ganz an der Flügelwurzel sich mit

der fünften Längsader vereinigt und dadurch die hintere Basalzelle

abschliessl, sodass dieselbe nicht hinter die Discoidalzelle vorge-

schoben sein kann, sondern einfach an deren innerem Ende gelegen

ist.» An andeier Stelle giebt er noch Folgendes an: a Durch die

Gabelung der Discoidalader bei Orlhorrhaphen und Syrphiden wird

nämlich die hintere Querader gleichsam in zwei Stücke gerissen

und das äussere Ende der hinteren Basalzelle liegt etwas hinter

dem Grunde der Discoidalzelle, während die hintere Basalzelle bei

Cyclorhaphen, exclusive Syrphidae und theilweise Conopidae, eigent-

lich nur das, durch eine Querader abgeschiedene, innere Ende der

Discoidalzelle bildet» ^).

Ich kann mich in dieser gezwungenen Auffassung nicht zurecht

finden und glaube gar nicht an eine so grosse Differenz, Meines

Erachtens findet sich hier gar kein qualitativer Unterschied, sondern

nur eine starke Verkürzung bestinmiter Aderstücke bei den

Eumyiden. Wenn man B r a u e r ' s eigne Flügelabbildungen von

Caloria und Criorrkina ^) mit einander vergleicht, so hält es nicht

schwer alle dieselben Aderstücke in beiden Figuren aufzufinden;

in beiden zeigt sich die hintere Basalzelle am Ende durch eine

geknickte Querader abgetrennt, deren 2 Theile aber bei Criorrkina

bedeutend länger sind und eine viel schärfere Ecke bilden. Auch

bei Trypetinen ist das Verhalten noch sehr deutlich. Allerdings ist

dasselbe bei manchen Eumyiden dadurch verwischt^ dass der untere

Theil dieser «Querader» ganz unscheinbar wird, die untere Begren-

1) Brauer. Bemerkungen zur Systematik der Dipteren. Die Zweiflügler d.

k. Museums zu Wien. I. Denkschr. Ak. Wiss. Wien. Matth. Naturw. Classe XLIT

1880 p. 116.

2) Brauer 1. c. p. 110.

3) Brauer. Vergleichende Untersuchungen des Flügelgeäders der Dipteren

nach Adolph' 3 Theorie. Die Zweiflügl. des k. Museum zu Wien. II. Denkschr. k. Ak.

Wiss. Wien. Math. Naturw. Classe XLIV 1882. Taf. I und II.
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zung der Discoidalzelle sich also fast als ein gerade Ader bis zur

Flügelwurzel verfolgen lässt, wie z. B. in Brau er 's Figur von

Tachina '); meine Auffassung der Homologien wird dadurch aber

nicht beeinträchtigt.

Die Hie Analzelle distalwärts abgrenzende Ader ist auch, ob diese

Zelle lang oder kurz, immer dieselbe

Gerade der Gonoi^idenstamra ist in dieser Hinsicht lehrreich. Es

hat schon Brauer darauf hingewiesen, dass die Myopinen noch

etwa das Verhalten der Syrphiden zeigen; die Gonopinen stimmen

schon mehr mit dem Tachiim-'^cUemdi überein und bei Dalmanuia

und Stylogaster ist letzleres wegen der kurzen Analzelle noch viel

mehr der Fall.

Nach meiner Ansicht wird in allen diesen Fällen die Discoidal-

zelle unten durch eine obere Zinke der Postikalader begrenzt, zu

•welcher auch die untere Hälfte der geknickten «Querader» gehört,

welche die hintere Basalzelle vorn abgrenzt, während die Analzelle

distalwärts durch die untere Zinke der Postikalader abgegrenzt wird,

eine verschiedenartige Bildung für beide Gruppen muss ich jedoch

zurückweisen. Dass, nach Gomstock, in der vorderen Zinke

noch eine davor gelegene Längsader mit einbegriffen ist (nach

seiner Numerirung Vj + VH,) ist hierbei gleichgültig.

Dass die bei den Syrphiden etwa oberhalb der Mitte der Discoidal-

zelle befindliche Querader nicht mit der kleinen Querader der

Eumyiden homolog ist und letztere der Flügelwurzel etwas näher

nur noch in Spuren vorhanden ist, dem kann ich nicht bei-

stimmen. Brauer stützt seine Ansicht u. A. auf das Verhal-

ten bei Microdot und Graptomi/za, wo nach ihm die wirk-

liche kleine Querader noch gut ausgebildet sein soll. Auch hier

betrachte ich die weit vor der Mitte der Discoidalzelle liegende

Querader als deijenigen homolog, welche sich überall bei den

Syrphiden, oft aber viel weiter disfalwärts gerückt, findet Die

der Flügelspitze näher liegende Querader bei Microdou, welche dazu

nicht vollständig ist, indem sie die nach unten hin auf sie folgende

1) Brauer 1. c. Taf. IL
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Längsader nicht erreicht, ist eine ganz secondare Erscheinung, wie

sie sich in derselben Weise auch bei Ceria findet. Adolph hat

schon darauf hingewiesen, dass diese Aderzweige sich an derselben

Stelle befinden, wo noch die Einbuchtung über der Discoidalzelle

bei Eristalis, Relophilus, Chri/sotoxum, wohl als letzte Andeutung

derselben, übrig geblieben ist, wie sich denn auch bei Ceria coiiojp-

soldes dieser Aderanhang gerade unten an der gleichzeitig vorhandenen

Einbuchtung befindet. Ich möchte noch hinzufügen, dass auch

bei den mit Eristalis verwandten Gattungen Megaspis und Platy-

nocJiaetm sich derselbe Fall vorfindet und dass andererseits Ceria

javaua Wied. und eine mir vorliegende, neue Ceria aus Britisch

Indien wohl die Einbuchtung, aber keinen Aderanhang daselbst

zeigen.

Nach meiner Auffassung liegt also die kleine Querader sowohl

bei Syrphiden als Eumyiden oberhalb der Discoidalzelle und nicht

bei ersteren vor derselben, wie es bei der vermeintlichen kleinen

Querader Brauer's der Fall ist. In Brauer's Figur von Criorrhina

aulica findet sich dieselbe allerdings nahe der Basis dei Discoi-

dalzelle angegeben ; ein mir vorliegendes Stück dieser Art zeigt

sie aber auch hier vor dei- Discoidalzelle, wie es noch deutlicher

bei Criorrhina rußcauda zu beobachten ist.

Auch bei Eristalis intricarius liegt sie vor der Discoidalzelle,

nicht gerade am Anfang derselben, wie es nach einer Figur

Adolph's der Fall zu sein schiene. Diese Querader ist überhaupt

höchstens nur ein dunkelpigmentirter Querstrich und nicht mit

Sichei-heit als Budiment einer Ader zu betrachten. Viele Syrphiden,

so auch Microdon, zeigen von derselben keine Spur.

Ich möchte also die kleine Querader von Syrphiden und Eumyiden

als homolog betrachten ; damit ist aber noch nicht gesagt, dass

diese nun auch mit derjenigen der Orthorrhaphen homolog ist.

Doch ist dies wahrscheinlich wohl der Fall,

Bekanntlich ist bei den Conopiden die Spitzenquerader fast vom

Ende der Discoidalader an nach oben aufgebuchtet, ein Verhalten,

welches sich auch bei mehreren Eumyiden (z. B. Glossina, llypo-

derma, einigen Uiidinen, Ochthera) wiederfindet. Bei der grossen
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Mehrzahl findet sich diese Beugung aber erst näher dem FUigelrande,

bei den «Anthomyiden» Girschner's als Abbeugung, bei seinen

«Tachiniden» als Aufbeugung oder Gabelung, mit scharfer Ecke.

Die Gattungen, welche in dieser Hinsicht mit den Conopiden

übereinstimmen, zeigen sonst keine besonders nahe Verwandtschaft

mit denselben. Eine gestielte Hinterrandzelle, wie sie vielen Cono-

piden eigenthümlich ist, findet sich bei denselben auch nicht, eben-

solche sind nur von mehreren, «Tachiniden» im Girschner'schen

Sinne bekannt.

Durch die wenig entwickelten Flügelschüppchen stimmen die

Conopiden im allgemeinen mehr mit den Acalypteren überein.

Doch sind dieselben bisweilen, so z. B. bei Myopa doch nicht so

ganz rudimentär. Sie sind hier überall kurz behaart; ihr Rand-

saum zeigt Querreihen längerer^ Haare; bei weitem die längsten

derselben stehen gerade am Aussenrande.

Andererseits sind sie, wie schon Girschner bemerkt hat, auch

bei den Acalypteren bisweilen relativ gross [Platystoma, Lonchaea

u. s. w.)

Auch die nur an den Seiten sichtbare, in der Mitte unterbrochene

Quernaht des Thorax stimmt mit derjenigen der meisten Acalypteren.

Die Scalomyziden zeigen dieselbe schon viel deutlicher, dagegen

fehlt dieselbe den Calypt raten nur Ausnahmsweise (^Siphona) *).

Auch die grosse Zahl der sichtbaren Hinterleibssegmente deutet

auf die Acalypteren hin.

Was die Beborstung anlangt, so habe ich oben schon darauf

hingewiesen, dass dieselbe bei den Conopiden als eine rudimentäre

zu betrachten ist.

Nach Girschner liegt der Hauptcharakter der Galyptraten

darin, dass sie Posi humeral- und Intraalarborsten besitzen, wobei

zu beachten ist^ dass auch mehrere Cordylurinen diese Borsten

aufweisen und denn auch von ihm zu dieser Hauptgruppe gebracht

werden, was jedoch nach Becker, dem berufenen Kenner dieser

Familie, zu einer ganz unnatürlichen Gruppirung der Arten führt.

1) Hendel. Verhandl. zool. bot. Ges. Wien. 1900. p. 325. Anmerkung 3.

lijdschr. V. Entom. XLVI. 15
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Bei Zodion, welche noch am deutlichsten die Beborstung zeigt,

glaube ich einige Borsten als die erwähnten betrachten zu müssen,

dieselben sind aber so fein und relativ kurz, dass sich immerhin

darüber streiten liesse ob hier vielleicht gewöhnliche Haare vor-

liegen. Hypopleuralborsten fehlen jedenfalls, sodass die Gonopiden

höchstens G i r s c h n e r's Anthomyinen angehören könnten. Ueber die

Anordung 1 : 2 oder 2 : 1 der Sternopleuralborsten lässt sich

hier wieder nicht genügend entscheiden, indem die 3 Sternopleural-

borsten von Zoclion oft fast in einer gei'aden Linie und gleichweit von

einander entfernt liegen. Nach Girschner's Tabelle der Galyp-

traten wären die Gonopiden noch am nächsten mit seinen Goeno-

siinen verwandt, wozu er auch die oben erwähnten Gordylurinen

rechnet. Auch durch die 6 Borsten des Schildchens stehen sie den

Acalypteren ferner, indem diese deren nur 2 Paar (die basalen

und subapicalen nach Girschner) zu zeigen pflegen; bei den

Gonopiden ist noch ein drittes, wohl das apicale, hinzugekommen.

Die Pteropleuralborsten von einigen Phi/socephala-^vien haben für

die Verwandtschaft wenig Bedeutung, indem ebensolche sowohl

bei Galypteren (z. B, Lucilia, Echinoniì/ia), als Acalypteren (z. B.

Tr^peta) vorhanden sein können.

Was die früheren Stände anlangt, so spricht die Weise, in

welcher sich das Puparium öffnet, auch entschieden gegen eine nahe

Verwandschaft mit den Syrphiden. In einer früheren Arbeit *
) habe

ich erwiesen, dass die Nähte bei letzteren an ganz anderer Stelle

liegen, wie bei den Eumyiden ; die Gonopiden verhalten sich aber

wieder ganz wie letztere, wie es schon auf p. 68 näher erörtert

wurde.

Ich möchte hier noch bemerken, dass es mir vor kurzer Zeit

gelungen ist, Volucella pellucens zu züchten. Ich habe mich

überzeugen können, dass bei der Sprengung ihrer Puparien

überhaupt keine Stirnblasse betheiligt ist, indem dieselbe ganz fehlt.

1) De Meijer e. üeber die Larve von Lonchopfera. Zool Jahrb. Abth. f. Syst.

XIV. 1900. p. 122.
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Das Untergesicht ist bei eben ausgeschlüpften Thieren schmäler

und flacher als bei älteren Exemplaren und sogar etwas eingefallen.

Lebhafte, sich von hinten nach vorn fortsetzende Conlractionen der

Körperringe rufen an dem Kopfe fast keine Formänderungen hervor,

sodass das Puparium wohl zumeist durch den dadurch veranlassten

Druck des fast nur aus den Augen bestehenden Kopfes gesprengt

wird. Die bekannte Behauptung von Künckel d'Herculais, dass

Volucella eine Stirnblase wie die Museiden besitzt, muss wohl auf

fehlerhafter Beobachtung beruhen. Ich fand jedenfalls das Verhallen, wie

Becher es für andere Syrphiden (Erisfalis u s w.) angegeben hat.

Weniger bestimmt lässt sich die Puppe für die verwandtschaft-

lichen Beziehungen verwerthen : durchbrechende Hörner fehlen, und

es findet sich nur ein ziemlich complicirtes inneres Stigma, wie es

sowohl bei mehreren Syrphiden als bei mehreren Eumyiden vorhanden

ist, wie aus meinen Untersuchungen über die Prolhorakalstigmen der

Dipterenpuppen '
) hervorgeht. Bei Syrphiden lässt es sich dann

als ein nicht mehr durchbrechendes Hornstigma, bei Eumyiden

als secundär entstandenes Innenstigma betrachten, während in

letzterem Falle dann das Aussenstigma ganz verloren gegangen sein

kann. Obgleich das innere Stigma also in beiden Füllen phylogenetisch

verschieden ist, so ähneln sich doch die definitiven Bildungen so

sehr, dass mir kein prinzipieller Unterschied im Bau bekannt ist,

wie es z. B. aus den Figuren 47 von Syrphus, und 59 von }lom,a-

lomyla in der citirten Arbeit hervorgeht. Das bezügliche Stigma

der Conopiden sieht beiden Figuren sehr äiinlich.

Von den Larven sind die von Sicus wohl unzweifelhaft von

primitiverer Bildung als die von Conops und Zodlon. Das geht

schon aus dem Bau der Stigmen hervor. Haben doch erstere

noch die Vorderstigmen beibehalten und sind auch die Hinterstigmen

von einfacherer Bildung. Auch das Schlundgerüst ähnelt dem

gewöhnlichen Verhalten der Eumyiden-Larven ganz.

Doch sind auch die Hinterstigmen bei Siciis schon weit complicirter

als die vieler Tachininen, Muscinen, Anthomyinen u. s. w., indem

1) De Meijer e. Zool. Jahrbuch. Abth. f. Anat, u. Ontog. XV. 1902. p. 623-692.



220 (db. J.C. n. DE METJRRE.) BEFTRAEGE ZUB KENNTNI SS

sie eine grosse Anzahl von Tüpfeln aufweisen. Parallele Fälle sind

auch von Oestriden, Tachininen und Agromyzinen bekannt.

Dermaassen complicirt, wie die der Gonopinen, dürften sie aber

bei Tachinen kaum vorhanden sein ; eine ebensolche Bildung von

secundären Gruppen bei den Tüpfeln lindet sich bisweilen angedeutet,

wie z. B. nach Pantel bei Thfixion. ')

Doch scheint mir der Bau dieser Stigmen für die Beurtheilung

der systematischen Verwandtschaft nur von geringerer Bedeutung,

indem derselbe offenbar mit der parasitischen Lebensweise nahe

zusammenhängt und wir es hier also ganz gut mit Convergenz-

bildungen zu thun haben können.

Die Thatsache, dass wir die complicirtesten Stigmen bei den

Gonopinen finden, stimmt auch ganz gut mit meiner oben erörterten

Ansicht, dass letztere überhaupt jünger sind als die Myopinen. Larven

und Imagines haben sich hier also beide allmählich vom ursprüng-

lichen Verhalten entfernt. Nothwendig war diese Übereinstimmung

aber offenbar nicht. Indem beide Entwicklungsstadien bei den

metabolen Insekten ihren eigenen Entwicklungsgang haben, so können

sehr gut die Imagines weit fortgeschritten sein, während die be-

züglichen Larven ihr ursprüngliches Verhalten beibehielten, und es

hätten sich die Larven der niedrigeren Myopinen sehr gut, nach Ab-

trennung des Gonopinen-Stammes, allmählich über die der Gonopinen

erheben können. Die auf Larvenstadien basirten Systeme brauchen

sich also nicht mit denen der Imagines zu decken, obgleich in der

Regel wohl eine gewisse Parallelität vorhanden sein wird.

Nach Erwägung aller oben erwähnten Thatsachen möchte ich

mich Brauer 's Auffassung anschliessen, dass die Gonopiden den

niedrigen Holométopen am nächsten stehen. Als solche betrachte

ich etwa die Scatomyzinen, Helomyzinen, Tetanocerinen. Die Gono-

piden möchten wohl einen besonderen Zweig sehr primitiver Sca-

tomyzinen bilden. Sie von einer bestimmten Familie recenter Dipteren

herzuleiten scheint mir aber zur Zeit nicht möglich. Aus nahe ver-

wandtem Zweige gingen die Goenosien und aus diesen die höheren

1) Man vergi, meine p. 119 citirte Abhandlung p. 644.
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Schizometopen hervor. Für sich entwickelte Seitenzweige in anderer

Richtung bildeten die Ephydrinen, Drosophilinen, Borborinen, Agro-

myzinen u. s. w. Primitiv sind letztere Gruppen rn. Er. ebenso-

wenig wie die Cecidornyiden unter den Nemoceren. Zwischen den

niedrigsten Holometopen und den Aschizen findet sich jetzt noch

eine zweite Kluft, doch bedürfen hier speziell noch die Platypeziden

und Phoriden genauerer Untersuchung. Nach der Kopfbildung zeigen

allerdings die Conopiden grosse Aehnlichkeit mit den Dorycerinen,

Sciomyzinen u. s, w., wie es schon von Brauer hervorgehoben

wurde. Die 4 Gruppen,^) welche er nach diesem Merkmal bei den

Holometopen unterscheidet, scheinen mir aber keine natüilichen

Gruppen zu bilden, und als solche hat der Autor sie wahrscheinlich

auch nicht betrachtet haben wollen. Es liegen hier offenbar zum

Theil Fälle von paralleler Entwicklung bei verschiedenen Familien vor.

Zur Zeit lässt sich also über die näheren verwandtschaftlichen

Beziehungen noch lelativ wenig sagen. Das Material ist abei' auch

bei weitem noch nicht erschöpfend bearbeitet. Zunächst wäre es

erwünscht die ersten Stände von Dalmmmia und Stylogaster kennen

zu lernen, dann wird auch die allseitige vergleichende Anatomie der

Imagines, verglichen mit derjenigen der zuerst in Betracht kommenden

Familien der Holometopen, wohl zu noch mehr gesicherten Resul-

taten führen.

1) Brauer. Bemerkungen zur Systematik der Dipteren. Die Zweiflügler des k.

Museums zu Wien. I. Denkschr. Ak. Wiss. Wien. Math, naturw. Cl. XLII. 1880. p. 117.
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TAFELEBKLARUI^G.

Taf. 14 Fig. 1—49, Taf. 15 Fig. 20 Conops {Physocephala)

rnfipes F.

» 14 » 1—4. Ites Larvenstadium ; Fig. 1 Die Larve von

oben ; Fig. 2 vorderer Körperlheil von der

Seite; Fig. 3 derselbe, bei unterer Ansicht;

Fig. 4 Hinterstigmen, tr. Trachee der

Hummel.

» 14 » 5— 9. ntes Stadium; Fig. 5, 6, 7 Schlundgerüst

resp. bei oberer, seitlicher und unterer

Ansicht, sp. Austührungsgang der Speichel-

drüsen ; Fig. 8 Hinterstigmen bei oberer

Ansicht; Fig. 9 Dieselben, von der Seite.

» ^14 ü) 10—17. nites Stadium; Fig. 10 Larve, von oben,

0. Oberschlundganglion; Fig. 11 vorderer

Körpertheil derselben; Fig. 12 relative

Grösse der Hinterstigmen des Iten und Hten

Stadiums, n. Stigmennarbe; Fig. 13, 14

Hinterstigmen resp. bei oberer und seit-

licher Ansicht; Fig. 15 Gruppe von Knos-

pen eines neugebildeten Hinterstigmas;

Fig. 16 Eine solche eines fertigen Stigmas,

mit einem Theil der Filzkammer, F. Filz;

Fig. 17 Bestacheiter, dunklerer Flecken

neben dem Hinterstigma.

» 14 t> 18, Puparium, a. von oben; b. von der Seite;

c. von vorne.

» 14 » 19. Puppe.

»15 )) 20. Prothorakalstignia der Puppe.
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Taf. 15 Fig. 21—23. Conops {Physocepkala) vittatiis F.

^^ ^5 » 21. Hinterstigmen des Uten Larvenstadiums;

Fig. 22 bestachelter dunklerer Flecken

neben denselben.

^^15 » 23. Hinterstigmen des Hlten Stadiums.

'^15 » 24—38. Sicus femigineus L.

» 15 » 24—25. Ites Larvenstadium; Fig. 24; Schlund-

gerüst; Fig. 25 Hinterstigmen.

»15 » 26—29. Htes Stadium; Fig. 26 Schlundgerüst;

Fig. 27 Vorderstigma; Fig. 28 Hinterer

Körpertheil, St. /, Stigma des Iten Stadiums;

Fig. 29 Hinterstigmen, N. Stigmennarbe.

» 15 B 30—37. nites Stadium.

» 15 » 30. Larve von der Seite; Fig. 31 Dieselbe in

verschiedener Haltung; Fig. 32 Vorderer

Körpertheil
;
Fig. 33 neugebildetes Schlund-

gerüst; Fig. 34 Vorderstigma; Fig. 35

Relative Grösse der Hinterstigmen vom Hten

und Hlten Stadium
; Fig. 36 Hinterstigma

N. Narbe; Fig. 37 Doppelknospe desselben
;

» 15 » 38. Puparium.

'^
'16 » 39—40. Zodlon cmeretim F.

* 16 » 39. Puparium, a, bei oberer, b. bei seitlicher

Ansicht; Fig. 40 Hinterstigma desselben.

» 16 )) 41. Larve von Zodionl. Hltes Stadium.

* 16 » 42. Hinterstiginen des Uten und Hlten Stadiums

der Larve von Fig. 41 ; H ïheile des

Hten; Ul ebensolche des Hlten Stadiums,

»16 » 43, Kopf von Cbwo;;Ä/ayi;j^5 L. im Längsschnitt,

G. Gehirn.

X 16 » 44. Stirnblase desselben.

^^16 » 45. Kopf von Sicus ferrugineus F., bei seitlicher

Ansicht.

» 16 » 46. Derselbe bei oberer Ansicht.



»
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Taf. 17 Fig. 69. Ei von Conops ÇPhysocephala) vittatus F.,

a. oberes, h. unteres Ende.

> 17 » 70. Ei von Sicus ferrugineus L., Micropyle.

» 17 » 71. Ei von Dalmannia punctata F.

»17 » 72, Micropyie desselben.

» 17 » 73. Vermuthliche Hallung von Conops bei der

Copulation.
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AANTEEKENINGEN

OVER

NEDERLANDSCHE LEPIDOPTERA,

DOOR

P. C. T. SNELLEN.

(vervolg-.)

Het is wel een bewijs dal de studie der inlandsche Lepidoplera —
althans der Macrolepidoptera - in Nederland zich mag verheugen

in eene voortdurende belangstelling, dat ik nu reeds weder aan-

leiding vind tot het bekend maken van een nieuw vervolg op mijne

aanteekeningen '). Niet minder dan 14 voor onze fauna nieuwe

soorten werden ontdekt en wel de volgende ^):

I. Macrolepidoptera. II. Miorolepidoptera.

Satyrus Hermione L. Retinia Sylvestrana Curt.

Lycaena Euphemus Hübn. Penthina Klugiana Freyer.

* Laria L-Nigrum Müll. Grapholitha Artemisiana Zeil.

* Leucodonta Bicoloria W. V. Lithocolletis Geniculella Rag.

* Odontosia Carmelita Esp. Aciptilia Galactodaetyla Uübn.

Lophopteryx Cucullina W. V.

Catocala Electa View.

Eupithecia. Imputata HiLbn.

„ Coronata Hübn.

1) Men zie voor het voorgaande Vervolg: Tijds. v. Ent. 40 p. 278 enz.

2) De met een * gemerkte soorten vertegenwoordigen tevens voor onze fauna

nieuwe genera.
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Hierdoor is nu het getal onzer Macrolepidoptera gestegen tot

773 soorten en dat der Microlepidoptera op 953, te zamen dus 1726.
Als afzonderlijke opstellen over de Nederlandsche Lepidoptera

zijn sedert mijn voorgaande stuk, nog verschenen de volgende:

Tijds. V. Ent. 40 (1897) p. 152 enz. pi. 7. A. A. van Pelt

Lechner, Lepidoptera om en bij Zevenhuizen

(Zuid-Holland).

— 40 (1897) p. 229 enz. pi. 9, 10. H. A. de Vos

tot Nederveen Cappel. TJeber die Artberechti-

gung von Lycaena Argus und Lyc. Aegon.

— 40 (1897) p. 368 enz. Dr. J. Th. Oudemans,

Eenige faunistische en biologische aanteekeningen

enz,

— 41 (1898) p. 77 enz. H. A. de Vos tot Neder-

veen Cappel. Over de Macrolepidoptera onder

Apeldoorn waargenomen.

— p. 93 enz. pi. 2 fig. 1—3 A. A. van Pelt

Lechner. Een en ander of Calamìa Lutosa Hbn.

— p. 104 enz Dez. Iets over Leuca^iia impura \{hx\.

p. 169 enz. pi. 6 en 7. Dez., Veiboigenheden

uit het Nonagria-leven.

p. 224 enz. Dr. J. Th. Oudemans. Bijdrage tot

de kennis van den Doodshoofd-vlinder. {Acherontia

Atropos L.).

— 42 (1899) p. 1 enz. pi. 1. A.A. van Pelt Lechner.

De voorhoofds-uitsteeksels bij de europesche soorten

van het genus Nonagria.

— p. 37 enz. pi. 2. H. A. de Vos lot Nederveen Cappel.

Aanteekeningen over eenige Macrolepidoptera.

— 42 p. 97 enz. pi. 5 A. D. ter Haar. Crayiìophora

Ligustri Fabr. var. Oüvacea Tutt.

— 43 (1900) p. 235 enz. pi. 14 fig. 1-4. Dez.

Twee variëteiten van Polyommatns Dorilis Hfn.

— p. 239 enz. pi. 14 fig. 4—11. Dez. Eenige

mei-kwaardige aberratiën en eene nieuwe variëteit.
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Tijds. V. Ent. 44 (1901) p. 46 enz. M. Galand. Macrolepidoptera

waargenomen in de omstreken van 's Hertogen-

bosch en Alkmaar,

— p. 54 enz. P. CT. Snellen. Lycaena Euphemus Hbn.

p. 115. Dr. F. W. O. Kallenbach. Iets over

Sphinx Convolvuli.

— 45 (1902) p. 100 D. ter Haar. De rups van Xysto-

phora Palustrella Dougl.

en, in Dr. J. Th. Oudemans, de Nederlandsche

Insecten, pag. 352—518, het Hoofdstuk over: Lepidoptera,

onmisbaar voor ieder die prijs stelt op eene wetenschappelijke

inleiding tot de studie onzer vlinders.

Voorts komen in de Verslagen van deel 40 op pag. 16 en 41,

van deel 41, op p. 24 en 35, van deel 42 op p. 18, 20, 49, 52,

67, 73, van deel 43 op p. 24, 26, 66, 68, van deel 44 op p.8,

17, 22, 55, 67, 71, 73 en van deel 45 op p. 8, 11, 14 en 33,

zoomede ook in de Entomologische Berichten door onze Vereeniging

uitgegeven, kleinere mededeeiingen voor van verschillende Lepidoptero-

logen waarnaar, voor zoover noodig , in de volgende aanteekeningen

nader zal worden verwezen. Men gelieve die mededeeiingen vooral

voor nieuwe vindplaatsen van verschillende soorten te raadplegen.

I. MACROLEPIDOPTERA.

A. Rhopalocera.

Melitaea Àuriuia v. Rottb. — Snellen, I p. 24; II p. 1122. —
Tijds. 30 p. 202; 36 p. 191.

De in het Tijds. 36 beschreven aberratie is door den heer

H. A. de Vos tot Nederveen Cappel afgebeeld in het Tijds. 42

pi. 2 fig. 2.

Melitaea Athalia Esp.— Snellen, I p. 26.- Tijds. 36 p. 192.

De door den heer de Vos tot Nederveen Cappel gevangen variëteit

Navarina de Selys is, met een overgangsexemplaar, door hem af-

gebeeld Tijds. 42 pi. 2 üg. 3,4.
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Argynnis Aglaja L. — Snellen, I p. 32. De heer D. ter Haar

beschrijft en beeldt af eene aberratie dezer soort met gioote en ver-

vloeide zilvervlekken van de onderzijde der achtervleugels (Tijds.

43 p. 245 pi. 14 fig. 10,11). Zij werd bij Groningen gevangen.

Aglaja werd door den heer H. W. van der Weele ook op Texel

aangetroir(Mi.

In Sepp, 2e Serie, deel IV p. 313 pi, 50 fig 1—3 geeft Mr.

A. Brants eene beschrijving en afbeelding van het ei en de jonge rups.

Argynnis Paphia L. — Snellen, I p. 33; lip. 1122. — Tijds.

3Cp. 193.

De variëteit Valesina Esper is nog verder gevangen bij 's Gravenhage

door den heer H. W. van der Weele en in Limburg bij den

Plasmolen door den heer H. A. de Vos tot Nederveen Gappel.

Argynnis Selene W. V. — Snellen, I p. 29; II p. 1122.

In het Tijds. 43 p. 242 pi. 14 fig. 8,9 wordt door den

heer D. ter Haar eene aberratie dezer soort beschreven en afgebeeld,

die merkwaardig is niet om de sterk zwart bestoven bovenzijde —
melanistische exemplaren van allerlei Argynnis-soorten zijn al zoo

dikwijls beschreven en afgebeeld dat dit eigenlijk voortaan niet meer

noodig is — als wel om de zeer afwijkende onderzijde der achter-

vleugels. Bij Groningen gevangen.

Yanessa Urticae L. — Snellen, I p. 37; II p. 1122.

Dr. J. Th. Oudemans beschrijft, Tijds. 40 p. 369 en Verslag

p. 17 een paar interessante afwijkingen dezer soort.

Yanessa Levana L. — Snellen, I p. 40. — Tijds. 36 p. 194;

40 p. 281.

De heer F. J. M. Heijlaerts ving deze soort den 11 Julij 1901

in Noord-Brabant bij Groot-Zundert. Zij is en blijtt echter zeldzaam

in Nederland.

Apatura Iris L. - Snellen, I p. 43; — Tijds. 30 p. 203;

36 p. 194.

De heer G. J. Klokman te Voorschoten deelde mij mede dat hij

Ap. Iris een paar malen in de omstreken van Doetinchem had

gevangen.
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Genus SATYRUS F.

Eene interessante tot dit genus behoorende voor onze fauna nieuwe

soort is Sat. Hermione L., waarvan Dr. J. Tli. Oudemans op de

Wintervergadering van 19 Januarij 1902 een inlandscyi exemplaar

vertoonde. Zij wordt in de Analytische tabel der soorten van het

genus, zie Vlind v. Ned. I p. 45 aldus ingevoegd:

Ia. Voorpooten vrij groot. Bovenzijde donker bruingraauw met

witten, op de voorvleugels naar boven donker bestoven,

wortelwaarts vrij regelmatig gegolfden, in cel 2 niet in-

springenden witten dwarsband lûs. Hermione

De vlinder is grooter dan Semele en wordt het best aan het

hoofd der inlandsche soorten geplaatst.

la. Satyrus Hermione L., Mus. Lud. Ulr. p. 281 N. 199—
Hübn., Pap. fig. 122—24 <?? p. 22 N°. 4. — O. en Tr. I, 1 p.

173; IV p. 20; X 1 p. 27.

Pap. Hermione major Esper Schmett. I p. 116 Tab. 8 fig. 3 $.

65— 68 mm.

De witte dwarsband der tot dezen vrij eenkleurig bruingraauwe

bovenzijde is smaller dan de gele bij Semele, maar wortelwaarts,

ook op de achtervleugels, regelmatig begrensd, niet inspringende

en op laatstgenoemde iets breeder dan op de voorvleugels waar

hij met twee kleine oogjes in de cellen 2 en 5 is geteekend, min

of meer donker is bestoven en ook donker geaderd. Op de achter-

vleugels houdt hij bij ader 2 afgerond op. Buitenwaarls is hij

niet scherp begrensd en reikt niet tot eene afgebroken donkere

lijn voor den achterrand. Tusschen den witten band en de vermelde

donkere lijn ziet men op de achtervleugels een wit gekernd oogje

in cel 2.

Op de onderzijde zijn de voorvleugels ongeveer als boven met

eene zwarte, 3-vormige figuur in de middencel en daarboven zwart

gestreepten voorrand. De achtervleugels zijn tot de helft bruingrijs,

donker gesprenkeld, iets grijswit gemengd, met twee dikke, onregel-

matige zwarte dwarslijnen. Tweede helft ongeveer als boven, ge-

sprenkeld en gemengd als de wortelhelft.

Van de rups is mij niets met zekerheid bekend.

Het bovenvermelde exemplaar werd door den heer van Niekerken
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gevangen in het Kerstendal, bij Nijmegen. — Zie Dr. Oudemans,

t. a. p, en Entom, Ber. II p. 43.

Epinephele lanira L. — Snellen, I p. 49; II p. 1123.

Een gedeeltelijke albino dezer soort, te Laag Soeren in Gelder-

land door Mr. A. Brants gevangen, werd door mij vermeld Tijds.

42, Verslag p. 2.

Coeuouyilipha Hero L. — Snellen I p. 53.

Van deze soort, tot dusverre alleen in Limburg bij Maastricht waar-

genomen, werd door Mr. A.F. A. Leesberg den 7den Juni 1900 een

exemplaar bij Winterswijk gevangen. De beeren Dr. J. Th. Oudemans

en H. A. de Vos tot Nederveen Cappel bezochten in het volgende

jaar de vangplaats op nieuw en troffen Hero weder in verscheidene

exemplaren aan, zie Tijds. 44, Verslag p. 68.

Genus LYGAENA F.

Lycaena Ëuphemns Hübn.

Ik geloof dat ik, wat deze Lycaena betreft, volstaan kan met te

verwijzen naai' mijne uitvoerige bespreking in het Tijds. v. Ent.

44 p. 54 enz., daar mij sedert niets naders bekend is geworden be-

treffende hare soort sregten.

In de Analytische tabel der soorten van het genus Lycaena kan

zij in afdeeling B (zie Vlind. v. Ned. II p. 1123) intusschen aldus

worden ingevoegd.

bb. Onderzijde grijs.

c. Onderzijde met randvlekken, de grond licht

bruinachtig grijs,

d. Onderzijde met groenblaauwe bestuiving aan

de vleugelwortels ; de man op de bovenzijde

met zwarte vlekken \a Arion

dd. Onderzijde zonder groenblaauwe wortelbe-

stuiving.

e. De man met zwarte vlekken op de bo-

venzijde; op de onderzijde der voor-

vleugels de vlek der boogrij in cel 2

naauwelijks inspringende \b Euphemus

ee. De man zonder zwarte vlekken op de

bovenzijde; op de onderzijde der voor-

vleugels de vlek der boogrij in cel 2

sterk inspringende 2 Alcon
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Men vergelijke voor Euphemus verder:

\h. Lycaena Euphemus Hübn., Pap. fig. 257—59. — O. en

Tr., I, 2 p. 9; IV p. 25. — Snellen, Tijds. U p. 54.

De dwarsader der voorvleugels is bij deze soort zwart beschubd.

De vlinder is door den heer P. J. van den Bergh ook bij Tilburg

in Noord-Brabant gevangen.

Lycaena Alcon W. V. — Snellen, I p. 57. — Tijds.

40 p. 284.

Dr. A. J. van Rossum vestigt in de Enlom. Berichten N. 10

p. 66 onze aandacht op de mededeeling van een Zwitsersch Ento-

moloog, in de Ns. 12 en 13 van Societas Entomologica, die het

wijfje dezer soort eijeren zag leggen op de bloemen van Gentiana

Pneumonauthe en die het ei en de jonge rups beschrijft Het ei is

wit, de jonge rups na de eerste vervelling purperkleurig getint,

met vele zwarte haren ; kop geelbruin met zwartgerande diiehoekige

vlek op het voorhoofd.

Lycaena Argus L.

L. Aegon W. V. — Snellen, I p. 60. — Tijds. 30 p. 204;

36 p. 195; 40 p. 285.

Men vergelijke nog voor deze soort het stuk van den heer H.

A de Vos tot Nederveen Cappel, Tijds. 40 p. 229 en de aantee-

kening Tijds. 41 p. 37.

Polyommatus Dorilis Hfn. — Snellen, I p. 63; II p. 1126. —
Tijds. 30 p. 205.

In het Tijds. 43 p. 235 enz. pi. 14 fig. 1—4 geeft de heer

D. ter Haar de beschrijving en afbeelding van de volgende variëteiten

dezer soort, hier te lande voorgekomen :

p. 237 pi. 14 fig. 2. var. Brantsi. — Met blaauwe stippen

vóór de roode randvlekken op de bovenzijde der achter-

vleugels. = Œrce var., Brants in Sepp. 2e Serie II p. 101

pi. 25.

p. 237 pi. 14 fig. 3 var. Uyenï. — Grond der voorvleugels

en afzetting van de randvlekken der achtervleugels geel-

achtig wit. Analoog aan de variëteit Schmidtü van Phlaeas.

Een overgangsexemplaar van var. Uyetii op den type is afgebeeld
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bij fig. 4 en de variëteit Suhalp'ma Speyer (^Montana Meijer-Dür,

Snellen) bij fig. 1.

Een op de bovenzijde wit gemengd exemplaar werd ook door den

heer H. W van der Weele bij 's-Gravenhage gevangen.

Polyommatus Hippotlioë L., Faun. Suec. II p. 274 N. 1046

<?— Esper, I, Tab. 2-2 fig. 3 p. 292 i — Knoch, Beitr. II St.

p. 88 Tab. VI fig. 3 $ — Wallengrèn, Ent. Monlhl. Mag. 22 p. 90.

Euridice v. Roltb. — Snellen, I p. 63 ; II p 1126 — Tijds.

36 p. 196.

Men zie over deze soort de mededeeling van den heer D. ter Haar

Tijds. 43 p. 240 pi. 14. Zij is niet zoo zeldzaam in de

streek ten zuiden van Groningen als elders in ons land. Inderdaad

blijkt zij de Pap. Hippothoë van Linnaeus te zijn en van den type

is de man door Esper, het wijfje door Knoch afgebeeld. Dit laatste

is op de bovenzijde minder donker bestoven, vooral op de voor-

vleugels, dan ter Haar's fig 5, de goudkleur heeft op de laatsten

de overhand en de zwarte stippen zijn duidelijk, zoodat men aan

Pol. Phlaeas herinnerd wordt. Zulke exemplaren echter zijn zeld-

zaam en de donkere wijfjes komen het meest voor, maar ik zag

toch een bij Groningen gevangen exemplaar , zoodat het typische Î

dus ook inlandsch is.

Wat de beschrijving van den man bij Linnaeus aangaat , zoo

merk ik op dat hij niet spreekt van den blaauwen weerschijn der

bovenzijde en deze ongevlekt noemt, zoodat zij bijna meer op de

variëteit Euryhia Ochs. past.

Exemplaren van het wijfje met blaauwe stippen voor de roodgele

streep op de bovenzijde der achtervleugels werden reeds door

Ochsenheimer vermeld.

Thecla Quercus L. — Snellen, I. p. 67.

Ook bij Rotterdam gevonden als rups en als vlinder door den

heer P. Haverhorst en door mij.

Thecla W. Album Knoch. — Snellen, II, p. 1127.

Ook in Zeeland gevangen door den heer H. . A. de Vos tot

Nederveen-Cappel, zie Tijds. 42 p. 38 en door hem aldaar afgebeeld

PI. 2 fig. 1 (?).

Tijdschr. v. Entom. ILli'Sl, 16
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Papilio Machaon L. — Snellen, I p. 69.

De pop is niet alleen geelgroen maar ook grijs, donker geteekend.

Dr, van Rossum vermeldt, Tijds. 43 Verslag p. 47, een

exemplaar bij hetwelk het zwarte streepje op de dwarsader der achter-

vleugels in het midden geel is. Ik heb er zoo onder mijne 12 inlandsche

en verder europesche exemplaren geen maar wel twee uit Sikkim.

Hesperia Sylvanus F. — Snellen, I p. 86.

Men zie voor deze soort Sepp, 2 serie IV p. 315. Aldaar zijn

door Mr. A. Brants het ei zoomede de jonge rups beschreven en

is het eerste pi. 50 fig. 4 afgebeeld.

Hesperia Thaumas Hfn. — Snellen, I p. 87.

Dr. J. Th. Oudemans beschrijft, Tijds. 40 p. 371, eene afwijking

dezer soort.

B. Heterocera.

Macroglossa Bombyliformis Ochs. — Snellen, lp. 91.

Dat de donkere lijn, welke bij deze soort de middencel der

voorvleugels overlangs deelt, geene ader is, heeft reeds Zeiler mede-

gedeeld, Stett. Ent. Zeit. 1877 p. 316.

W. R. Jeffrey zegt, Entom. Monthly Mag. 36 p. 10, dat de juist

uit het ei gekomen rups dezer soort behaard is.

Deilephila Euphorbiae L. — Snellen, I p. 96; II p. 1130.

Tijds. 36 p. 168.

Mijn vermoeden, dat deze soort ook wel in Holland zoude voor-

komen, is bevestigd. In 1901 werden bij Rotterdam, in het Over-

maassche, eenige rupsen gevonden en de vlinders daaruit gekweekt.

Twee exemplaren daarvan bevinden zich in de verzameling van

den heer P. Haverhorst. Trouwens, twee soorten van Euphorbium

werden door mij bij Rotterdam aangetroffen en nog eene derde in

de duinen, zoodat het voorkomen in Holland van bell. Euphorbiae

niets vreemds heeft.

Sphinx Convolviili L. — Snellen, I p. 98.

Twee uitvoerige mededeelingen over deze soort komen voor in

Tijds. 44 p. 115 en idem Verslag p. 11. In de tweede
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brengt dr. J. Th. Oudemans de ligging van den zuiger in de pop

ter sprake en in de eerste behandelt dr. F. W. O. Kallenbach de

vraag of de meerderheid der in het najaar uitkomende vlinders

van beide seksen al dan niet onvruchlhaar is.

Sphinx Ligustri L. — Snellen, I p 99; II. p. 1130.

In de Entom. Berichten N". 7 p. 42 vermeldt de heer D. ter

Haar hel waarnemen van een piepend geluid door den vlinder

voortgebragt en in N", 8 p. 50 bespreekt Dr. J. Th. Oudemans de

houding van den zittenden vlinder.

Acherontia Atropos L. — Snellen, I p. 100: II p. 1130.

—

Tijds. 36 p. 198.

Men zie over deze soort de mededeelingen van dr. J, Th. Oude-

mans. Tijds. 40 p. 372, 41 p. 224 en 45 Verslag p. 14

Zeuzera Pyrina L. — Snellen, I p. 114.

Als aanvulling zijner vroegere mededeelingen over deze soort

geeft mr. A. Brants nog een opstel in Sepp, 2 serie IV p. 307

enz. pi. 49 fig. 1— 16.

Phragmatoecia Castaneae Hübn. — Snellen, I. p 114.

Deze tot dusverre alleen in Holland gevonden soort werd door

Pater F. J, Hendrichs bij Oudenbosch in Noord-Brabant waargenomen.

Hepialus Humuli L. — Snellen, I p. 117; II p, 1133.

De variëteit die van Dr. Staudinger in 1871 den naam van

Hethlandica had ontvangen, was reeds vroeger (in 1865) door

Crotch beschreven als variëteit Thulensis (Entomologist II p. 176).

Psyche Unicolor Hfn. — Snellen, I p. 122; 11 p. 1135.

Zie over deze soort: Dr. J, Th. Oudemans, Tijds, 44, Ver-

slag p. 42.

luo Pruni WV. — Snellen, I p. 112; II p. 1136. — Tijds.

40 p. 288.

Weder in de duinen bij 's Gravenhage gevangen door den heer

H. W. van der Weele.

Ino Statices L. — Snellen, I p. 125. — Tijds. 40 p. 288.

De vangst van exemplaren die ontwijfelbaar tot de variëteit

Geryon Hbn, (in den Catalogus van Staudinger eu Rebel geheel

ten onregte als eene afzonderlijke soort opgenomen), moeten worden
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gerekend, bij Groningen, vermeldt de heer D. ter Haar, Tijds.

M p. 18.

Zygaena Filipendulae L. — Snellen, I p. 126. — Tijds. 30

p. 207.

Zie Dr. J. Th. Oudemans, Entom. Ber. 9 p. 62 «Eene merk-

waardige copulatie».

SaiTothripa Revayana W.V. — Snellen, I p. 136; II p.

1137. — Tijds. 40 p. 288.

Eene nadere aanteekening van Dr. J, Th. Oudemans komt voor

Tijds. 40 Verslag p. 21.

Calligenia Miniata Forster. — Snellen, I p. 144; II p. 1139.

—

Tijds. 30 p. 207.

Van de variëteit Flava de Graaf, in Staudinger en Rebel's Cata-

logus niet vermeld, werden op de Vereenigings-excursie van 14 Juli

1901 door de beeren H. J. Lycklania à Nyeholt en P. J. M. Schuyt

bij Paterswolde in Dienthe drie exemplaren gevaugen.

Bignault beschrijft deze variëteit Flava als Call. Miniata ab.

Crocea in de Ann. de la Soc. Ent. de France 1880, Bulletin p. GV

en zij is de ab. aCJrogea'o van Hampson. Gat. Lep. Phal. Brit.

Mus. II p. 472 (1900).

Lithosia Muscerda fifn. — Snellen, I p. 152; II p. 1140.

—

Tijds. 40 p. 289.

De door mij in deel 40 van dit Tijdschrift beschreven en afge-

beelde variëteit zonder zwarte stippen op de voorvleugels, heeft van

Dr. J. Th. Oudemans, zie Tijds. 42 Verslag p. 19, den naam ont-

vangen van var. Immaculata. Zij is ook bij Apeldoorn door den

heer H. A. de Vos tot Nederveen Gappel gevangen (zie Tijds.

42 Versi, p. 19).

Phragmatobia Fuliginosa L. — Snellen, I. 166.

Zie voor deze soort : Mr. A Brants, in Sepp. 2e Serie IV p.

316 pl. 50 flg. 5—7.

LIPARIDAE.

Door de ontdekking van Laria L. Nigrum Müll., die tot een

nog niet hier te lande waargenomen genus behoort, wordt de Ana-

lytische tabel der Lipariden-genera op p. 168 van deel I als volgt:
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Ader 10 der voorvleugels uit den voorrand der niiddencel

ontspringende.

B. Zonder verbinding tusschen ader 10 en den steel van 7,

8, 9. In de 'achtervleugels de aderen 3—5 ver uiteen.

1 Achterscheenen met 2 sporen. Voorvleugels zonder aan-

hangcel, hunne ader 3 bijna even ver van 4 als van S.IItó Leucoma.

2 Achterscheenen met 4 sporen. Voorvleugels metaan-

hangcel, hunne ader 3 duidelijk, nader bij 4 dan bij 2.II6 Laria.

Genus, II b LA.RIA. Schrank.

De beschrijving van dit zeer na aan het voorgaande verwante

genus (Leucoma) is, behoudens de hierboven vermelde verschil-

punten, bijna gehoel die van het genoemde. Volgens den nieuwen

Catalogus van Staudiger en Rebel p. 117 zou de naam Laria Schrank,

Fauna Boica II, 2 p. 150 (1802) reeds vroegei- zijn gebruikt en

het genus dus Arcfornis Germar moeten heeten.

Laria L. Nigrum Müller, Fauna Ins. Fridr. p. 40 N. 360.

Nivosa Hübn., Bomb. p. 120, fig. 170 ? en Larv. Lep.

V-Nigrum Fabr., Mant. Ins. 143—0. en Tr. III p. 200;

X 1 p. 175.

Vau- Nigra Wood, fig. 62â! i.

42—50 mm.

Sprietschaft wit, op den rug van af iets voor de helft zwart ge-

stippeld en met lichtbruine, bij den man langere baarden. Palpen wit,

tegen het eind zwart. Kop, lijf en de niet digt beschubde vleugels

zijn helderwit, de laatste iets glanzig, de voorvleugels op de dwars-

ader met een min of meer gebogen, fiin zwart streepje geteekend.

Pooten wit, met zwarte vlekjes.

Junij. Eene generatie.

De rups, die overwintert, is, volgens de aangehaalde schrijvers

in Mei volwassen en leeft op eiken, linden, beuken en ypen. Zij

is op den rug zwart, in de zijden roestkleurig geel, voor en achter

lang behaard; op den rug staan acht haarbosjes waarvan de drie

middensten roodgeel, de anderen wit zijn. Pop blaauwgroen, met

drie gele ruglijnen en zwart geteekende vleugelscheden.

L. Nigrum werd bijna gelijktijdig door de beeren F. J, M.

Heylaerts en Mr. A. Branis ontdekt; de eerste vond haar in
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Noord-Brabant bij Breda, de tweerìe in Limburg bij Gennep, aan

den Plasmolen. Zie Tijds, 45, Verslag p. 3 en 4

Orgyia Pudibunda L. —Snellen, I p. 372. — Tijds. 40 p. 289.

Zie voor deze soort: Mr. A. Brants, in Sepp, 2e serie IV p.

318 pi. 50 fig. 8, ei.

Ocneria Monacha L, — Snellen, I p. 172; lip. 1142.

Zie over deze soort ; Dr. J. Th. Oudemans. Tijds. 40,

Verslag p. 18,

Bombyx Pruni L. — Snellen, I p. 182. — Tijds. 40 p. 290.

Eene aanteekening van deze soort, met afbeelding van het ei,

door Mr. A. Brants, bevindt zich in Sepp, 2e serie IV p. 319,

pi. 50 flg. 9.

Bombyx Quercus L. — Snellen, I p. 185.

Vergelijk voor B. Quercus de mededeeling van dr. J. Th. Oude-

mans. Tijds. V. Eni. 40 p. 377.

Bombyx Populi L. — Snellen, I p. 187.

Eene mededeeling over deze soort publiceert de heer M. Galand.

Tijds. 46 p. 65 (1903).

Gastropacha Dumeti L. — Snellen, I p. 191.

Weder in Noord-Brabant gevonden bij Oudenbosch, door den

heer F. J. Hendrichs.

Genus PLATYPTEBYX Lasp.

Zie een opstel over de inlandsche soorten van dit genus, door

Dr. J. Th. Oudemans. Tijds. 44, Verslag p. 8, voor de nadere

preciseering der soortskenmerken van belang.

NOTODONTIDAE »).

Drie voor de Nederlandsche fauna nieuwe soorten dezer familie

zijn sedert 1897 ontdekt, t, w. Lophopteryx Cucullina W. V.,

Odontosia Carm,elita Esp. en Leucodonta Bicoloria W. V. Daarvan

1) Ik wil ook hier de aandacht vestigen op het stuk van Dr. F. W. O. Kal-

lenbach, Tijds. 40 p. 36 enz.: AVelk doel hoeft het uitstolpbare werktuig aan den

hals van vele rupsen.
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behooren de beide laatsten ook tot nieuwe genera, zoodat de Ana-

lytische tabel van deze, VI. v. Ned. I p. '203, waar zij in afdeeling

II, B, a komen, nu als volgt word f :

II. Achterscheenen met vier sporen.

B. Voorvleugels met aanhangcel.

a. Binnenrand der voorvleugels met schubbentand.

b. b. Palpen naauwelijks zoo lang als de doorsnede

der oogen.

c. Thorax tusschen de schouderdeksels met voor-

over gebogen verhevenheid , uit schubben

bestaande, de aderen 6 en 7 derachtervleugels

kort gesteeld • VIIaLophopteryx.

C.C. Thorax zouder verhevenheid, wollig be-

haard ; de aderen 6 en 7 der achtervleugels

lang gesteeld.

d. De aderen 3 en 4 der achtervleugels ver

van elkander; achterrand der vleugels

getand VII6 Odontosia.

d.d. de aderen 3 eu 4 der achtervleugels

digt bijeen; achterrand der vleugels

ongetand VIIc Leucodonta.

Harpyia Bifida Brahm. — Snellen, I p. 206; II p, 1144.

Zie Dr. J. Th. Oudèmans, Tijds. 40 p. 378.

Hyboeampa Milhauseri F. — Snellen, 1 p. 210. — Tijds. 40

p. 290.

Mr. Brants geeft in Sepp, 2e serie IV p. 320 pi. 50 fig. 10—14
aanvullende mededeelingen en afbeeldingen betreffende de eerste

toestanden dezer soort.

Notodonta Tremula Clerck. — Snellen. I p. 211.

De rups leeft volgens eene waarneming van den heer P. Haver-

horst ook op wilg en bezit ook het halsorgnan dat bij Not. Ziczac

en Loph. Camelïna aanwezig is. Zie Dr. J. Th. Oudèmans, Tijds.

40 p. 379.

Notodonta Tritophus W. V. — Snellen, I p. 213.

Gelderland: Apeldoorn (H, A. de Vos tot Nederveen-Cappel).

Notodonta Dodonaea W. V. — Snellen, I p. 216.

Een exemplaar kwam eerst twee jaren na de verpopping uit.

(Dr. A. J. van Rossum, Tijds. 43, Veislag p. 61).

De variëteit I is weder gekweekt uit eene in Gelderland gevon-

den rups. (P. Haverhorst).
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Lophopteryx Cucullina W. V., Fam. R. Nachtr. p. 311 N°. 8. —
Hübn., Bomb. f. 'iO ? p. 107 N°. 15 en Larv. Lep. Ill f. 2a, 3a.

— 0. & Tr. III 55, IV 48. — Snellen, I p. 221.

Noci, Cuculia Wood iîg. 30a.

36—42 mm.

Deze voor onze fauna nieuwe sooit was reeds t. a. p. door mij

voldoende gekenmerkt, alleen moet ik opmerken dat de lichte kleur

aan den achterrand der voorvleugels beter grijsWii dan wit heet.

De voorvleugelpunt is stomper dan bij Camelina.

Vliegtijd als Camelina.

Rups volgens de aangehaalde schrijveis iets op die van Bromedarius

gelijkende en op verschillende soorten van loofhout levende.

Door den heer F. J. M. Heylaerts bij Breda ontdekt (zie Tijds.

45, Verslag p. 4).

Genus VII5 ODONTOSIA Dup.

Vlinders van 35—50 mm. vlugt. Sprieten korter dan de helft

van den voorrand der voorvleugels, bij den man kort getand,

bewimperd, bij het wijfje fijn gekerfd. Palpen zeer kort en on-

duidelijk. Vleugels met duidelijk gelanden achterrand; voorvleugel-

punt en staarthoek der achtervleugels ook duidelijk. Achterlijf

langer dan de achtervleugels, bij beide seksen stomp met korte

staartpluim.

Odontosia Carmelita. Esper, III pi. 91, Gont. 12 fig. 1

p. 65. — Hübn., Bomb f. 21 S p. 107 en Larv. Lep. — 0. &
Tr. III 61, IV 48, X 1, 153. — Wood. f. 31a. — Snellen, I

p. 221 Noot.

35—45 mm.

Deze, door mij t. a. p, als eene Lophopteryx kort gekenmerkte

soort die echter beter generiek wordt afgescheiden, is zeer kenbaar.

De franjelijn der vleugels is bijna zwartbruin, de franje onzuiver

wit en zwartbruin, het achterlijf biuiner en lichter dan de voorrand

der voorvleugels. Achtervleugels grijs, iets paarsachtig, met eene

flaauwe lichte booglijn en eene zwartgrijze vlek in den staarthoek.

April, Mei.
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Rups volgens Hühner en Treitschke groen, met groene of gele

rugstreep en eene smalle gele in de zijden waarin de zwarte

luchtgaten op menieroode vlekjes staan. Zij leeft op berken.

Bij Velp in Gelderland in het voorjaar van 1901 het eerst

waargenomen door den heer W. Kruithosch, die drie exemplaren

van den vlinder ving. Medegedeeld door Dr. J. Th. Oudemans,

die tevens een der voorwerpen vertoonde, op de Wintervergadering

der Ned. Ent. Ver. te Utrecht den 19 January 1902 (zie Verslag

p. 16 en ook Entom. Ber. N. 5 p. 28.

Genus YUc LEUCODONTA Staud.

Eene europesche soort van 35—40 mm. vlugt. Sprieten korter

dan de helft van den voorrand der voorvleugels, bij den man

met korte bewimperde kamtanden, bij het wijfje genoegzaam

draadvormig. Palpen diiidelijk. Vleugels met stompe hoeken, de

achterrand geheel effen, gelijkmatig gebogen. Achterlijf weinig of

niet langer dan de binnenrand der achtervleugels, met zeer korte

staartpluim.

1. Leucodonta Bicoloria W. V. p. 49 Fam. A N. 3. —
Esper, III pi. 41 fig. 7 p. 217.

Bicolora Hubn., Bomb. fig. 18 p. 106 en Larv. Lep. — O. en

Tr. Ill 73, IV 49, X 1 154.

Sprieten wit, bij den man de tanden bleekgeel. Palpen zwart.

Kop, lijf, pooten en vleugels onder en boven helder wit, de voor-

vleugels met twee afgebroken zwarte dwarslijnen (vooral van de

tweede zijn dikwijls slechts flaauwe sporen overig); vlekken aan

de buitenzijde der eerste, eene streep door cel lè en een vlekje

in den staarlhoek oranjegeel. Enkele zwarte f?chul)ben ziet men

ook op en boven den schubbentand.

Bij eene variëteit {Albida Boisd., Ind. Meth. p. 55), zijn de

voorvleugels geheel of bijna geheel wit.

Junij.

Rups volgens Ochsenheimer in Julij en Augustus op berken,

grasgroen, op den rug witachtig en met eenige gele langs- en

dwarsstrepen.
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De heer E. Berends te Arnhem ving op 24 Junij 1900 een exemplaar

van den vlinder bij Velp. Zie Entom. Berichten 3 p. 16 en 4 p. 29 en

op 7 Junij 1903 werd op de excursie der Ned. Ent. Vereeniging

bij Roermond een tweede voorwerp gevangen door Mr. L H. D.

de Vos tot Nederveen Gappel. Het bevindt zich in de collectie

van den heer H. A. de Vos tot Nederveen Gappel te Apeldoorn.

Acronycta Leporina L. — Snellen, I p. 255.

De type dezer soort komt hier te lande zoo zeldzaam voor, en

dan nog alleen in het oosten, dat het vinden van een exemplaar,

door den heer H. J. H. Latiers bij Kerkrade in Limburg, nog wel

eens in hel licht gesteld mag worden. Vermeld door den heer

H. A. de Vos tot Nederveen Gappel, Tijds. 43 Verslag p. 66,

Acronycta Megacepliala W^. V, — Snellen, I p. 260.

Zie over het ei: Mr. A. Brants, in Sepp, 2e Serie IV p. 327.

Acronycta Aceris L. — Snellen^ I p. 261. — Tijds. 30 p. 210;

36 p. 202.

Aanvullende mededeelingen en afbeeldingen betreffende de eerste

toestanden dezer Acronycta geeft Mr. A. Brants in Sepp. 2e Serie

IV p. 324 pi. 50 fig. 15—17.

Craniophora Ligustri W. V. — Snellen, I p. 263.

Eene opmerkelijke variëteit dezer soort is var. Ollvacea Tutt,

British Noctuae and their varieties I p. 12, IV p. 89 (1891—92).

Zij is door den beer D. ter Haar waargenomen bij Noordbroek

in Groningen, door hem beschreven en afgebeeld, Tijds. 42

p. 97 pi. 5 a flg. 1 en onderscheidt zich van den type door het

ontbreken van alle witte beschubbing op thorax en voorvleugels.

Volgens den nieuwen Gatalogus van Staudinger en Rebel is deze

variëteit reeds vroeger door Lampa beschreven, Entom, Tidskrift

1885 p. 50 onder den naam van var. Simdevalli en is zij even

verbreid als de type. Maar dan toch wel zeer zeldzaam?

Cirroedia Xerampelina Hübn. — Snellen, II p. 1148 —
Tijds. 45 Verslag p. 2.

Men zie over het waarnemen dezer soort bij Dordrecht, door

den heer N. A. de Joncheere, mijne mededeeling in deel 45 van

dit Tijdschrift. Sedert is ook een exemplaar, dat de heer P. Haver-

J
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horst mij vertoonde, bij Rotterdam gevanf^en, den 4 September 1902.

Ancliocelis Limosa Haw. — Snellen, II p. 1148.

Tweemaal is de vlinder gevangen in Gelderland, bij Apeldoorn,

op 13 en 21 September, door den heer H. A. de Vos tot Neder-

veen Cappel.

Spudaea Riiticilla Esp. — Snellen, I p. 290.

Bij Rotterdam gevangen door Dr. T. Lycklama à Nijeholt. De

heer Heylaerts, die de rups uit eijeren kweekte, deelt mij mede

dat zij niet alleen thijm eet maar ook eik, beuk, framboos, linde,

zuring en nog andere gewassen.

M.iselia Oxyacanthae L. — Snellen, I p. 310.

Mr. A. E. de Roo van Westmaas geeft in Sepp, 2 serie IV p. 327

pi. 50 fig. 18 eene beschrijving en afbeelding eener fraaije variëteit

der rups

Xylina Furcifera Hfn.. — Snellen, I p. 313 — Tijds. 40 p. 297.

Bij Apeldoorn gevangen door Dr. F. W. O. Kallenbach.

Xylocampa Lithorhiza Bkh. — Snellen, I p. 318; II p.

1152. — Tijds. 36 p. 207, 40 p. 297.

In alle toestanden beschreven en afgebeeld door Mr. A. Brants,

in Sepp, 2 Serie IV p. 285 pi. 47 fig. 1—19.

Hyppa Bectilinea Esp. — Snellen, II p, 1152.

Gelderland: bij Apeldoorn door den heer H. A. de Vos tot

Nederveen Cappel gevangen, zie Dr. J. Th. Oudemans, Tijds.

40 p. 382. Tot dusverre alleen in Noord-Brabant bij Breda

waargenomen

Hadeiia Serena W^ V, — Snellen, I p. 348.

Was tot dusverre nog niet in Holland waargenomen.

Van Mr. H. VV. de Graaf ontving ik een exemplaar van den

vlinder dat bij Loosduinen was gevangen. Dr. T. Lycklama à

Nyeholt vond er een bij Rotterdam en Dr. J. Th, Oudemans ver-

meldt het voorkomen der soort bij Velzen en Beverwijk.

Aplecta Occulta L. — Snellen, I p. 352; II p. 1154. —
Tijds. 30 p. 213.

Friesland: Kollum, D. ter Haar. Is dus genoegzaam over het

geheele land verbreid.
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Luperina Ophiogramma Esp. — Snellen, I p. 375. —
Tijds. 36 p 250; 40 p. 301.

De door mij beschreven en afgebeelde variëteit dezer soort heeft

in den nieuwen Catalogus van Staudinger en Rebel den naam van

var. Maerens ontvangen en zij wordt daar ook uit Noord- Duitsch-

]and vermeld.

Genus NONAGRIA. Ochs. en Tr.

Men zie over de verschillende inlandsche soorten van het genus,

de ook door afbeeldingen toegelichte stukken van den heer A. A.

van Pelt Lechner, Tijds. 40 p. 152 enz., 41 p. 169 enz pi. 6 en

7 en 42 p. enz. pi. 1.

Nonagria Aruiidinis Hübn. — Snellen, I p. 388; II p. 1156; —
Tijds. 40 p. 301.

Gelderland: Apeldoorn, H. A, de Vos tot Nederveen Cappel.

Tapinostola Fliixa Hubn. — Snellen, I p. 392; II p 1156.

De variëteit Fulva Hübn. bij Apeldoorn (H. A. de Vos tot Neder-

veen Cappel).

Tapinostola Helmanni W. — Snellen, I p. 392; II p. 1157.

Noord- Holland: Zandvoort, 26 Julij 1901: Dr. H, J. Lijcklama

à Nyeholt.

Tapinostola Phragmitidis Hübn. — Snellen, I p. 393, 711;

II p. 1157.

Men zie over deze soort de mededeeling van den heer A. A.

van Pelt Lechner, Tijds. 40 p. 154 en de aanteekening van

Dr. J. Th. Oudemans, 1. c. p. 386.

Calamia Lutosa Hübn. — Snellen I p. 394; II p. 1157.

Zie de mededeeling van den heer A. A. van Pelt Lechner,

Tijds. 41 p. 93 pi. 2 fig. 1—3.

Senta Maritima Tauscher. — Snellen, I p. 395. — Tijds. 40 p. 301.

Noord-Brabant : Oudenbosch, den 20 Junij door Paler F. J.

Hendrichs gevangen.

Meliana Flammea Curt, — Snellen, II p. 1157. — Tijds. 36

p. 211, 40 p. 302.
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Friesland: Warga, den 1 Mei 1902 een man uit de pop: D.

ter Haar.

Leucania Impura Hübn. — Snellen, I p. 399.

Zie over deze soort: A. A. van Pelt Lechner, Tijds. M
,

p. 104. De vlinder is ook op Schiermonnikoog gevangen door

Dr. H. J. Lycklama à Nyeholt.

Leucania Turca L. — Snellen, I p. 406; II p. 1159. —
Tijds. 30 p. 216; 36 p. 212.

Zuid-Holland: Oostvoorne, 25 Julij 1903: P. J. M. Schuijt.

Uit Zuid-Holland mij nog niet bekend.

Genus AGROTIS Ochs. en Tr.

Men zie over de bedoorniiig der pooten bij de inlandsche soorten

van dit genus het stuk van den heer H. A. de Vos tot Nederveen

Cappel, Tijds. 42 p. 115 enz. pi. 6, 7, 8.

Agrotis Pronuba L. — Snellen. I p. 413.

Het ei is afgebeeld en beschreven door Mr. E. A. de Roo van

Westmaas in Sepp, 2e Serie IV p. 329 pi. 50 fig. 19,

Agrotis luterjecta Hübn. — Snellen, I p. 415, Il p. 1159.

—

Tijds. 30 p, 216.

Noord-Brabuat : Vught, 31 Julij 1894 (M. Galand). — Gelder-

land: Apeldoorn, (H. A. de Vos tot Nederveen Cappel).

Agrotis Dahlii Hübn. — Snellen. Tijds. 36 p. 212; 40 p. 303.

Men vergelijke over deze soort de aanteekeningen van de beeren

D. ter Haar, Dr. J. Th. Oudemans en M. Galand in het Tijds. 44,

Verslag p. 19, p. 67 en p. 73.

De heer ter Haar had de vriendelijkheid ook aan mij eenige

eijeren van Dahlii te zenden. Deze kwamen uit op 17, 18 Sep-

tember 1900. Op 10 October hadden de rupsjes eene lengte van

ruim 4 millimeter en waren groen, met zwarten kop, het lijf met

fijne haartjes bezet. Op 10 November waren zij 6—7 millimeter

lang en vuilgrijs, met iets onregelmatige donkere lijnen geteekend

en op 15 December 8—9 mm., bruin van kleur met zwarte stippen

en lichte ruglijn. Hoe dikwijls zij gedurende het tijdperk na het

uitkomen tot half December vervelden, heb ik niet goed kunnen
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waarnemen maar vermoed, dat het driemalen zal zijn geweest. Op

8 en 23 April 1901 hadden weder twee vervellingen plaats, den

4den Mei waren de rupsen bijna volwassen, op 31 Mei vond ik

de poppen en de vlinders, drie in getal, kwamen uit: 11, 18 en

19 Juni. Zij zijn groot van stuk.

Gedurende de kweeking heb ik mijne rupsen steeds in een on-

verwarmd vertrek gehouden en voedde ze, eerst met elzen en

bramen, later met doove netel en waterzuring, in het midden van

den winter met Genni Urhanum, in het voorjaar weder met doove

netel en walerzuring. Wat kleur en teekening aangaat, zoo merkte

ik geen verschil op met de door mij naar de aangehaalde auteurs

gegeven beschrijving

Uit de medegedeelde vindplaatsen blijkt, dat de soort in Neder-

land is waargenomen in Gelderland, Friesland en Noord-Holland.

Agrolis Lidia Gram. — Snellen, Tijds. 30 p. 217; 36 p. 217.

Weder in Noord-Brabant, bij Oudenbosch, gevangen door Pater

F. J. Hendrichs.

Zou Lìdia ten slotte niet eene zeer scherp (wit) geteekende

variëteit kunnen zijn van Agrotis Tritici L. ? Het is vooral een

door Pater Hendrichs gevangen voorwerp dat mij tot deze vraag

aanleiding geeft.

Scoliopteryx Libatrix L. — Snellen, I p. 456. — Tijds.

40 p. 304.

De heer P. Haverhorst te Rotterdam verkreeg eene pop dezer

soort die niet zwart werd maar grasgroen bleef.

Plusia Festiicae L. — Snellen, I p. 466.

De variëteit Contexta Grote, zich onderscheidende doordat de twee

zilveren middenvlekken der voorvleugels verbonden zijn, is ook in

Nedei'land waargenomen, bij Rotterdam door mij (zie Tijds. 43

,

Verslag p. 46) en bij 's Hertogenbosch, door den heer M. Galand

!zie Tijds. 44, p. 50 en Verslag p. 73).

Hydrelia Uncula Clerck. — Snellen, I p. 477; II p. 1164.

Op het eiland Texel gevangen door den heer H. W. van der Weele.

Prothymia Viridaria Clerck. — Snellen, I p. 479. — Tijds.

30 p. 219.
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De heer H. W, van der Weele ving in de duinen bij Wasse-

naar eene variëteit bij welke op de voorvleugels het purperrood

ontbreekt en de achtervleugels zeer zwart zijn. Ik zag haar nog

niet van elders in ons land. Zij is de variëteit Modesta Garadja,

Iris IX p. 50 en blijkt naar den nieuwen Catalogus van Slaudinger

en Rebel p. '•l'-i'i, met den type, ook in andere landen voor te

komen.

Genus GATOGALA Ochs en Tr.

Van dit genus is eene nieuwe inlandsche soort ontdekt, Electa

Vieweg. Zij komt in de Analytische tabel der soorten aldus in at-

deeling II, A, a: Achtervleugels rood met zwarten middenband en

breed zwarten achterrand. — Middenband in cel \c en 5 niet

gebroken, de zwarte rand in cel 5 niet uitgesneden. — Midden-

band sterk gebogen, breed, in cel 5 smaller, naast Nupta aldus :

b. Voorvleugels vuil bruingrijs, graauwbruin gesprenkeld,

de teekening flaauw, bruin afgezet. Rood der ach tervleugels

onzuiver vermiljoenkleurig 2« Nupta.

b. b. Voorvleugels lieldergrijs, de dwarslijnen weinig lichter

maar op de voorrandshclft scherp zwartbruin afgezet, boven

breeder. Rood der achtervleugels bleek, helder karmozijn-

kleurig 2Ô Electa,

26 Catocala Electa Vieweg, Tabell. Verzeichn. 2 Heft p. 33

N. 45. — Hübn., fig. 331. — O. en Tr. V, 3 p. 355.

Pacta, Esper IV p. 123 Tab, 98 fig. 1—5.— Rosei. I p. 97 Tab. XV
fig. 1—5.

De vlinder is even groot als Nupta, maar onderscheidt zich van

deze soort door de heldergrijze kleur van kop, thorax en voor-

vleugels, en de scherp donkere, tegen den voorrand breedere afzet-

ting der dwarslijnen, die echter weinig lichter dan de vleugelgrond

zijn. Deze laatste is voor de niervlek niet lichter, zooals bij Nupta,

de eei'ste dwarslijn is in cel \b tweemaal getand — bij Nupta,

bijna regt— en de tweede heeft achter de niervlek twee zeer lange,

zwarte tanden en daarachter twee zwarte langslijntjes, die bij Nupta

ontbreken. Verder is het rood der achtervleugels bleek, maar helder

van tint. De onderzijde verschilt niet belangrijk. Achterlijfsrug grigs.
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Eene variëteit (Pacta Esper, niet die van Linnaeus), heeft een

rood getinten achterlijfsrug.

Buitendien hehoort Electa tot die groep van Catocala, bij welke

de midden- en achterscheenen bedoornd zijn (zie Tijds. 28 p. 108

(1884—85)).

Vliegtijd ais Nupta.

In mijn exemplaar van Rosei (Hollandsche vertaling) is het grijs

der voorvleugels te blaauwachtig.

Als voedsel der rups worden door Treitschke opgegeven wilgen

en populieren, terwijl Rosei de rups op haagdoorn afbeeldt. Vol-

gens deze beide schiijvers is zij lichter of donkerder bruinachtig

aschgraauw, met oranjegele wratjes op den rug en witachtigen,

zwartgevlekten buik.

Twee exemplaren van den vlinder werden gevangen^ beiden

door den heer J. Lindemans te Rotterdam, op smeer, bij Renkum

en Dordrecht, het laatste den 24 Augustus 1900.

Zanclognatha Tarsicrinalis. Knoch. — Tijds. 40 p. 306.

Gelderland: Laag-Soeren, in Junij 1897 (Dr. J. Th. Oudemans).

Brephos Parthenias L. — Snellen, I p. 506, 711; II p. 1166.

Zuid-Holland: bij 's Gravenhage, in de duinen, 13 Maart 1890,

een exemplaar gevonden door den heer H. A. van der Weele, zie

Entom. Ber. 11 p. 73.

Odontopera Bidentata L. — Snellen, I p. 521.

Het ei is afgebeeld en beschreven door Mr. E. A. de Reo van

Westmaas, in Sepp, 2de serie IV p. 330 pi. 50 lig. 20.

Pseudoterpna Pruinata Hufn. — Snellen, I p. 548.

Eene grijze variëteit dezer soort, bij Laren in Gelderland door

Dr. T. Lycklama à Nyeholt in vier exemplaren gevangen , is door

mij besproken op de Zomervergadering der Ned. Ent. Vereeniging

Ie Roermond, zie Verslag p. 50. Kortheidshalve verwijs ik daarnaar.

Deze variëteit maakt het zeer waarschijnlijk dat Pseud. Coroiiil-

laria Hübn. in den Catalogus van Staudinger en Rebel sub N''.

2867 zonder den minsten twijfel nog als eene zelfstandige soort

vermeld, doch zich eigenlijk ook slechts van Pruinata door grijze

in plaats van groene kleur onderscheidende, niet specifiek van deze
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verschilt en alleen in het zuidwesten en zuiden van Europa de

overhand op den type heeft.

Acidalia Proinutata Guen, — Snellen, I p. 557, II p. 1169.

Den 28 Julij 1899 bij 's Gravezande door Mr. H, W. de Graaf

gevangen.

Acidalia Laevigata Scop — Snellen, Tijds. 30 p. 222.

Weder in Zuid-Limburg, bij Heerlen, gevonden door den heer

F. J. M. Heylaerts.

Acidalia Ochrata Scop. — Snellen, I p. 561.

Op Texel gevangen, de variëteit Perochrarla Stept., in vrij donkere,

iets grijsachtige exemplaren, door den heer H. W. van der Weele.

Acidalia Emutaria Hübn. — Snellen, Tijds. 40 p. 312

Deze soort is afgebeeld door haren ontdekker liier te lande, den

heer H. A.. de Vos tot Nedeiveen Cappel, in het Tij(is. 42 p. 39

pi. 2 fig. 7, a, h. Deze afbeelding maakt Eiiiutaria goed kenbaar.

Zonosoma Trilinearia Borkh. — Snellen, I p. 572, 711 ; II

p. 1171. Tijds. 40 p. 314.

Eene interessante aanteekening over deze soort, met hare variëteit

Strahonaria^ is nog door Dr. J. Th. Oudemans gepubliceerd Tijds.

40, Verslag p. 20.

Nuiiieria Pulveraria L. Snellen, I p. 573. — Tijds. 40 p. 315.

Zie de verdere mededeeling over dezen vlinder door J. Th. Oudemans,

Tijds. 40, Verslag p. 20.

Anisopteryx Aceraria W.V. — Snellen, I p. 580; Il p. 1172.

Noord-Holland: Hilversum, Joh. de Vries,

Nyssia Zouaria W.V. — Snellen, II p. 1172. — Tijds. 30 p.

224; 36 p. 221.

In de Entom. Ber. p. 1. vermeldt de heer D. ter Haar het vinden

van een vvijfje, dat eijeren legde, in Groningen, bij Harendermolen.

Amphidasis Betularia. L. — Snellen, I p. 585; II p. 1173.

—

Tijds. 30 p. 224, 36 p. 221, 40 p. 315

De zwarte variëteit Douhledayarla blijft nog steeds voorkomen

en overgangsexemplaren zijn altijd zeldzaam. Paringen tusschen

typische voorwerpen en geprononceerde der variëteit worden intus-

schen aanhoudend waargenomen.

Tijdschr. v. E,itom. XL VI. 17
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Van deze soort moet nog worden aangeteekend dat Lederer later

ontdekte dat de oogen behaard zijn. Inderdaad, vooi' zoover mij

bekend, is Betularia de eenige inlandsthe Geometride waar dit het

geval is. Sterk uitgedrukt is het kenmerk niet, want ik vind de

haartjes alleen op de benedenhelft van het oog, maar het is toch

zigtbaar.

Scodioiia Belgiaria Hübn. — Snellen, I p. 601 ; II p. 1175.

Zie nog over deze soort : de Roo van Westmaas, in Sepp, 2e Serie

IV p. 331 pi. 50 fig. 21 (ei).

Volgens eene waarneming van den heer H. A. de Vos tot Nederveen

Cappel vliegt de vlinder soms reeds in Mei (Tijds. 43 Verslag

p. 67).

Cabera Pusaria L. — Snellen, I p. 608. — Tijds. 40 p. 316.

Een exemplaar der in Nederland nog niet gevonden variëteit

Heyeraria Herr.-Sch., Syst. Bearb, III p. 85 fig. 258, 252. —
Pîisaria var. A. Guen, Geom. II p. 53, zich onderscheidende doordat

de bovenzijde donker blaauwgrijs is, behalve aan de vleiigelwortels,

werd door Dr. H. J. Lycklama a Nyeholt den 9 Augustus 1901

bij Rotterdam gevangen.

Behalve in Dnitschland, is deze variëteit ook waargenomen in

Engeland, zie Barrett, Entomogist V, p. 215 (1870—71).

Aspilates Ochrearia Rossi. — Snellen. Tijds. 40 p. 317.

Van deze soort werden op nieuw twee exemplaren, die de heer

P. Haverhorst te Rotterdam mij toonde, aan den hoek van Holland

gevangen, in Junij 1902, namelijk een afgevlogen man en een vrij

goed wijfje. Zij komen in voorkomen overeen met het vroeger door

mij gevangen voorwerp en hebben eene vlugt van 25 en 26 mm.

Door deze vangst wordt^ dunkt mij, wel bewezen dat het voor-

komen van het eerstgevonden exemplaar niet iets toevalligs was

maar Ochrearia inderdaad op de genoemde plaats woont. Waar-

schijnlijk zal zij later ook nog wel in andere streken der Zuid-

Hollandsche en Zeeuwsche eilanden worden aangetroffen.

Cidaria Certata Hübn. — Tijds. 36 p. 225.

Zie de aanteekening van Dr. J. Th, Oudemans, Tijds. 40, Ver-

slag p, 10.
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Cidaria Fluviata 1 lübn. — Snellen, II p. 11 80 — Tijds. 30 p. 225.

Een man werd op 23 Mei 4899 door den heer L. A. Polak

gevangen bij Schoonoord, in Drenthe. De soort is dus, hoewel zeer

zeldzaam, in Nederland verbreid (Venlo— 's Gravenhage—Drenthe).

Cidaria Elutata Hübn. — Snellen, I p. 655.

De heer D. ter Haar ving een man, op 31 Juli 1897 bij

VVarga in Friesland.

Cidaria Bifasciata Haw. — Snellen, II p. 1184. — Tijds. 30

p. 226; 36 p. 227.

Bij Breda, in het Ulvenhoutsche bosch gevangen door Dr. F.

W. O. Kallenbach.

Genus EUPITHEGIA Curtis.

Van dit genus zijn twee nieuwe inlandsche soorten bekend ge-

worden, te weten Eup. Impuraia Hübn. en E. Coronata Hübn.

Wat de eerste betreft, eene zeer kenbare en, naar het mij vooi-

komt, vrij wel op zich zelf staande sooit, zoo zou zij in de Ana-

lytische tabel van het genus, zie Vlinders van Nederland I p. 682,

nog het best in afdeeling I, A, J kunnen worden ingevoegd, voor

Fusillata, als sectie II en wel aldus:

II. Vleugels grijswit, aan den wortel al of niet geelachtig ge-

mengd, de teekening helder blaauwgrijs, duidelijk, het middenpunt

der voorvleugels weinig uitkomende 25a Iinpurata.

De oude sectie II, met Pusillata, Siroh'dafa en Togata, wordt

dan sectie III.

E. Coronata werd in de Analytische tabel op p. 682 in eene

noot reeds kortelijk gekenmerkt. Zij komt in afdeeling I, B, bij

Rectangulata en Dehiliata van welke zij zich ligtelijk onderscheidt,

vooreeist door de geel^'coene. kleur der voorvleugels op welke de

lichte band wortelwaarts slechts op de voorrandshelft door eene

tweemaal getande zwartgrijze streep is begrensd en dan door de

bijna ongeteekende grijze, dus niet met de voorvleugels eenkleurige

achtervleugels. Zij wordt 28 c in de rij der soorten.

In Nederland zijn nu 39 soorten van Eupithecia waargenomen.

Eupithecia Exiguata Hübn. — Snellen, II p. 1180.
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Limburg, Tegelen, 20 Julij 1900: H. J. H. Latiers,

Eupithecia lunotata Hübn. — Snellen, I p. 695; II p. 1187, —
Tijds. 36 p. 227.

Ook in Limburg door den heer Latiers gevangen, bij Kerkrade,

op 23 Mei 1899.

Eupithecia Helveticaria Boisd. — Snellen, II p, 1189.

Weder in Gelderland aangetroffen, bij Apeldoorn, op 29 Junij

en 3 Julij, door Dr. F. W. O. Kallenbach.

Eupithecia Laquearia Herr.-Sch. Snellen, Tijds. 40 p. 325.

De vlinder is afgebeeld door den heer H. A. de Vos tot Neder-

veen Gappel, Tijds. 4-2 pi. 2 fig. 8, a, b.

25a. Eupithecia Impurata Hubn., Geom. fig. 347. — Dietze,

Statt. Ent. Zeitung 1868 p. 246, id., 1875 p. 72 pi. 1 fig. 9—14

—

Zeller, id. 1877 p. 473.

Modicata Hübn., Geom. fig. 361.

21—22 mm.

Deze Eupithecia, die tot de grootere soorten van het genus be-

hoort, komt in twee vormen voor. Bij den type, door Hühner

fig. 347 afgebeeld, zijn de vleugels aan den wortel tot over de

helft geelachtig gemengd, bij de variëteit Modicata niet.

Palpen zoo lang als de doorsnede der oogen, witgrijs, aan de buiten-

zijde blaauwgrijs bestoven. Kop witgrijs, thorax en achterlijf licht-

blaauwgrijs, Vleugelgrond witgrijs, de teekening blaauwgrijs, vrij

volledig, het wortelveld der voorvleugels door de grondkleur gedeeld,

de eerste lichte streep door eene fijne grijze lijn. Middenveld twee-

kleurig, de wortelhelft blaauwgrijs, begrensd door eene twee bogten

makende lichte lijn die iets wittei' dan de grondkleur is, het

weinig duidelijke middenpunt in de bovenste bogt der lijn. Tweede

helft van het middenveld lichter met fijne, gegolfde blaauwgrijze

lijnen die de grondkleur niet geheel bedekken. Lichte tand wortel-

"waarts met korte tanden en door eene grijze lijn gedeeld. Achter-

rand even donker blaauwgrijs als de wortelhelft van het middenveld,

de golflijn grijswit, getand maar zeer onduidelijk.

Achtervleugels met blaauwgrijzen wortel en achterrand, daar

tusschen met fijn gegolfde grijze lijnen en een donker middenpunt.
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Franjelijn met zwarte streepjes, de franje grijs met donkerder

vlekken op de wortelhelft.

Onderzijde grijswit met eene flaauwere herhaling van de teekening

der bovenzijde.

Zeiler teekent aan dat Hübner's afbeeldingen slecht zijn. Dit

komt mij ook voor '). Junij, Julij.

Dietze beschrijft de rups uitvoerig en beeldt haar ook af. Volgens

hem is zij 20 mm. lang, slank, vrij gelijkmatig van dikte, geel,

op den rug met ruitvormige donkere teekening en bruinen kop.

ïn Augustus, begin September op Campanula Rotundifolia. De pop

overwintert.

Een vrij gaaf exemplaar der variëteit Modicata werd door den

heer H. A. de Vos tot Nederveen Cappel den 16 Julij 1903 bij

Houthem in Limburg gevangen.

28c Eupithecia Coronata Hübn., Geom. fig. 372, 373. —
Freijer, Neu. Beitr. IV p. 30 pi. 306 fig. 2. — Wood fig. 655. —
Guen., Uran, et Phal. II. p. 353 N. 1475. — Crewe, Ent. Ann.

1861 p. 145. — Snellen, Tijds. 9 p. 102 en VI. v. Ned. I p.

682, noot.

Lar. Rectangulata var. Coronata O. en Tr. Vi, 2 p. 97.

14—16 mm.

Over de kenmerken van den vlinder is boven gesproken. Coronata

is inderdaad eene der ligtst kenbare soorten van het genus.

Naar de aangehaalde schrijvers (Freyer, Guenée en Crewe), is de

rups kort, plat, geelgroen, appelgroen of roodachtig, met bruin-

achtige teekeningen op den rug en wordt zij in September gevonden

op Clematis Vitalba, Ewpatorìum Caìinabinum en Solidago. De

vlinder komt in het volgende jaar uit en heeft wel twee generation

daai' Guenée als vliegtijd April opgeeft en de heer H. J. H. Latiers

een exemplaar op 10 Augustus 1900 ving, bij Tegelen, in Limburg.

1) Eup. Modicata v. Hein, Sclim. Deutschl. und der Schweiz I p. 805 citeer

ik met opzet niet hier. Het komt mij voor dat deze auteur niet de beschreven

vai'iëteit van Imparata schildert, maar eene grijze variëteit van de nog niet in

Nederland waargenomen Fimpinellata Hübn. lu den catalogus vau Staudinger en

Rebel is Modicata Hein. ook niet geciteerd.
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Scoparia Phaeoleuca Zeli. — Snellen, Tijds. 40 p. 327 pi. 12

fig. 7 ?.

Een wijfje dezer zeldzame soort werd door den heer P. .T. M.

Schuijt den 31 Julij 1903 bij Oost-Voorne (Zuid-Holland) gevangen.

Dit is het derde, mij bekende inlandsche exemplaar. De man is

mij nog steeds onbekend.

Botys Nigrata Scop. — Snellen, II p. 42. — Tijds. 32 p. 33.

Overijssel: Frieswijk bij Deventer den 21 Mei 1897. H. A. de

Vos tot Nederveen Cappel.

Botys Silacealis Hübn. — Snellen II p. 49. — Tijds. 32p. 34;

40 p. 329.

Men zie over deze soort, die Nubilalis zal moeten heeten, daar

de afbeelding onder dezen naam, bij Hübner, Pyr. fig. 94, hoewel

slechts een zeldzaam voorkomenden donkeren vorm voorstellende,

ouder is dan Silacealis fig. 118, de aanteekeningen, Tijds. 44,

Verslag p. 2 en p. 18 door mij en den heer D. ter Haar.

Orobena Praetextalis Hübn. — Snellen, II p. 69.

Deze alleen door Mr, A. H. Maurissen bij Bunde in Limburg

aangetroffen soort, werd op nieuw in dezelfde provincie, bij Gulpen,

in Julij 1902 gevangen door den heer P. J. M. Schuijt.

Calamolropha Paludella Hübn. — Snellen, II p. 89. — Tijds.

40 p. 330.

Noord-Holland: Nichtevecht 26 Julij 1895. Joh. de Vries.

Crambus Uliginosellus Zeiler. — Snellen, II p. 97. — Tijds.

32 p. 35.

In Gelderland gevangen bij Apeldoorn, den 11 Julij 1895 door

den heer H. A. de Vos tot Nederveen Cappel en bij Doetinchem

den 21 Julij 1899 door mij.

Crambus Ericellus Hübn. — Snellen, II p. 99.

Van deze tot dusverre slechts op ééne plaats in Friesland waar-

genomen soort, werd in Gelderland, bij Apeldoorn, den 18 Julij

1898 een voorwerp gevangen door den heer P. J. M. Schuijt en

bij Lochern, den 11 Augustus 1902 een tweede, door den heer



NEDEELANDSCHE LEPIDOPTERA. 255

D. ter Haar. Laatstvermeld exemplaar had de heer ter Haar de

vriendelijkheid mij te schenken.

Crambus Pascelinellus Hübn, — Snellen, U p. 107.

Noord-Brabant : Ossendiecht, 18 Julij 1897: P. J. M. Schuijt.

Crambus Coutaminellus Hübn. — Snellen, II p. 110. —
Tijds. 32 p. 36; 37 p. 3.

In Noord-Brabant, bij Bergen op Zoom, den 6 Julij 1897, zijn

vei'scheidene exemplaren door den heer D. ter Haar gevangen op

eene plaats, niet ver van de Schelde, doch niet juist op door het

zoute water geregeld bevochtigde gronden. Sommige stukken doen

min of meer denken aan Cr. Sallaellns Tutt (zie Tijds. 37 t. a. p.),

die ik intusschen hoe langer hoe meer voor eene variëteit van

ContamineUus houd, alleen verschillende door minder scherpe tee-

kening.

Crambus Perlellus Scop. — Snellen, II p. 113. — Tijds. 37 p. 4.

Van deze soort, w^aarvan reeds twee vaiiëteiten in ons land zijn

gevonden, werd eene derde waargenomen door den heer D. ter

Haar, namelijk Bostellus Laharpe, Faune Suisse Pyral. p. 55 fig. 6

(1855). — Perlellus var., Z.-ller, Stett. Ent. Zeit, 39 p. 95 (1878),

Zij onderscheidt zich door glanzig graauwe voorvleugels met naau-

welijks donkerder aderbeloop en witte franje. De heer ter Haar

ving een voorwerp den 12 Julij 1898 bij Warga in Friesland, dat

ik zag en dat volkomen overeenstemt met exemplaren van den

door Zeiler besproken Bostellus, die ik van dezen ontving.

Rostellus is dus geene uitsluitende bergvariëteit van Perlellus

en zal ook wel elders in Noord-Europa voorkomen.

Nephopteryx Formosa Haw. — Snellen, II p. 130. — Tijds.

40 p. 331.

Gelderland, Apeldoorn : H. A. de Vos tot Nederveen Cappel. —
Limburg, Valkenberg, 22 Mei 1895: P. J. M. Schuijt.

Pempelia Ornatella W. V. — Snellen, II p. 154. — Tijds.

32 p. 40.

Limburg, Gulpen, Julij 1902: P. J M. Schuijt.

Teras Variegana W. V. — Snellen, II p. 175. — Tijds. 37 p. 5.

Behalve de door mij vermelde variëteit Nyctemerana Hübn.,
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ontving ik van Mr, W. de Graaf nog een exemplaar eener tweede,

door hem uit eene bij 's Gravenhage gevonden rups gekweekt. Bij

deze, waarvan ik geene afbeelding of beschrijving ken, is de wor-

telhelft der voorvleugels vuil grijsachtig, weinig lichter dan de

tweede h Ifl. Men zou haar variëteit Sorclidmia kunnen noemen.

Teras Literana L. — Snellen, II p. 1 76.

Zuid-Holland, Rotterdam : P. Haverhorst.

Tortrix Decretana Fr. — Snellen, II p, 1076. — Tijds. 32

p. 46, 37 p. 6, 40 p. 333.

Iets eigenaardigs bij deze soort, dat ik mij niet kan herinneren

reeds vermeld te hebben gevonden^ is eene ondiepe uitsnijding aan

de tweede helft van den voorrand der achtervleugels. Zij wordt

door eene kleine verdikking door schubben voorafgegaan. Bij de

verwante Podana komt deze bijzondeilieid niet voor en zij kan dus

als een kenmerk van Deeretana gelden.

Ik ving den vlinder ook in Julij 1899 bij Doetinchem.

Tortrix Sorbiaiia L. — Snellen, II p. 201.

In Sepp behandeld door Mr. de Roo van Westmaas, 2e serie IV

p. 301 pi. 48.

Genus RETINIA Guen., Led.

Een zeer uitvoerig en lezenswaardig opslel over het genus Retinia

en de schade door de rupsen in jonge dennenbosschen aangerigt,

met behartigingswaardige opmerkingen over de boschkultuur en

met afbeeldingen, komt voor in het Tijdschrift voor plantenziekten

van 1897, afl. 4. Het is geschreven door Prof. J. Ritzema Bos en

den heer H. J. Lovink. lietinia Turioiiana blijkt, volgens dit stuk,

veel gemeener te zijn geworden dan zij vroeger was. Als vijand

der rupsen en poppen wordt ook genoemd de eekhoorn, iets, wat

ik zelf opmerkte. Het getal der inlandsche soorten is verder ver-

meerderd met eene, liet. Sylvestrana Curtis, door mij reeds kort

gekarakteriseerd, Vlind. v. Ned. K p. 256, Noot 1. Zij onderscheidt

zich van de andere soorten met giijze, tegen den achterrand rood-

achtige voorvleugels^ door den grijzen kop en wordt tusschen

Turionaua en Plnlvoraua geplaatst.
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Retinia Sylvestrana Curtis, Ann. and Mag. -of Nat. Hist. 2 ser.

V p. Ill (4850). — Slain ton, Ent. Annual for 1855 p. 53; id.,

Manual p. 248. — Wood. fig. 1808 (slecht).

12—15 mm.

Achteri'and der voorvleugels vrij steil, flaauw gebogen. Palpen

niet langer dan de kop, grijs, buit en waarts tegen de punt donkerder.

De grijze voorvleugelgrond is met vrij regtstandige, fijne, weinig

gegolfde donkere dwarslijnen geteekend en komt vooral achter eene

wortelwaarts grijsbruin beschaduwde lijn der tweede vleugelhelft

smal bandvormig boven, terwijl het wortelderde ook grijsbruin

gemengd Is ; over den wortel der grijze franje loopt eene scherpe

donkere lijn. Achtervleugels met franje grijs.

Junij, Julij.

De ontdekker dezer soort in Nederland is een belgisch Lepi-

dopteroloog. Baron de Crombrugghe de Picquendaele, te Ixelles bij

Brussel, die haar bij Putten in Noord-Brabant waarnam en mij

een paar exemplaien schonk die met Engelsche en een uit Bretagne

in Frankrijk overeenkomen. Hij vond ook de rups einde Mei in

de mannelijke bloemen van Pinus Maritima; zij is paarsgrijs met

bruinen kop.

Genus PENTHINA Fr.

Dit genus is met eene nieuwe inlandsche soort verrijkt, name-

lijk met Klugiana Freijer. Lederer plaatst haar in een afzonderlijk

genus, Pelatea Guenée, volgens hem, om de kortheid der sprieten

en een indruksel op het puntvierde der voorvleugels. Maar ik vind

de sprieten naauwelijks korter dan bij de andere soorten van Pen-

thina en het vermelde indruksel is al zeer flaauw. Daar nu de

thorax aan het eind ook een, hoewel niet sterken, schubbendot

heeft, de aderen dei' achtervleugels als bij Penthina en de voor-

vleugels tweekleurig zijn, komt het mij beter voor Klugiana in

dit genus te plaatsen, als afzonderlijke sectie Pelatea, ook, en wel

voornamelijk, om de eigenaardige kleurverdeeling der voorvleugels

wier wortelhelft groengeel en de tweede helft lichtbruin is, wat de

soort zeer kenbaar maakt. Voorvleugeladeren als bij Penthina be-

schreven.
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B. PELATEA Guen, Led.

16. Penthina Klugiana Freijer, Neuere Beitr. II p. 83 pi.

144. — Tr. X, 3 p. 71. — F. v. R., Abb. p. 34 pi. 20 fig.

2. — Hein., Wickler p. 140.

19— 21 mm.

Palpen weinig gebogen, lid 2 naar boven verbreed, het eind-

lid kort en stomp, hunne kleur zwartbruin als die van de kop,

de sprieten en den thoiax. Voorvleugels naar achteren verbreed,

bij den man zonder omslag, aan den wortel en voorrand een

weinig zwartbruin, met donkerbruine vlekken tegen den wortelrand

der tweede helft en twee kleinere, roodbruine tegen de punt. De

geheele voorvleugel is verder met dwarsrijen van ronde loodkleurige

iets glanzige vlekjes geteekend. .^chteivleugels grijs. Franje bruin-

geel. Onderzijde grijs, de voorvleugels donkerder.

Junij.

Rups , volgens de aangehaalde schrijvers in het voorjaar in de

bladknoppen en tusschen de bladeren van Paeonia Rosea, vol-

wassen groen, met zwarten kop, halsschild en voorpooten.

Door den heer F. J. M. Heylaerts in Zuid-Limburg gevangen.

Genus GRAPHOLITHA Tieits.

Op p. 280 der Vlinders van Nederland, Microlepidoptera, heb

ik in eene noot kortelijk gekarakteriseerd Ark-mlslana Zeil., tot

mijne afdeeling Chrosis van het genus behoorende en aan Fuligana

verwant. Deze Artemisiana is thans in Nederland ontdekt en volgt

op Fuligana.

Ih. Grapholitha .irtemisiana Zeil., Isis 1847 p. 27 — id.,

Stett. Ent. Zeit. 1847 p 282. — Martini, Bericht des Thür.

Tauschvereins 1848 p. 13. — Hein., Wickl. p, 136. — Trïfas-

cìana H.-S , S. B. IV p. 217 Tort. fig. 184.

11—12 mm.

Deze vlinder die, zoo als ik opgeef, van Fuligana Haw. {Arte-

misiana Snell., in Sepp. — Bst.) verschilt door de roomkleurig

witte lichte strepen der voorvleugels en hun franjewaarts scherp
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begrensden donkeren middenband, is goed herkenbaar. De lichte

strepen der voorvleugels zijn in hel midden volstrekt niet lood-

kleurig en hun puntvierde heeft tegen den vleugelwortel slechts

eene flaauwe donkere vlek. Toch zijn vleugelvorm en aanleg van

van teekening geheel als bij Fuligana en komt het mij dus niet

onmogelijk voor dat Artemisiana ten slotte zal blijken slechts de

midden-europesche vorm van Fulïgaua Haw. te zijn, evenals BÌ-

c'mciana Dup. de zuid-europesche. Overgangen zag ik echter nog niet.

De achtervleugels en onderzijde als Fuligana. Vleugeladeren

evenzoo.

Van da rups wordt opgegeven dat zij op Anchusa Officinalis

leeft. Ik kan hare beschrijving nu niet raadplegen.

De heer F. J. M. Heylaerls veikreeg den 6den Juni een exem-

plaar uit eene, bij Heerlen in Limburg gevonden, niet nader be-

schreven rups. Het is zeer typisch en komt geheel met een paartje

overeen dat ik van Prof. Zeiler ontving.

Grapholilha Palustraiia Zeil. — Snellen, H p. 286.

De rups is ontdekt en beschreven, in de Stett. Ent. Zeitung 58

(1897) p. 299 door den heer Schütze. Zij leeft in mos en is in

Mei en Junij volwassen.

Grapholitha Hercyniana Tr. — Snellen, II p. 293.

In Gelderland, bij Lochem, den 21 Junij 1896 door mij gevangen.

Grapholitha Ustomaculana Curt. — Snellen.^ II p. 335.

In Friesland bij Oldeterp door den heer D. ter Haar gevangen,

op 21 Julij 1898.

Grapholitha Discretana Wocke. — Snellen, Il p. 365,

Toen ik den vlinder beschreef, was de rups nog onbekend.

Schütze heeft haar ontdekt en beschreven, Stett. Ent. Zeitung 57

(1896) p. 11. Zij leeft in het najaar in de stengels van wilde Hop.

Grapholitha Compositella F, — Snellen, II p. 368.

Disque vond de rups van begin Augustus tusschen de spitsbla-

deren van Medicago Saliva en beschrijft haar als witachtig met

geelachtigen kop en smal bruin halsschild. De eerste vlinder kwam

op den 24sten der genoemde maand uit.

Grapholitha Regiana Zeil. — Snellen, II p. 378.
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Bij Rotterdam gevangen door Dr. T. Lijcklama à Nijeholt en

den heer P. J. M. Schuijt.

Het achterlijf is bij den man weinig of niet dunner dan bij het

wijfje, maar hij onderscheidt zich, behalve door het aderstelsel der

achtervleugels ook door eeiie langwerpig driekante, wortelwaarts

stomp gepunte zwarte vlek op de franjehelft van de bovenzijde

dier vleugels, in de tweede helft der cellen \c en id die echter

op den donkeren vlengelgrond weinig uitkomt. De achtervleugels

zijn ook spitser dan bij het wijfje.

Grapholitha Gallicolana Zeil — Snellen, II p. 353.

Limburg: bij Venlo door den heer A. van den Brandt en den 12

Junij 1898 door mij gevangen, ook aldaar.

Bij sommige exemplaren is de witte binnenrandsvlek der voor-

vleugels door eene vrij duidelijke donkere lijn gedeeld.

Dichrorampha Quaestioiiana Snell., II p. 402.

South lioudt. Trans. Ent. Soc. of Lond. 1898 Proc. p. 28.

Dlchr. Flavidorsana Knaggs, Entomologist 1898 (31) p. 201 e,

fig. voor deze soort. Volgens mij stellig Petiverelia.

Xysmatodoma Melanella Haw. — Snellen, If p. 450.

Als generieke naam voor deze soort zal hoogstwaarschijnlijk

moeten gelden: Narycia Steph., lUustr. VI p. 154. Stephens zag

haar voor een Trichopleron aan. Men zie over deze kwestie:

M'Lachlan, Entom. Monthly Mag. 34 p. 186 (1898)

Lypusa Maurella W. V. — Snellen, Il p. 451.

Laag Soeren bij Dieren, den 8 Junij 1900, een $: D, ter Haar.

Scardia Boleti F. — Snellen, II p. 452. - Tijds. 37 p. 14.

Venlo: 10 Junij 1898: P.J. M. Schuijt. — Kerkrade, 22 Mei

1899: H. J. H. Latiers.

Blabophanes Ferrugiiiella Hiibn. — Snellen, II p. 456.

Toen ik deze soort beschreef, was de rups nog onbekend. Zij

is sedert ontdekt door den heer Hering en beschreven, Stett, Ent.

Zeitung 55 p. 88 (1894) — Ook vermeldt Baron de Crombrugghe

de Picquendaele haar in de Revue Mensuelle de la Soc. Ent. Na-

muroise 1902 Sép. p. 2. Hij vond de rups in den winter in stukken

van kurken, in zwartbruine zakjes van 8—9 mm. lang.
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Tinea Arcella F. — Snellen, II p. 463,

Schütze beschrijft, Stelt. Ent. Zeit. 60 (1899) p. 463 de rups

en hare leefwijze. Zij is 6 — 7 mm. lang, dun, geelwit met bruinen

kop, in Mei, Junij volwassen en werd gevonden in doode elzen-

stammen waarin zij gangen half invreet. Voedsel niet dood hout,

maar eene zwamsoort {Jlypoxijlon Fuscum\ die op het hout groeide.

Incurvaria Capitella Cl. — Snellen, II p. 481.

Zie mijne aanteekening over deze soort: Tijdschrift 42

p. 209.

Nemophora MetaxeÜJi Hübn. — Snellen, I p, 488.

Iets over de eerste toestanden dezer soort vermeldt Chrétien,

Ann. Soc. Ent. de France 1894, Bulletin p. 128.

Adela Cuprella W. V. — Snellen, I p. 496.

Op de bij de voorgaande soort vermelde plaats vermeldt de ge-

noemde schrijver ook iets over de eerste toestanden van Cuprella.

Prays Simplicella H. S. — Snellen, II p. 519.

Eene mededeeling over deze soort door Schütze bevindt zicli in

de Stett. Ent. Zeil. 60 (1899) p. 169. Hij beschrijft de rups, die

hij in esschenknoppen vond als geelgroen, roodachtig geteekend,

dus ongeveer als die van CurüseUa, heeft echter geen acht geslagen

op andere dan duitsclie mededeelingen zoodat de zijne de kwestie

over het specifiek verschil der beide genoemde niet oplost. De

soortsregten van Simplicella worden er echtei' niet door versterkt.

Argyresthia Conjugtilla Zeil. — Snellen, II p. 529.

Een exemplaar der door Mr. H. W. de Graaf afgebeelde variëteit

vond Dr. J. Th. Oudemans den 7 Junij 1897 te Laag Soeren bij

Dieren.

Acrolepia Arnicella von Heyd. — Snellen, Tijds. 40 p. 342.

Drenthe: Paterswolde, Julij 1901: D. ter Haar.

Men zie verder over deze soort de aanteekeningen van den heer

ter Haar, Tijds. 43 Verslag p. 68 en 44, Verslag p. 19.

Orthotaelia Sparganola Thb. — Snellen, II p. 559.

De heer D. ter Haar deelde mij mede dat hij in Friesland de

rups meermalen in Carex had gevonden.

Depressaria Propinquella Tr — Snellen, II p. 581
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Groningen, Noordbroek in Augustus: D. ter Haar.

Depressaria Albipunctella Hübn. — Snellen, II p. 598.

Noord-Brabant, Oistermjk, 18 Julij 1895: H. A. de Vos tot

Nederveen CappeL

Psecadia Funerella F. — Snellen, II p. 605. — Tijds. 40

p. 349.

Overijssel. Deventer 30 Junij 1897: H. A. de Vos tot Nederveen

Cappel.

Gelechia Turpella W.V. — Snellen, II p. 629. — Tijds. 40

p. 350.

Zeeland, Vlissingen: P. Haverliorst.

Gclechia Sororculella Hübn. — Snellen, p. 630.

Gelderland, Lochern 11 Augustus 1902 : D. ter Haar.

Deze vliegtijd is laat.

(xelecliia Fumatella Dougl. — Snellen, II p. 632.

De vlinder is den 8 Augustus 1902 door den heer D. ter Haar

bij Lochern gevangen.

Greleeliia Intorruptella Hübn. — Snellen, II p. 637.

In de Stettiner Ent. Zeitung, Jaarg. 60 (1899) p. 178 beschrijft

Schütze de rups die hij in Augustus op brem vond, tusschen

bijeengesponnen blaadjes. Volgens hem is zij volwassen 12 mm.

lang, op den rug donkeigroen met drie flaauwe roodachtige langs-

lijnen, op den buik helderder groen. Kop en halsschild zwart.

Deze beschrijving verschilt nog al van de door mij gegeven

schildering der rups van Gel. MnUnella Zeil. (zie Vlind. v. Ned.'

II p. 637) en pleit voor hel specifiek verschil der laatste, door

mij t, a. p. betwijfeld.

Gelechia Peliella Tr. — Snellen, II p. 638. — Tijds. 37 p. 24.

Gevangen aan den Plasmolen bij Gennep door den heer H. A.

de Vos tot Nederveen Gappel.

Gelechia Electella Zeil. — Snellen, Tijds. 40 p. 353.

Friesland, Oldeterp 31 Julij: D. ter Haar.

Acanthophila Alacella Zeil. — Snellen, II p. 676.

Gelderland, Apeldoorn 18 Junij 1895; H. A. de Vos tot Neder-

veen Gappel.
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Poecilia Lepidella Zeil. — Snellen, II p. 680.

Friesland, Kollum 4 Augustus: D. ter Haar.

Xystopliora Palustrella Dougl. — Snellen, II p. 686. Tijds.

40 p. 355.

Door den heer D. ter Haar is de tot dusverre nog onbekende

rusps ontdekt en beschreven. Hij vond haar in Friesland, in Junij

volwassen, in de bladeren van Iris Pseudacorus. De volgroeide rups

is lichtgeel met hier en daar vlekkig verbreede karmijnroode langs-

lijnen en met bruinen kop en schilden. Verpopping buiten de mijn.

Zie Tijds. 45 p. 108.

Xystophora Lucidella Steph. — Snellen, II p. 687.

Lord Walsingham beschrijft de rups in deel 34 (1898) van

het Entom. Monthly Mag. p. 205. Zij leefl in den voorzomer in

den stengel van Sclrjixs Lacustris en is volwassen groengrijs met

lichteren buik, zwarten kop en bruingrijze schilden. Verpopping

in den stengel.

Lampros Similella Hübn. - Snellen, lip. 719 — Tijds. 37 p. 27.

Limburg: Venlo 10 Junij 1898, vele exemplaren in dennenbosch

door mij gevangen.

Disque zegt, Stettiner Entom. Zeitung 1895 p. 243, iets van

de rups dat von Heinemann's beingten bevestigt. Hij vond in October

(dn Tannenabschnitte mit grindigem Auswuchs, sogenannte Weiss-

tannenkrebse, die stets die Raupe der Couijermm beherbergen»,

graauwe rupsen welke hij voor die van Bractella hield maar

waaruit in Junij van het volgende jaar eenige exemplaren van

Similella kwamen.

Lampros Cinnamomea Zeil. — Snellen, II p, 720. — Tijds.

37 p. 28.

Apeldoorn: 26 Junij 1994: H. A. de Vos tot Nederveen Cappel.

Lampros Procerella W.V. — Snellen, II p. 721.

Drenthe, bij Paterswolde den 14 Julij 1901 door mij gevangen.

Lampros Lambdella Don. — Snellen, II p. 722.

Limburg, Gulpen Junij 1902 eenige exemplaren : P. J. M Schuijt.—
Gelderland, Lochern, 3 Aug. 1902: D. ter Haar.

Butalis Clieuopodiella Hübn. — Snellen, Il p. 746.
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Gelderland/ Ellecom : Dr. T. Lycklama à Nyeholt.

Tiiiagma Perdicella Zeil. — Snellen II p. 756.

Mijn vermoeden, dat de rups op aardbeziën zou leven, wordt

bevestigd door eene mededeeling van Chrétien, in de Ann. de la

Soc. Ent. de France 4894, Bulletin p. 129. Hij vond de rups in

den stengel der genoemde plant, van den zomer tot in het vooijaar.

Gracilaria Roscipeiinella Hübn. — Snellen, II p. 769.

Zuid-Holland, bij Rotterdam door mij gevangen.

Coleophora Fabriciella de V. — Snellen II p. 803.

Duur den heer D. ter Haar, in Friesland, den 20 Julij 1900

bij KoUum gevangen

Ueineinannia Festivella W. V. — Snellen, II p, 851.

Gelderland, Doetinchem, een vrouw^elijk exemplaar op 16 Julij

1899 door den heer P. .1. M. Schuijt gevangen.

Bij het onderzoeken van dit, zeer gave, voorwerp zag ik dat

lid 2 der palpen bovenaan een weinig behaard is. Het komt overigens

geheel met mijne beschrijving overeen.

Liinnaecia Pliragmitella Sttn. — Snellen, Tijds. AO p, 359.

Men zie over deze soort de mededeelingen van den heer D. ter

Haar, Tijds. 41, Verslag p. 81 en deel 42, Verslag p. 17. Daaruit

blijkt vooral dat de rups heel wat later in het jaar inspint dan

ik, naar Stainton, opgaf.

Lavenia Aurifroiitella Hübn. — Snellen, II p. 859. — Tijds.

32 p. 67.

Gelderland: Apeldoorn, 26 Mei, een wijfje: H. A. de Vos tot

Nederveen Cappel.

Elachista Nobilella Zeil. — Snellen, II p. 893.

Gelderland, Oosterbeek, 7 Junij 1900 : D. ter Haar.

Genus LITHOCOLLETIS Hübn., Zeil.

Ook dit genus is weder met eene nieuwe soort verrijkt, name-

lijk met Lit/i. Genicidella Ragonot. Het getal der bekende in-

landsche stijgt hierdoor tol 43. Zij is zeer na verwant aan Sijlvella

Haw., vroeger, ook door mij, voor eene variëteit daarvoor gehouden
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en komt naast haar in afdeeling c, 2, aa, b van de Analytische

tabel der soorten die dus als volgt wordt gewijzigd :

b. Voorvleugels lielderwit, met goudbruine, scherp

zwart gerande dwarsbanden; zwarte deelingslijn

der franje tot onderaan zeer scherp; aan den

vleugelwortel eenige zwarte stippen.

c. Eerste dwarsband der voorvleugels stomp

gebroken, hare bovenhelft niet puntig ver-

lengd tot de tweede 38« Sylvella.

cc. Ook de eerste van de dwarsbanden der

voorvleugels scherp gebroken, hare boven-

helft puntig verlengd tot de tweede . . 386. Geniculella.

Litltocolletis Amyotella Dup. — Snellen, II p. 909.

Deze soort is door mij bij Rotterdam, in het Stadspark gevon-

den. Zij komt aldaar tweemalen in het jaar voor, in Mei en in

de laatste dagen van .lulij en de eerste van Augustus, tegen eiken.

Lithocolletis Salicicoleila Sire. — Snellen, II p. 916.

Door Mr. E. A. de Roo van Westmaas in Sepp behandeld, 2e

Serie IV p. 272 pi. 45.

Lithocolletis Corylifoliella Hübn. — Snellen, II p. 928.

Ook door Mr. de Roo van Westmaas in Sepp behandeld, zie 2e

Serie IV p. 281 pi. 46.

Lithocolletis Emberizaepennella Bouché. — Snellen, II p. 932.

Eveneens door Mr. de Roo van Westmaas behandeld. Zie Sepp,

2e Serie IV p. 267 pi. 45.

Lithocolletis Nicellii Sttn. — Snellen, II p. 935.

Deze is de vierde der door Mr. de Roo van Westmaas behan-

delde soorten. Zie Sepp, 2e Serie IV p. 277 pi. 46.

Lithocolletis RIemannella F. — Snellen, II p. 936.

Zuid-Holland, bij Rotterdam, de vlinder in Mei en Augustus

door mij gevangen en ook gekweekt, uit elzenbladeren.

Lithocolletis Geniculella Ragonot, Petit. Nouv. Entom. 1873

N. 86 p. 346 — id., Ann. Soc. Ent. de France 1874 p. 601 pi.

11 fîg. 9; Bull p. 173 — id., 1876 p. 413 pi. 6 fig. 8.

Äcerifoliella var. C, Zeller, Linn. Ent. I p. 239 pi. 1 fig. 33.

7—8 mm.

Tijdschr. v. Entom. XLVI. 1
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Evenals Si^lvella, herinnert ook deze soort aan Lith. Hortella

maar wordt door dezelfde kenmerken daarvan onderscheiden. De

beschrijving is bijna geheel die van Sylvella, kop en thorax, zqn

ook wit, met eenige grijze haren en schubben, evenzoo is de grond

der voorvleugels wit en zijn de goudbruine dwarsbanden zwart

gerand. De zwarte stippen aan den wortel der voorvleugels zijn

echter grooter, meer vlekkig, op haar volgt geene gebroken, soms

afgebroken zwarte dwarslijn, zij ontbreekt en de dan volgende

eerste, goudbruine dwarsband is niet stomp gebroken maar even

scherp als de tweede terwijl hare bovenhelft, als eene lijn verlengd,

zich uitstrekt tot in den tweeden dwarsband die bij Sylvella en

Geniculella ongeveer eveneens is gevormd.

Ondanks het niet zeer belangrijke verschil van Sylvella geloof

ik toch thans dat Ragonot gelijk heeft en wij Geniculella als eene

afzonderlijke soort moeten beschouwen die als rups op Acer Pseu-

doplaianus (onderzijde der bladeren) leeft terwijl Sylvella alleen op

Acer Campestre huist.

Waarschijnlijk is Pseudoplataniella Rag., 1. c. p. 600 pi. 11

fig. 8 — id., 1876 pi. 6 flg. 9 nog eene derde verwante soort

bij welke de donkere vlekjes aan den voorvleugelwortel bandvormig

zijn geworden, de onderhelft van den eersten goudbruinen dwars-

band ontbreekt en de bovenhelft eene schuinere rigting heeft ter-

wijl hare lijnvormige verlenging gemist wordt. Sedert de uitgave

van het tweede gedeelte mijner Vlinders van Nederland zijn mij

vele exemplaren van Sylvella door de handen gegaan maar nooit

heb ik overgangen op de beide andere mij toenmaals in natura

nog onbekende soorten gezien.

Van Geniculella ving ik twee zeer gave exemplaren tegen Acer

Pseudoplatanus^ den 16 Mei 1901 bij Loosduinen in Zuid-Holland.

Nepticula Aceris Frey, — Snellen, II p. 986.

Groningen, 13 Julij 1901, de vlinder in den Hortus Botanicus,

tegen Acer Pseudoplatanus.

Pterophopus Microdactylus Hûbn. — Snellen, II p. 1050.

Bij Doetinchem door mij gevangen, den 21 Julij 1899.
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Genus ACIPTILIA Hübn., Wocke.

Van dit genus is, zooals in dit Tijdschrift deel 42, Verslag p. 49

werd vermeld, ook eene nieuwe inlandsche soort waargenomen-

namelijk Galactodactyla Hübn. Zij is door mij reeds kortelijk geka-

rakteriseerd, Vlinders van Nederland II p. 1053, vormt afdeeling

A van het genus en komt dus nog voor Spilodactyla Curt.

A.

\a Aciptilia Galactodactyla Hübn., Aluc. fig. 2. — Treils. IX

p. 250. — Wocke in Hein., Motten p. 806. — {us) wood, fig.

1628. — Zeller, Isis 1841 p. 557 pi. 4 lig. 35; id., Linn. Ent.

6 p. 390 — Schreiber, Stett. Ent. Zeitt. 1849 p. 301. — H. S.,

S. B. V p. 384. — de Graaf, Tijds. 2 (1859) p. 53 — Staint
,

Man. 2 p. 444.

Galodactyla Freyer, Neuere Beitr. VII p. 175 pi. 660 fig. 1.

Bij mijne beschrijving t. a. pi. moet nog worden gevoegd dat

de eerste veder aan den voorrand een grijs vlekje in de franje

heeft, juist boven het, meestal in twee stippen gedeelde grijze

streepje tegen de spleet en eene zwarte stip tegen de punt. De

achtervleugels zijn grijs met bijna witte franje en een zwart stipje

of streepje in de spits der vederen. Achterlijf en pooten wit.

Van deze soort vond ik in Mei 1899 bij den Haag verscheidene

rupsen op de onderzijde der bladeren van klitten, Arctium Lappa.

Zij waren groen,wit en donker geteekend, behaard. Eene naauwkeurige

beschrijving der eerste toestanden geeft Schreiber.

De vlinders kwamen allen uit van 12 tot 17 Junij.

Sedert de uitgave van het tweede gedeelte der Vlinders van

Nederland, 1882, E. J. Brill, zijn de na te melden vervolgen op

mijn werk gepubliceerd *):

1) Toen dit stuk voltooid was, ontving ik berigt der ontdekking (of weder-

ontdekking) van Argynnes Pales W.V. var. Arsilache Esp. in Groningen, door den

heer H. Kooi (zie ook ter Haar, Ent. Her. N". 14 p. 96). Vroegere berigten over

het voorkomen dezer soort onbesproken latende, is het nu buiten twijfel dat zij

inlandsch is en op 16 .Julij 1903 in verscheidene exemplaren bij de Punt, ten

zuiden van Groningen werd gevangen. De heer Kooi had de vriendelijkheid mij



268 (e. p. T. snellen). AANTEEKENINQEN üVEK ned LEPIDÜPTEllA.

Tijdschrift voor Entomologie deel 30 p. 199—226 (1886—87 j.

id., id. 32 p. 29—72 (1888—89).

id., id. 36 p. '189—229 (1892—93).

id., id. 37 p. 1—32pl. 1 (1894-95).

id., id. 40 p. 278—367 pl. 12 (1897).

een exemplaar te schenken. Het komt geheel met Noordduitsche van Arsilache in

mijne collectie overeen. In de Vlinders van Nederland I p. 28 gaf ik reeds in

eene noot eene korte beschrijving dezer soort, waarbij ik alleen nog te voegen

heb dat de variëteit Arsilache zich ook van den type Pales onderscheidt door op

de onderzijde zwart gevlekte voorvleugels.

In de rij der soorten volgt Pales var. Arsilache op Dia als 3Ä.

Door deze ontdekking wordt het getal onzer Macrolepidoptera gebragt op 954

en dat van alle inlandsche Lepidoptera op 1727 *).

De rups leeft op Viola en is in Junij volwassen, zwart, geel geteekend en

gedoomd. Zie voor citaten: Pap. Pales W.V. p. 177. — Hübn. , Pap. f. 34, 35.

— O. en Fr. I, 1 p. 63; IV p. 110; X. 1 p. 11.— Freyer, Neu. Beitr. VII p.

118 pi. 666 fig. 1.

P. Arsilache Esp., I p 35 pl. 56 fig. 4, 5. — Hübn., fig. 36, 37. — Freyer,

Beitr III pl. 115 fig 2.

*) Dr. J. Th. Oudemans meldt mij nog dat Arsilache ook bij Venlo is gevangen

door den heer A. van den Brandt; deze hield haar voor Argynnis Dia.
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„ dimidiatipennis Sich. 151.

„ flavipes L. 150.

„ inacrocephalus F. 159.

„ quadrifasciatus Deg. 149.

„ rufipes F. 145, 164.

„ scutellatus 196.

„ signatus 200.

„ strigatus 200.

„ tibialis Say 153.

„ vesicularis 192.

„ vitellinus 196.

„ vittatus F. 149, 171.

Criorrhina 214.

„ asilica 216.

„ ruficauda 216.

Cyrtoueura stabulans 168.

Dalmannia 186.

„ punctata 193.

Dasyphora 188.

Desmometopa 207.

Dichromyia 209.

Dilophus 185.

Dipodium apiarium Bosc. 183.

Echiuomyia 218.

Ensina 188.

Eristalis 216.

„ intricarius 216.

Eumerus lunulatus Meig. V. 15.

Euriua lurida Meig. T. 68.

Gastropbilus 206.

Glossigona 196.

Glossina 216.

Grapbomyia 188.

Graptomyza 213.

Haematobia exigua de Meijere V. 67.

Helophilus 216.

Heringia flavitarsis Meig. V. 68.

Hexatoma pellucens F. V. 68.

Homalomyia 154.

Hydrotaea dentipes F. V. 15.

Hypoderma 178.

Leptis scolopacea L. V. 21.

Leria 188.

Limnia 188.

Limosina ferruginata Stenh. V. 68.

Liogma glabrata Meig. V. 15.

Lonchaea 217.

Lonchoptera 177, 218.

Lucilia 218.

Macquartia 209.

Megaspis 216.

Meigenia floralis Meig. 175.

Melophagus ovinus Latr. V. 57.

Mesembrina 188.

Microdon 215.

Micropeza 188.

Mosillus 188.

Musca 205.

„ domestica 105, 177.

Myodina 188.

Myopa 148.

„ atra F. 148.

„ dorsalis F. 208.

„ fasciata Meig. 196.

pietà 208.

„ testacea 196.

„ variegata 196.

Myopites 188.

Myospila 188.

Neinopoda 188.

Nerius 207.

Occemyia 186, V. 67.

„ atra F. 148

Ocbthera 216.

Oestrus 205.

Ortalis 188.

Palaeomyopa 205.

Phora 162.

„ rufipes Meig. 162.

Physocephala 145.

„ dimidiatipennis Sieb. 151.

„ nigra Deg. 149.

„ pusilla Meig. 152.

„ rufipes F. 146^ 164, V. 15.

„ spec. 174,

„ truucatus 200.

„ variegata 200.

„ vittata F. 159, 171, V. 15.

Piopbila 188.

Platycephala umbraculata Meig. V 68.
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Platyuochaetus 216.

Platyparea 188.

Platystoma 217.

Platystyla 207
Prosena 188.

Psila 188.

Rhingia 213, V. 07.

Saproiuyza 188.

Scatophaga 107.

Scenopinus 208.

Sciomyza 188.

Sepsis 188.

Sicus 153.

„ ferrugineus L. 148, 174.

Siphona 187.

Stomoxys 188.

„ ealuitrans V. 68.

Stratiomyia potamida Meig. V. 68.

Stylogaster 151.

„ ethiops 154.

„ minuta 154.

„ ueglecta Will. 203.

„ stylosa 154.

Syrphus 198.

Tachina 215.

Tephritis 188.

Tetauocera 188.

Themira 188
Thrixion 220.

Trypeta 188.

UropLora 188.

Volucella 219.

„ pellucei's L. 218, V. 16.

Xauthograuiuia 189.

Zodion 152.

„ cinereura F. 152, 179.

„ notatuiu 198.

HYMENOPTERA.

ibia fasciata L. V. 65.

Allautus scrophulariae L. V. 7, 59.

„ vespa Retz. V. 59.

Amblyteles spec. V. 14.

Ancistrocerus Wesin. 150.

Andrena 150 (zie ook Anthrena).

„ aterrima 148.

„ pilipes 150.

„ thoracica F. 148.

Andricus circulans Mayr V. 21.

Anthrena carbonaria L. 148.

„ thoracica F. 148.

„ triminerana Kby. 153.

Apis 164.

„ mellifera L. V. 21.

Arge rosae L. V. 60.

Bembex integra Panz. 149.

„ rostrata L. V. 19.

„ tarsata Latr. 149.

Blasticotoma filiceti Kl. V. 15.

Bombus 12, 146.

Bombus agrorum F. 158, 173.

„ hortensis 150.

,, hortorura L. 158.

,, lapidarius L. 146, 173, V. 21.

„ muscorum F. 149.

„ terrestris L. 15, 19, 145, 123,

181.

„ thoracicus Sich. 151.

Chalcicodoma sicula Rossi 151.

Cimbex 58.

„ axillaris Panz. 59.

„ betulae 59.

„ capreae Knw. 58.

„ connata Schrk. 58, V 5, 12, 66.

„ fagi Zdd. 58, V. 6, 11, 66.

„ fjmorata L. 58, V. 5, 12, 68.

„ humeralis Fourcr. 59.

„ lutea L. 58, V. 6, 12, 63.

„ quadrimaculata Müll. 58.

„ saliceti 59.

„ variabilis Kl. 58.

Clavellaria amerinae L. V. 7, 59, 63.

Colletés 163.

Croesus latipes Vili. V. 62.

„ septentrionalis L. V. 59, 62.

Cynips kollari Htg. V. 21.

Dasypoda plumipes Panz. 148.

Eciton foreli Mayer 154.

Epipona reniforrais Gmel. 163.

Eriocampoides aunulipes Kl. V. 59.

Eucera 151.

„ antennata 111. 151.

„ malvae Rossi 151.

Halictus 151.

„ rubicuudus Chr. 152, 163.

Holcocneuie coeruleocarpa Htg. V. 58.

„ crassa Fall. V. 59.

Hylaeus quadristrigatus Latr. 152.

Koptorthosoma tenuiscapa Westw. 8, 12.

Lophyrus pini L V. 59.

Lyda inanità de Vili. V. 4.

Lygaeonematus compressicornis F.

V. 11. 59, (}(3.

Macrophya albicincta Schrk. V. 59.

„ duodecimpunctata L. V. 59.

„ rustica L. V. 58.

Megachile maritima Kby. 163, 173.

„ sicula Rossi 151.

Nematus croceus Thoms. V. 65.

Odynerus 150.

„ reniforuiis Gmel. 163, 180.

Osmia 150.

Pachyprotasis rapae L. V. 58.

Poecilo.soma luteola Klg. V. 9, 56, 59, 66.

Pompilus 150.

„ audax Smith 150.

Pteronus cadderensis Cam. V. 65.

„ curtispinus G C. Thoms. V.

13, 59, 61.

„ dilutus Brischke V. 11.

„ dispar Zdd. V. 59, 61
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Pteionus melanaspis Htg. V. 59.

„ miliaris Panz V. lU, 59,61,{i5.

„ oligospilus Forst. V. 59, (51.

„ spiraeae Zdd. V. 59. 67.

Rhogoga.stera pietà Kl. V. 58.

„ viridis L. V. 58, 59.

Salius rubellus Er. 150.

Sphex flavipenui.s Lep. 150.

Taxonus glabratus Fall. V. 58.

Tenthredo atra L. V. 59.

„ flava Se. V. 59.

livida L. V. 59.

„ mesomelaeua L. V. 59.

,,
rufiventris F. V. 59.

Triehiocampus ulmi L. V. 7, 59
viminalis Fall. V. 13, tìO.

Triehiosoma 61.

„ lucorum V. 13.

tibialis Staph. V. 12.

Vespa 146.

„ crabro 147.

„ vulgaris L. 146.

Xyloeopa olivacea F. 164, 174.

„ teuuiscapa Westw. 8, 12.

LEPIDOPTERA

Abraxas sylvata Scop. V. 52.

Aeanthophila alacella Aelì. 262.

Acherontia atropo« L. 227, 235.

Aeidalia eorrivalaria Kretschm. V. 52.

„ emutaria Hb 249.

„ laevigata Seop. 249, V. 52.

„ ochrata Scop 249.

„ promutata Guen. 249.

Aciptilia 56.

„ galactodaetyla Hb. 226, 267.

„ malacceusis Zeli. 56.

„ nivea Snell. 26, 56.

„ pentadactyla 56.

Acrolepia arnicella v. Heyd. 261.

Acronyeta aceris L. 242.

„ leporina L. 242.

„ megacephala W. V. 242.

Adela cuprella W. V. 261.

Adelomorpha Snell. 49.

„ ritsemae Snell. 49.

Adopaea tbaumas L. V. 69.

Agrotis 91.

„ baja W. V. 91.

„ dahlii Hb. 245

„ grisescens Tr. V. 2.

„ interjecta Hb. 245.

„ lidia Cram. 246.

„ pronuba L. 245.

„ smithii Snell. 91.

„ triangulum 92.

„ valesiaca Boisd. V. 2.

„ xanthographa 92.

Amblyptilia sythoffl Snell. 26, 54.

Amphidasùs betularia L. 249, V. 56.

Anchooelis lunosa Haw 243.

Anisopteryx aceraria W. V. 249.

Apatura iris L. 229.

Aplecta occulta L. 243.

Arctia caja L. V. 5.

Argynnis aglaja L. 229.

dia L. V. 52.

„ papbia L. 229.

„ pales 267.

„ selene W. V. 229.

Argyresthia conjugella Zeli. 261.

A.sopia manihotalis Guen. 79.

Aspilates ochrearia Rossi 250.

Atteva basalis Voli. 25, 30.

„ conspicua Walsiugh. 30.

„ modesta Snell. 25, 30.

„ subaurata Durrant 30.

Blabophaues ferruginella Hb. 260.

Bcmbyx populi L. 65, 238.

„ pruni L. 238

„ quercus L. 238.

Botys nigrata Scop. 254.

„ silacealis Hb 254.

Brephos parthenias L. 248.

Butalis chenopodiella Hb. 263.

Cabera pusaria L. 250.

Cacogamia Suell. 48.

„ elegans Snell. 26, 49.

„ (?) luteelia Snell. 26, 50.

Calaraia lutosa Hb. 227, 244.

Calamotropha paludella Hb. 254.

Calligenia miniata Forst. 236.

Carciua quercana Fabr. 36.

Catocala electa View. 226, 247.

Cerace stipatana Walk. 26.

„ triphaenella Snell. 25, 26.

Ceratophora cinerella 42, 45.

„ plioxopterella Snell. 26, 41.

Ccrura furcula CI. V. 5.

Chimabacche t'agella F. V. 21.

Cidaria bifasciata Haw. 251.

„ cartata Hb. 250.

„ elutata Hb. 251.

fluviata Hb. 251.

Cimelia margarita Hb. V. 2.

Cirrhoedia xerampelina Hb. 242.

Coenonympha bero L. 231.

Coleophora fabriciella de V. 264.

Coproptilia Snell. 32.

„ glebicolorella Snell. 25, 34.

Coriscium Zeli. 54.

Crambus contaminellus Hb. 255.

„ ericellus Hb. 254.

„ fascelinellus Hb. 255.

„ perlellus Scop. 255.

„ uliginosellus Zeli. 254.

Craniophora ligustri W. V. 227, 242.
Cryptophasa (?) stipella Snell. 25, 31

_

Dasycera 48.
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Dasycera (?) bernsteiuiella Snell. 49.

Deilephila euphorbiae L. 234.

Depressaria 28, 31.

„ albipunctella Hb. 262.

„ propiiiquella Tr. 261.

Dianthoecia albimacula Bkh. V. 2.

Dichrorampha quaeslionana Snell. 260.

Elachista uobilella Zell. 264.

Ephestia cahiritella Zell. 80, 90.

„ passulella Barrett. 80.

Ephyra punctaria L. V. 69.

„ quercimontaria Bastelb. V. 68.

Epinephele janira L. 231.

„ tithonus L. V. 69.

Eupithecia coronata Hb. 226, 2.53.

„ exigu&ta Hb. 251.

„ helveticaria Boisd. 252.

„ imparata Hb. 226, 252.

„ inuotata Hb. 252.

„ laquearia H. S. 252.

„ satyrata Hb. 140, V. 52.

Euteles Hein. 44.

Falculina Zell. 32.

„ ochricostata Zell. 32.

Gastropacha dumeti L. 238.

Gelechia continuella Zell. 43.

„ cytisella Tr. 41.

„ electella Zell. 262.

„ funestella Dougl. 262.

„ (?) hybisci Staint. 26, 43.

„ interruptella Hb. 262.

peliella Tr. 262.

„ (?) pubesceutella Staint. >26,

45.

„ (?) .similella Snell. 26, 44.

„ sororculella Hb. 262.

„ turpella W. V. 262.

Gracilaria cramerella Snell 84.

„ formosa Staint. 54.

„ roscipenuella Hb. 264.

Grapholitha artemisiana Zell. 226, 258.

„ compositella F. 259.

„ discretana Wocke 259.

„ gallicolaua Zell. 260.

„ bercyniaua Tr. 259.

„ palustrana Zell. 259.

„ regiana Zell. 259.

„ ustomaculana Curt. 259.

Hadena gemmea Tr. V. 2.

„ serena W. V. 243.

Harpella aureatella Snell. 26, 47.

,, bractella 47.

Harpyia bifida Brabm. 239.

Heinemaania festivella W. V. 264.

Hepialus humuli L. 235.

„ sylvina L. V. 57.

Hesperia sylvauus F. 234.

„ thaumas Hfn 234.

Hybocarapa milhauseri F. 239.

Hydrelia uncula Gl. 246.

Hyppa rectilinea Esp. 243.

Incurvarla capitella Cl. 261.

Ino pruni W. V. 235.

„ statices L. 235.

Lampros cinnamomea Zell. 263.

„ lambdella Don. 263.

„ procerella W. V. 263.

„ similella Hb. 263.

Laria 1-nigrum Muli. 226, 237.

Laverna aurifrontella Hb. 264
Lecithocera (?) bipunctella Snell. 25, 37.

„ (?) costimaculella Snell 25, 37.

„ (?) heylaertsi Snell. 25, 38.

„ luticornella Zeli. 35, 36, 38.

„ tenuipalpella Snell. 25, 35.

Leucania impura Hb. 227, 245.

„ turca L. 245.

Leucodonta bicoloria W. V. 226, 241.

Limenitis sibilla L V. 69.

Limnaecia phragmitella Sttn. 264.

LithocoUetis amyotella Dup. 265.

„ corylifoliella Hb. 265.

„ emberizaepenella Bchc. 265.

„ geniculella Rag. 226, 26.';.

„ klemannella F. 265.

„ nicellii Sttn. 265.

„ salicicolella Sire. 265.

Lithosia muscerda Hfn. 236.

Lophopteryx cucullina W. V. 226, 240.

Luperina ophiogramraa Esp. 244.

Lycaena aegon L. 142, 227, 232.

„ alcon F. 137, 231, 232.

„ argiolus L. !42.

„ argus 227, 232.

„ arion 231.

„ eupbemus Hb. 226, 228, 231,

232.

„ icarus Rott. 142.

„ semiargus Rott. 142.

Lymantria dispar L. V. 5.

Lyonetia clerckella Snell. 86.

„ simplella Snell. 86, 90.

Lypusa maurella W. V. 260.

Macroglossa bombyliformis Ochs. 234.

Malacosoma neustria L. V. 15.

Malacotricha bilobella Zeli. 41.

„ deceptella Snell. 25, 40.

„ externella 41.

„ septella Zeli. 41_

„ setosella Gleni 41.

„ zingarella Walsingh. 41.

Mania maura L. V. 68.

Meliana flammea Curt. 244.

Melitaea athalia Esp. 228.

„ aurinia Rottb. 228.

Miselia oxyacanthae L. 243.

Nemophora metaxella Hb 261.

Nemotois (violellus S. V.?) 140.

Nephopteryx 48.

„ formosa Haw. 255.

Nepticula aceris Frey 266.

Nonagria 227.
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Nonagria aruiidinis Hb. 244.

„ cannae O. V. 18.

Notodonta dodonaea W. V. 239.

„ tremula Clerck 239.

„ tritophus W. V. 239.

Nuraeria pulveraria L. 249.

Nyssia zonaria W. V. 249.

Ocneria dispar L. V. 16.

„ monacha L 238.

Odontopera bideiitala L. 248.

Odontos'"a cannelita Esp. 226, 240.

Olycha Snell. V. 28.

„ grossepunctella Snell. 25, 29.

Opogona diraidiatella Zeil. 26, 52.

„ furaiceps Felder 83, 90.

„ thioiiella Snell. 53.

Orgyia pudibnnda L. 238.

Ornithoptera V. .^3.

Orobena praetextalis Hb. 254.

Orthoiitha coarctata F. V. 67.

Orthotaelia .sparganella Thb. 261.

Ourapteryx sambucaria L. V. 5.

Psammeces zehntneri Snell. 26, 53.

Papilio hermione major Esp. 230.

„ idaeoides Ilewitson V. 2.

„ machaon L. 234.

„ memnon L. V. 53.

Pempelia ornatella W. V. 255.

Penthina klugiana Freyer 226, 258.

Phragmatobia fuliginosa L. 236.

Phragmatoecia castaneae Hb. 235.

Phyllocnistis minutella Snell. 87, 90.

Platypteryx Lasp. 238.

Platyptilia acanthodactyla Hb. 54.

„ cosmodactyla Hb. 54.

„ moerens Snell. 54.

„ sythoffi Snell. 26, 54.

Flnsia festucae L. 246.

„ jota L. V. 52.

Poecilia lepidella Zeil. 263.

Polyommatus circe 232.

„ dorilis Hfn. 227, 232.

„ euridice Rottb. 233.

„ hippothoe L. 233.

„ phlaeas 232.

Porthesia similis Fuessl. V. 5.

Prays simplicella H. S. 261.

Prothymia viridaria Cl. 246.

Psecadia funerella F. 262.

Pseudoterpna coronillaria Hb. V. 50.

, pruinata Hfn. 248, V. 50.

Psyche unicolor Hfn. 235.

Pterophorus microdactylus Hb. 266.

Pyralis geroutesalis Moore 79.

Retinia sylvestrana Curt. 226, 257.

Sarrothripa revayana W. V. 236.

Satyrus hermione L. 226, 230.

semele 230.

Scârdia boleti F. 260.

Sco Ionia belgiaria Hb. 250.

Scoliopteryx libitrix L. 246.

Scoparla phaeoleuca Zeil. 254.

Senta maritima Tausch. 244.

Setomorpha 28.

„ bogotatella Zell. 29.

„ rateila Zell. 29.

„ tineoides Walsiugh. 81, 90.
Smerinthus populi L. V. 5.

„ tiliae L. 67.

Sphiux convolvuli L. 228, 234.

„ ligustri L. 235.

Spudaea ruticilla Esp. 243.

Tapinostola fluxa Hb. 244.

„ helmanui W. 244.

„ phragmitidi« Hb. 244.

Teras literaua L. 256.

„ variegana \V'. V. 255.

Thecla quercus L. 233.

„ w-album Enoch 233.

Tinagma perdicella Zell. 264.

Tinea arcella F. 261.

Tiueola (?) uubeculella Snell. 81.

Tortricomorpha atrosiguata Feld. 25, 30.

„ obliquefasciata Walsingh. 30.

„ transversella Snell. 25, 30.

Tortrix decretana Fr. 256.

„ sorbiana L. 256.

Vanessa atalanta L. V. 2, 4.

io L. V. 4.

„ levana L. 229.

„ urticae L. 229, V. 5.

Xylina furcifera Hfn. 243.

„ socia Hfn. V. 14, 19.

Xylocampa lithorhiza Bkh. 243.

Xysmatodoma melauella Haw. 260.

Xystophora lucidella Steph. 263.

„ palustrella Dougl. 228, 263.

Zanclognatha tarsicrinalis Kn. 248.

Zeuzera pyrina L. 235.

Zonosoma trilinearia Bkh. 249.

Zygaena filipendulae L. 236, V. 19.

NEUROPTERA.

Ascalaphus coccajus Schiff. V. 20.

„ macarouius Scop. V. 20.

„ ramburii McLachl. V. 20.

ORTHOPTERA.

Oedipoda coerulans L. 148.

„ cyanoptera Charp. 149.

„ migratoria L. 148.

Pachytylus migratorius L. 148.

Sphingonotus coerulans L. 148.

„ cyanopterus Charp. 149.

RHYNCHOTA.

Diaspis fallax Horv. V. 4.
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TRICHOPTERA.

Phryganea striata L. V. 21.

ALGEMEENS ZAKEN.

Aurivillius (Prof. Dr. C), eerelid. V.41.

Besluit, dat de hestuursleden dadelijk

lierkie.sbaar zijn. V. 48.

Besluit, dat de bestuursledeu zonder

aanwijzing hunner functiën worden
gekozen. V. 48.

Besluit, dat de bestuursleden v> or 6

jaren worden gekozen. V. 48.

Besluit, dat het bestuur uit Gleden zal

bestiian. V. 48.

Bibliothecaris, toestand der bibliotheek.

V. ;-i9.

Dissel (E. D. van), lid, bedankt. V. 34.

Everts (Jhr. Dr. Ed ), Coleoptera neer-

landica voltooid. V. 35.

Frowein (F. J.), begunstiger, bedankt.

V. 34.

Ganglbauer (L.) , eerelid. V. 41.

Geschenken (voor de bibliotheek). V.40.
Hasselt (Dr. A. W. M. van), lid, overleden.

V. 32.

Hasselt (Dr. A. W. M. van), legaat. V. 33.

Hasselt (Dr. A. W. M. van), legaat biblio-

theek. V. 22.

Kempers, Mutatie-theorie van de Vries.

V. 54.

Kempers, Verslag over Rekening en

Verantwoording. V. 42.

Klijnstra (B H.), lid. V. 35.

Klijnstra (F. J.), lid. V. 35.

Latiers, vangmethode Coleoptera. V. 51.

Leesberg (Mr. A. F. A.), In memoriam
A. W. M. van Hasselt. 71.

May (Jhr. J. W.) , correspondeerend
lid, overleden. V. 31.

Moele Bergveld fH. J.D.), lid, bedankt.

V. 34.

Nierstrasz (Dr. H F.), lid, bedankt. V.34.
Ooster-de Perrot (Mevr. M.), begunstig-

ster, overleden. V. 34.

Oudemans (Dr. A. C), Aantal over-

drukken Tijdschrift voor Entomologie.

V. 41.

Oudemans (Dr. A. C.) , Glazen buisjes.

V. 69.

Oudemans (Dr. J. Th.), Hymenoptera,
op licht afkomend. V. 57.

Oudemans (Dr. J. Th ), Naamlijst Ne-
derlandsche Macrolepidoptera. V. 17.

Oudemans (Dr. J. Th.), verkozen tot

bestuurslid. V. 49.

Oudemans (Dr. J. Th.), verkozen tot

president. V. 49.

Penningmeester, financieele toestand der

Vereeniging. V. 36.

Petersom Ramriug (Mr. L. E. van), be-

gunstiger, bedankt. V. 34.

Piepers (Mr. M. C), Mimicry etc. V. 36.

Piepers (Mr. M. C), Myrmecodia en

mieren. V. 52.

Piepers (Mr. M. C), Wetswijzigingen.

V. 42.

President, Jaarverslag. V. 31.

Redactie Tijdschrilt voor Entomologie,
benoemingen. V. 40.

Reuvens (Dr. C. L.), Overzicht entom.
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De Voorzitter opent de vergadering en heet de aanwezige leden

met enkele woorden welkom, in het bijzonder hen, die voor het eerst

eene vergadering onzer vereeniging bijwonen en den heer van Dissel,

die als vertegenwoordiger der Nederlandsche Heide-Maatschappij,

welke als lid tot onze vereeniging is toegetreden, hier aanwezig is.

Het is de eerste maal, dat Spreker de vergadering als Voorzitter

opent en hij wenscht dit niet te doen zonder zijn voorganger,

den heer Snellen, te herdenken, die zoovele jaren achtereen deze

wintervergaderingen heeft geleid, doch zich nu genoodzaakt heeft

gezien, wegens den staat zijner gezondheid, zijne functie neder te

leggen. Zeker spreekt hij uit naam van alle leden der Vereeniging,

indien hij den heer Snellen toewenscht, dat deze nog vele jaren

zich zal mogen bezighouden met zijne lievelingsstudiën en dat nog

menig opstel in het Tijdschrift voor Entomologie van zijne werk-

kracht moge getuigen.

Hierna wordt overgegaan tot de wetenschappelijke mededeelingen.

De heer Klokman wijst op de moeilijkheden, die zich voordoen,

wanneer men, des zomers buiten zijnde, verzamelde vlinders dadelijk

wil opspannen en dan genoodzaakt is de spanborden, met vlinders

bezet, in zijn koffer mede te voeren. Wel zijn door verschillende

entomologen kistjes uitgevonden, waarin de spanborden door veeren

worden vastgehouden, doch deze bleken hem niet zeer praclisch

te zijn en veel plaats in te nemen. Om aan dit euvel tegemoet

te komen, heeft hij een kistje bedacht, dat hij ter bezichtiging

laat rondgaan. Hierin bevindt zich een langwerpig vierkant blok,

waarvan de vier lange zijden beurtelings naar boven kunnen ge-

draaid worden en dan dienst doen als spanborden. De vrije ruimte,

die zich in het kistje bevindt rondom dit draaibare blok, is juisl

groot genoeg voor de etiquettespelden of stiftjes, waarmede de span-

strooken worden vastgezet. Door deze samenstelling neemt het

geheele kistje, bevattende vier spanborden, dezelfde plaats in als

anders slechts één spanbord zou innemen.

Algemeen wordt het practische van het toestel bewonderd, evenals

de nette afwerking.
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Nadat verschillende vragen van de aanwezige leden door den

heer Klokman zijn beantwoord, wenscht hij eenige mededeelingen

te doen betreffende door hem gedane waarnemingen. In de eerste

plaats, wat betreft het eierleggen van enkele Argi/ìinis-%ooYien.

Bij het kweeken van deze valt ons oogenblikkelijk de zor-

geloosheid bij het plaatsen der eieren op. De meeste vlindersoorten

toch leggen de eieren aan of in de onmiddellijke nabijheid van

de voedselplant. Wel zijn er enkele, die achteloos de eieren laten

vallen, doch dan groeit de voedselplant op die plaatsen in menigte

en bovendien zijn ei en jeugdige rups meestal groot en krachtig,

zoodat de ruwheid van het weer of het afleggen van kleine af-

standen voor de rupsen geen bezwaar is (b. v. Melanargïa

galaihea L.). Anders is dit nu bij het geslacht Argi/nnis.

Argynnïs lathonia L. en selene Schiff, b. v. leggen in gevangen

staat meestal het meerendeel der eitjes niet op blad, bloem of

stengel der voedselplant, doch tegen de wanden (glas, gaas of

hout) van het verblijf, zoodat slechts enkele rupsjes zonder hulp

de plant kunnen bereiken. Chrt/sopkanus iMaeas h. en dorilis Huïn.

b. V. hechten alle eitjes aan onderscheidene deelen der voedsel-

plant, terwijl Argyunis papilla L., euphrosyne L., aglaja L. en nïohe

L. even zorgeloos als latJionïa en selene te werk gaan. Te meer

opvallend is dit verschijnsel, omdat de universeele voedselplanten

Viola tricolor L. en Viola canina L., in de natuur niet algemeen

voorkomen, evenmin als enkele andere, die voor sommige soorten

ook genoemd worden. Zelfs Pararge megera L. en Coenonymplia

pamphilus L., waarvoor 't voedsel voor 't grijpen ligt, zijn minder

roekeloos bij het plaatsen der eieren. In de eerste dagen van Juni

1903 nam Spreker het eierleggen sd^w Argynnis euphrosyneh. inde

natuur waar, en tot zijne groote verwondering werden een zevental

eitjes achtereenvolgens op grassprietjes gelegd op eene plaats, waar

hij urenlang te vergeefs naar een exemplaar van Viola canina L.

zocht. Wel was Spreker eenigermate voorbereid, omdat hij in Augustus

1901 en 1902 het eierleggen in de natuur waarnam van ^r^^yw^ei*

paphia L. Deze soort legde haar eitjes zeer verspreid tegen het

mos van ruwe eikenstammen, van 1 tot 4 M. boven den grond,
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in eene laan, waar Spreker ten minste binnen een kring van 40 à

50 M. geene voedselplant waarnam. Wanneer men daarbij bedenkt,

dat de jonge rupsen, die zeer klein zijn, half Augustus uitkomen

en, zonder ander voedsel tot zich genomen te hebben dan een deel

der eierschaal, overwinteren, dan is het de groote vraag : hoe

komen deze zwakke diertjes langs deze ruwe stammen en den be-

groeiden bodem op de voedselplant terecht? Zelfs een gesponnen

draad en de wind zullen te midden van boomen en struikgewas

weinig hulp kunnen bieden. Spreker vei'onderstelt dus, dat de diertjes

minder kieskeurig op hun voedsel zijn, dan men tot nog toe schijnt

aan te nemen.

Daar het blijkens de Nederlandsche standaardwerken over Lepi-

doptera nog niet vaststaat, of Argijnnis euphrosyue één of twee

generaties heeft, zij tevens opgemerkt, dat de eieren van 2 tot 5

Juni in de vrije natuur, en, in gevangen staat gelegd, na ongeveer

tien dagen voor ongeveer de helft (7 van 15) uitkwamen, waarvan

de rupsen in de eerste helft van Augustus halfwassen haar winter-

slaap aanvingen. De overige eitjes, waarvan 4 in de vrije natuur

gelegd, dus zoo goed als zeker bevrucht, waren twee weken later

nog niet verkleurd; toen begonnen enkele eene donkerder iint te

krijgen, zoodat ze waarschijnlijk binnen enkele dagen eene rups

geleverd zouden hebben, waren ze niet door een ongelukkig toeval

verloren gegaan. In allen gevalle komen de eieren onder gelijke

omstandigheden volgens zijne ondervinding onregelmatig uit, zoodat

de rupsen wellicht ook in verschillende stadia zullen overwinteren

en de vlinders dus ook niet gelijktijdig zullen verschijnen. Na Juni

heeft Spreker echter nooit eene imago van die soort waargenomen op

plaatsen waar ze overigens niet zeldzaam zijn,

Ieder weet uit de praktijk, dat, vooral bij zonnig weer, het een

moeielijk en ondankbaar werk is, te trachten de groote Argynnis-

soorten te vangen. Het komt Spreker daarom niet ongewenscht voor,

mede te deelen, hoe dit gemakkelijk en met succes kan geschieden.

Men neme n.l. een oud of afgevlogen exemplaar uit de verzame-

ling op de vangst mede en plaatse dit op een bloem of blad, goed

zichtbaar op eene plaats waar /;aj3/^k'<y, niohes ç>{ aglaja''sy^\\à.xo\\à.-
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vliegen. Spoedig komen ze het opgezette exemplaar een bezoek

brengen en met eenige handigheid kan men weldra enkele voor-

werpen bemachtigen.

Vele Nymphalidae zijn zeer nieuwsgierig van aard; een wit

netje of licht costuum trekt direct de aandacht van Polygonia

c-alhnni L. en Apatura irish., terwijl Satyrus seniele L. er ook niet

ongevoelig voor is. 't Is soms het eenige middel, om de aanwezig-

heid van Apatura iris te bemerken.

Ten slotte nog enkele opmerkingen over het treurige jaar 1903.

Tusschen Harderwijk en Leuvenum waren enkele Argynnis- en

Lyeaena-Boovien zeer overvloedig (niobe L., aylaja L., argus L. en

icarus Rott.). In Limburg (Venlo, Roermond, Sittard, Maastricht,

Geuldal) was nauwelijks ééne der bovengenoemde soorten te vangen;

daarentegen waren Lycaena areas Rott. en euphemus Hb. in het

Maasdal tusschen Venlo en Roermond vrij talrijk. Op den Slangen-

burg (bij Deutichem) waren Lycaena arion L. en alcon F. vrij

zeldzaam en zelfs Argynnis papJiia L., Limenitis sibilla L., Me-

litaea athalia Rott. enz. waren er minder overvloedig dan anders.

Over het algemeen waren de dagvlinders klein ; op een terrein

bij de schaapskooi onder Laag-Soeren ving Spreker een paar zeer

kleine exemplaren van EpinepJiele jurtina L. $ en hyperantJius L. c?,

tusschen verschillende kleine voorwerpen. De gewone afmetingen

zijn respectievelijk 43 erf 40 mm., terwijl deze 33 en 33 mm.

vlucht hadden. Bij Tegelen ving Spreker een exemplaar van Lycaena

areas Rott. $ van 28 mm., terwijl de standaardmaat voor ons land

33 à 34 mm. is.

Bij Venlo bemachtigde hij een merkwaardig lichtgekleurd exemplaar

van Argyyinis selene Schiff, op dezelfde plaats, waar de op de vorige

vergadering door den Heer van den Brandt vermelde exemplaren

van Argynnis dia L. gevangen zijn, die bij nader onderzoek Argynnis

pales Schiff, var. arsilache Esp. bleken te zijn.

Het verbleeken der kleuren als bij EpinepheU jurtina L. nam hij

in het Maasdal ook sterk waar bij Satyrus seniele L. Evenals Spreker

dikwijls bij jurtina opmerkte, kon hij geen enkel <y^i%^/É?-exemplaar

vangen, of het was ten deele verkleurd; de vleugelschubben waren



V E E 8 L A G.

nog wel voor 't grootste deel aanwezig, doch de kleur was over-

gegaan in vuil wit. Het versterkte hem tevens in de meening, dat

de zoogenaamde var. semi- alba Bruand, zoo ze al voorkomt, toch

veel zeldzamer is dan veelal gedacht wordt en dat in de andere

gevallen de zomerzon de oorspronkelijke kleur doet verbleeken.

Pliisia gamma L. was in September van dit jaar ongemeen

talrijk ; ook Vyramels cardui L. kwam veelvuldig voor in de omstreken

van Voorschoten en Leiden. Op 19 September ving Spreker in den

Hortus te Leiden een exemplaar Pi/rameis cardui L. var. kershawi

Mc. Coy.

Papilio machaon L. was in 1902 en 1903 in 't Oosten zeer

zeldzaam, Collas hyale L. en edusa F. en Pleris daplidlce L.

schenen in de streken, waar ze in 1901 vrij talrijk voorkwamen,

geheel uitgestorven, evenals Cyanir'is argiolus L.; daarentegen waren

Argynnis euphrosyne L., Ntsordades tages L. en Carterocephalus

palaemon Pali, niet zeldzaam in de omstreken van Deutichem.

Spreker liet ten slotte nog eene doos ter bezichtiging londgaan,

waarin zich eenige merkwaardige exemplaren van vlinders be-

vonden.

Naar aanleiding \an de mededeeling van den heer Klokman,

dat verscheidene vlinders van Pyratmis cardui L. door hem werden

waargenomen, herinnert de heer van Rossuill er aan, dat deze

vlinder in Juli 1903 bijzonder talrijk in Koerland verscheen, hetgeen

door hem vermeld werd in N°. 15 der Entomologische Berichten,

pag, 112. Latei' vond hij hierover nog eene mededeeling van

Mej. Edwards in de November-aflevei ing van « The Entomologist's

monthly Magazine », pag. 282, waarin aangegeven wordt, dat tegen

het einde van September P. cardui zich plotseling in groot aantal

in en om Londen vertoonde, vooral ten noorden en ten oosten van

de stad. Zij vestigt tevens de aandacht op de buitengewoon groote

zwermen dezer vlinders, welke in het voorjaar en weder in het

begin van den zomer van 1879 in Engeland opgemerkt werden,

een jaar dat (c a record year» voor nattigheid en gebrek aan

zonneschijn was! De schrijfster gaat dan voort: « That 1903 may

beat 1879 for I'ainfall is very probable, but in the matter of
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sunshine it has not been so bad, and we do not think any deduc-

tions of scientific value can be drawn from the coincidences »,

Zonder cc wetenschappelijke waarde » aan zijne meening toe te

kennen, vermoedt Spreker, na bovenstaande mededeel in gen, dat de

rupsen, poppen en vlinders van Pi/rameis carchi toch beter tegen

«kou en ongemak» bestand zij n.dan b.v. die van Pa/ji/w ;;?ä!c//ä;ö« L.

Naar aanleiding van het medegedeelde over de kweeking van

Pararge megera L., deelt de heer Schuyt mede, dat de door hem

verkregen eieren van deze soort grasgroen waren, hetgeen niet

bleek overeen te stemmen met de waarneming van den heer

Klokman.

Over het bepalen der kleur ontstaat een levendig debat, waarbij

de heer Oudenians aanbeveelt de kleurentabel van Saccardo (Chro-

motaxia), die door de botanici algemeen wordt gebruikt en zeer

duidelijk en betrouwbaar is.

Ook verwijst de heer Veth nog naar de kleui'entabel in het

werkje van Julius Müller « Terminologia entomologica », waarin

ook nog op een groot aantal platen de verschillende onderdeelen

van het insectenlichaam zijn afgebeeld.

De heer van der Hoop waarschuwt echter, dat de kleuren-

tabel van dit laatste werkje niet zeer te vertrouwen is, daar

deze in het door hem kort geleden aangeschafte exemplaar zeer

slordig is gekleurd. Dit is echter een exemplaar van de tweede

editie.

De heer van Pelt Lechner deelt, naar aanleiding der door

Dr. J. Th. Oudemans in de 58ste zomervergadering gedane mede-

deeling omtrent het op kunstlicht afkomen van tot de

OpJiioninae behoorende sluipwespen, en de daaraan vastgeknoopte

vraag aangaande de levenswijze dier wespen, mede, dat door hem

meermalen Opkion luteus L. 's nachts druk bezig is gezien met

het afzoeken van stengels van diverse grassen op plaatsen, waar

verschillende Agrotïs-'CW'^^Q.w en ook vooral die van Leucania lytiiar-

gyria Esp, in groot aantal aanwezig waren, rupsen die, zooals

bekend, zich uitsluitend des nachts voeden.
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De heer Warnsîiick vermeldt het treurig resultaat, dat kweekers

van rozen dit jaar hebben gehad. In Sprekers tuin, die op het

noordoosten ligt, is hel groen der rozen totaal afgevrelen, vooral

van de rozen, die tegen een afscheidingsmuur stonden ; in het

midden van den tuin was de scliade minder merkbaar.

De schade werd veroorzaakt door bladwesp-larven, die, door de

goede zorgen van Dr. van Rossum opgekweekt, bleken te zijn van

Claditis pecticornis Fourcr., welke onder den naam van Cladius

difformis Panz. beschreven en afgebeeld is in Deel XI van het

Tijdschr. v. Entom., p. 202.

Cocons werden door Spreker niet gevonden.

Dezelfde bladwespensoort veroorzaakte veel schade bij andere

rozenliefhebbers ; zoo werden bij den bloemist Schuurman de

rozen tot tweemaal toe door deze larven kaalgevreten.

De heer ReuveilS vestigt, naar aanleiding van deze mededeeling,

Sprekers aandacht op het sedert kort in onze bibliotheek aanwezige

werk van F. Richter von Rinnenthal « die Rosenschädlinge aus

dem Tierreiche, deren wirksame Abwehr und Rekämpfung», 1903,

waarin veel wat voor rozenkweekers belangrijk is, staat vermeld.

De heer Everts vestigt de aandacht op een opstel van Dr. A.

Fleischer, getiteld : « Flugzeit von Colon und Liodes in Bilowitz und

Adamsthal in der Umgebung von Brunn », voorkomende in de

Wiener Entomol. Zeitung, XXII. Jahrgang, X. Heft, 1903. —
Schrijver vermeldt hoe in open plekken van bosschen, waar hout

weggekapt was, lal van soorten der beide genoemde genera worden

aangetroffen; het zijn vooral truffels, uit welke onderaardsche fungi

deze Coleoptera zich ontwikkelen. Zij verschijnen bij zonsondergang,

de eerste individuen ongeveer een half uur daarvóór, de laatste

ongeveer een uur daarna. Onmiddellijk na zonsondergang vliegen

zij om grassen en aardbeziên-planten, kruipen daartegen op, om

eindelijk zich weder in den grond te verbergen. De tijd van zons-

ondergang moet men intusschen relatief nemen; deze is aan de

beide zijden van een dal zeer verschillend. Zoo vond Schrijver in

Augustus aan de westelijke helling de laatste zonnestralen en het
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begin van het neervallen van de schaduw te 5 uur 's namiddags,

de tegenover liggende oostelijke berghelling werd echter nog tot

half 7 geheel beschenen. Men kan dus, na aan de westelijke helling

gejaagd te hebben, snel het dal doortrekken, om aan de oostelijke

helling de vangst voort te zetten. Bij bedekte lucht verschijnen

de kevers volkomen op denzelfden tijd als bij den mooisten zons-

ondergang.

De vlucht der kevers regelt zich natuurlijk naar den tijd van

den zonsondergang volgens het jaargetijde. Dezelfde soorten, die in

het midden van den zomer eerst na 7 uur op eene plaats beginnen

te vhegen, verschijnen in September op dezelfde plaats reeds te

half vijf of nog vroeger. Soorten, die nog in hel midden van Oc-

tober voorkomen, vliegen reeds tusschen half drie en half vier op

de westelijke en tusschen 3 en 4 uur op de oostelijke helling.

Bij sterken wind en op zeer koele avonden vindt men niets,

daarentegen is de vangst gewoonlijk het best bij eene drukkende

onweerslucht en zelfs dan, wanneer een fijne regen valt. Het

vangen geschiedt het best met het sleepnet, ook over het natte

gras. Dr. Fleischer ving aldus 44 Colon- en 12 Liodes- (ofzooals

wij gewoon zijn te noemen Änisotoma-) soorten, daarbij nog ver-

tegenwoordigers van eenige aanverwante genera.

Eene andere belangrijke mededeeling over den vliegtijd van

Jnisoioma-soovien, ook in de duinstreek, gaf reeds vroeger F.

Decaux in zijne «Notes pour servir à l'étude des moeurs de quelques

Anisotoma Schm. et Liodes Latr. du bassin de la Seine (le Coléo-

pteriste, 1891)», waaruit Spreker reeds enkele opgaven deed in deel II

van zijne «Coleoptera Neerlandica», Aanhangsel, blz. 773 en 774. —
Behalve uit truffels ontwikkelen zich fai van soorten ook uit vele

andere onderaardsche fungi.

Daar ook in Nederland van het genus Colon een 3-tal soorten

bekend zijn en zeker nog een 9-tal kunnen ontdekt worden,

terwijl van Liodes {Anisotoma) van de 25 in ons gebied voorko-

mende soorten reeds 13 binnen onze grenzen zijn waargenomen,

is het van belang, de door Dr. Fleischer aangegeven wenken na

te volgen en te trachten stelselmatig onze duin- en heidestreken
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na zonsondergang te onderzoeken. Vooral echter verwacht Spreker

goede resultaten door de hulp van onze medeleden in Limburg,

Van de lot nu loe bekende soorten in Nederland is liet aantal

exeniplaren slechts zeer gering; het zijn, op een paar uilzonderingen

na, zeer zeldzame soorten, die door onze verzamelaars slechts

sporadisch zijn gevangen. Alle bekende inlandsche soorten bevinden

zich in Sprekers verzameling, de meeste echtei' zeer schaarsch

vertegenwoordigd. Spreker laat één Culon-soori en drie Anisotoma-

soorlen ter bezichtiging rondgaan.

Vervolgens vertoont Spreker een interessant keverlje, Dlphyllus

lunatus F., nieuw voor de fauna, door den heer Latiers bij Kerk rade

ontdekt. De larve leeft in Sphaeria concentrica^ een op dorre takken

voorkomenden fungus, en verpopt in den grond.

Het merkwaardige is, dat dit genus door de auteurs in verschil-

lende familiën werd ondergebracht, In navolging van Reitter

plaatste Spreker het in zijn werk bij de Cri/ptophagidae.

Eindelijk deelt Spreker mede, dat Prof. Dr. J. Ritzema Bos hem

een paar exemplaren van Dermesfes vulpinus F. zond, welke soort

schadelijk was aan Algiersche tabak, uit Bremen ontvangen.

Bekend is het, dat de Bcrmes/es-sooiien en hare larven leven

van dierlijken afval, als: huiden, afgeknaagde beenderen en ook

wel in verschillende waren voorkomen, waarin zij zich voeden

met de overblijfselen van andere, voor die waien schadelijke in-

secten. Ditmaal geldt het echter een Dermestes, die zelf de tabak

doorvreet, derhalve van plantenkost leeft. De door de tabaklagen

gevreten gangen hadden de doorsnede van den kever; in de gangen

zaten nog exemplaren, benevens de overblijfselen van hunne

larven.

De heer J. Th. OudeilLlllS bespreekt het getijktijdig voor-

komen van meer dan ééne soort van parasieten bij eenzelfden

gastheer. Hij brengt hiervan drie voorbeelden ter tafel. Allereerst

een cocon van Clavellaria amerlaae L., verlaten door twee soorten

van sluipwespen, nl. door 2 exemplaren van Holocremna iarsator

Thoms. en 12 van Mesochorus vïitaior Zett. Vervolgens een coa>n



VERSLAG, XI

van Cimhex connata Schrk., eveneens door twee verschillende

sluipwespsoorten verlaten. Deze laatste zijn nog niet definitief

gedetermineerd, doch nagenoeg zeker identiek met de twee straks

genoemde parasieten van Clavellaria amerlnae L. Ook nu waren

2 voorwerpen der nagenoeg zwarte Holocremna aanwezig, IG van

den in hoofdzaak geelbruinen MesocJiorus. De gedachte, dat mis-

schien de eene soort dezer sluipwespen een parasiet van de andere

zou kunnen zijn, is in dit geval uitgesloten. Het derde geval be-

treft een cocon van Malacosoma castrensls L., waaruit eerst eene

Tachinidenlarve te voorschijn kwam, die tot puparium werd tus-

schen de draden van het uitwendige omhulsel van den cocon, doch

geene vlieg opleverde, en waaruit zich later bovendien nog eene

sluipwesp, Pimpla inst'tgaior F., ontwikkelde. Uit de genoemde

voorbeelden blijkt, dat de eene parasiet zich om de aanwezigheid

van den anderen niet bekommerd heeft, vermoedelijk die niet

heeft waargenomen of kunnen waarnemen. Het zou nl. ook zeer

goed kunnen zijn, dat sluipwespen en sluipvliegen, die toch reeds

zulke buitengewoon sclierpe zintuigen blijken te bezitten, wel

degelijk aan hare prooi kunnen waarnemen, of deze al dan niet

reeds geïnfecteerd is. De drie besproken gevallen duiden niet op

een dergelijk onderscheidingsvermogen, doch wenscht Spreker aller-

minst te generaliseeren. Hij beveelt waarnemingen op dit gebied

ten zeerste aan.

Vervolgens vertoont Spreker een nestje van eene Megachile,

vermoedelijk Megachile cenfuncularis L., dat reeds vroeger door

den heer van Pelt Lechner is ter tafel gebracht. Later bleek, dat

de larven geïnfecteerd waren, want uit het nestje ontwikkelden zich

honderden kleine Chalcididen. Van de zoo straks genoemde fijn-

heid van zintuigen bij sommige parasieten, hebben wij hier weder

een sprekend bewijs. Niettegenstaande genoemd nestje toch zeer

goed verborgen was, inzonderheid op eene niet alledaagsche plaats,

nl. in den schoorsteen van een onbewoond huis, heeft de parasiet

het toch wel degelijk weten te vinden.

Dan stelt de lieer Oudemans nog ter bezichtiging eenige der

bekende klei nestjes van Eumeues pomiformis Rossi, in dit geval
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echter verlaten door eene sluipwesp, Ospr//nc/iofus macrohaius Gr.

Uit elk van vijf bijeen gevonden nestjes, kwam één exemplaar van

den parasiet voor den dag.

Dan laat Spreker twee manlijke meikevers {MelolontTia milgaris F.)

zien, bij elk waarvan dezelfde abnormaliteit voorkomt. De rechter-

spriet heeft zich nl. verdubbeld en wel op eene wijze, die bij beide

voorwerpen volkomen gelijk is. Hij roept de voorlichting der Co-

leopterologen in, om te weten, of men hier met eene reeds dikwijls

waargenomen afwijking te doen heeft.

Eindelijk vestigt Spreker de aandacht op eene bijzonderheid van

de pop van Patiolis griseovariegata Goeze (^[jinlperda Panz.), die,

hoewel niet nieuw, toch lang niet algemeen bekend schijnt te zijn.

In de meeste entomologische werken vond hij er namelijk geene

melding van gemaakt, wel echter, zij het ook slechts met een

paar woorden, in het bekende werk van Judeich und Nitsche

((Lehrbuch der Mitteleuropäischen Forstinsektenkunde)). De merk-

waardigheid bestaat hierin, dat op den vierden achterlij fsring

van de pop , aan de rugzijde, eene opening voorkomt (in ge-

meld werk wordt slechts van een « Grübchen )) gesproken),

welke in een dubbel zakje schijnt te voeren, dat aan de bin-

nenzijde dei' ledige pophulzen duidelijk zichtbaar is. Het orgaan,

dat aan versch materiaal nader bestudeerd zal moeten worden en

dat voorloopig voor eene klier te houden is, schijnt niet op den

vlinder over te gaan, noch reeds bij de rups aanwezig te zijn.

Spreker hoopt later hierover meer te kunnen mededeelen. De

poppen van verwante genera vergelijkend, trof hij hier niets

hoegenaamd van dien aard aan, met name niet bij vele soorten

van het zeer naverwante genus Taeuiocampa. In elk geval kan de

bewuste opening, die op eene donker gekleurde verhevenheid gelegen

is, met zekerheid dienen, om de pop van dezen gevreesden dennen-

vijand van andere poppen te onderscheiden, wat in sommige gevallen

van belang kan zijn.

De heer Van der Weele vestigt de aandacht op kleine glazen

buisjes met kurkjes, die door Ortner te Weenen in den handel
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gebracht worden en zeer geschikt zijn om teere Insekten, larven

of poppen, die bij indrogen sterk verschrompelen, in vloeistof te

bewaren. De meest geschikte vloeistof daarvoor is eene oplossing

van 2^ ;i 5 pet. formol in water, welke oplossing niet zoo ge-

makkelijk verdampt als alcohol, wat met het oog op de geringe

afmeting der buisjes, als de kurken eens niet volkomen sluiten,

van belang is. De voorwerpen welke Spreker bedoelt, dienen niet

direct in de formol-oplossing gebracht te worden, maar eerst in

alcohol, liefst van 96 pet., en dan pas na eenige uren of na een

dag in de formol-oplossing, die dan den alcohol vervangt en zoo-

doende het dier geheel doortrekt.

Wanneer de voorwerpen niet van te voren met alcohol behandeld

zijn geworden, treedt meestal ontbinding in, omdat de formol er

niet voldoende in doordringt. Vervolgens toont Spreker een stukje

hout, waarop zich een groot aantal pophuiden bevindt van Limno-

philus rhomUcus L., eene Phryganide. De poppen kruipen tegen

het uitkomen uit het water en zoeken een hooggelegen punt,

waar de imago de pophuid verlaat. In een bakje met water, waarin

een groot aantal poppen van genoemden LmnophUus bijeen waren,

had Spreker een ruw stuk kurk gelegd, waarop het bewuste houtje

stond; daardoor waren alle uitkomende Phryganiden gedwongen,

van dit steunpunt gebruik te maken.

Vervolgens laat hij een aantal nieuwe of merkwaardige Asca-

laphiden en Myrmeleontiden circuleeren, waarover mettertijd nog

meer in het Tijdschrift vermeld zal worden, o. a. :

Helicomitus phUipplnensis n. sp. î
,
Luzon (Philippijnen).

Tmesibasis lacerata Hagen, een beschadigd ? met slechts 3

vleugels van deze zeldzame en zeer mooie afrikaansche soort van

de Zambesi.

Ook wijst hij op de eigenaardige overeenkomst, welke er ten

opzichte van de korte antennen en het ronde pterosligma bestaat

tusschen Albardia furcata van der Weele uit Brazilië en Stilhopteryx

napaleo Lefeb. v;in Austrabë.

De eerste behoort tot de holophthalme Ascalaphiden, de laatste

tot de Myrmeleontiden, ofschoon dubieus.
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ïlaploglenius costatus Burm., uit Zuid Amerika, is als voorbeeld

van holophihalme Ascalaphiden verwant aan Albardia, nog er aan

toegevoegd.

Van Myrmeleonliden vertoont Spreker nog de merkwaardige,

zeer teervleugelige Episalus zeplierynus Gerst., van Nieuw Guinea

afkomstig. Het exemplaar is wel grooter dan Gerstäcker in

zijne beschrijving aangeeft, maar vertoont overigens geen ver-

schil. Vervolgens eene nieuwe Acanthoclisis met bijna rechte

sporen, afkomstig uit Australië ; daar Mac Lachlan aan Spreker

verzekerde, dal de soort nieuw is, heeft hij ze mac-lachlani

genoemd. Waarschijnlijk behoort de soort ook in een nieuw genus.

Van Osmylidae wordt eene nieuwe soort Berotha, op Java te Rembang

door Mr. Piepers verzameld, vertoond. Hoewel zij veel overeenkomst

met Berotha ìndica Brauer van Ceylon doet zien, bestaan er toch

voldoende verschillen, om ze als nieuw te beschouwen. De beide

exemplaren^ $ en 2, behooren aan het Leidsch museum; de soort

wordt BeroiJia piepersl genoemd.

Ten laatste een tweetal soorten van het schitterend gekleurde

geslacht Eupkaea (Odonata) uit Oost-Indië, nl. (^^^QQxA&nvarlegata

Ramb. en refulgens Hagen van de Philippijnen. Van de laatste is

ook het zeer afwijkend gekleurde ? aanwezig, dat tot nog toe

onbekend was.

De heer ter Haar doet de volgende mededeelingen:

Hoe slecht 4903 bij allen als vangjaar zal staan aangeschreven,

het heeft ons uit Limburg echter niet minder dan 3 nieuwe soorten

voor onze fi^tuna gebracht, en alle Geometridae. Twee dier boorten

behoort-n tot Tephroclgstia — vroeger Eiipithecia — en wel :

1". Teph'oclysüa impurata Hb., door den heer H. A. de Vos tot

Nederveen Cappel bij Houthem gevangen en in onze laatste Ento-

mologische Berichten vermeld, en

2"^. eene soort door Spreker in « Onze Vlinders » opgenomen onder

Tephroclysüa extraversaria H. S.

De juiste benaming der laatstgenoemde soort is niet gemakkelijk

uit te maken geweest; Spreker is bezig een afzonderlijk stukje voor
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het Tijdschrift voor Entomologie daarover klaar te maken. Van

Staudinger ontving hij als 7'. e^^z'rßr6'n<far/ä! het h rui na cht ige dier

en als T. dlstitictaria het h la uwg rij ze. In de Stel tiner Entomolo-

gische Zeitung is daar een heele correspondentie over geweest en

de slotsom was toen, dat Staudinger zelf toegaf, dat deze laatste

determinatie juist was. In zijn catalogus echter citeert hij weer

andersom. De twijfel was ontstaan, doordat de afbeeldingen in

Henich-Schäffer niet met de beschiijving schijnen te kloppen. Spreker

kan verzekeren, dat dit met het exemplaar in onze bibliotheek

voorhanden wèl het geval is en heeft hij daarom de b es c h r ij v i n g

van Herrich-Schäffer gevolgd. Herricii-Schaffer zegt onder anderen :

(. Extraversarla. Eine der am meisten bläulichgrauen

Arten dieser Gattung» Spreker kan dus niet met

eene omzetting van de namen medegaan. Beide soorten zijn onder

de door hem aangenomen namen in het doosje gezet, van T. extra-

versaria tevens de beide door hem gekweekte exemplaren.

De derde nieuwe soort behoort tot het voor de fauna tevens

nieuwe geslacht Odezia Boisd. en heet Odezia atrata L. Deze

soort was in de eerste helft van Juli te Piet Haan bij Vaals in

de weilanden zeer gemeen en is aldaar overdag vliegende gevangen

door den heer J. Jeswiet te Haarlem. Een paartje uit Saksen gaat,

met een der inlandsche voorwerpen, ter bezichtiging rond.

Ten slotte roept Spreker de medewerking in van zijne mede-

lepidopterologen. Staudinger's nieuwe catalogus geeft Boarmia

crepusciiïaria L. en hutortaia Goeze op als 2 soorten. Bij het

naslaan van de citaten, in dien catalogus aangehaald, bleek spoedig,

dat dit een hoogst moeilijk vraa^'stuk was. Spreker zal in het

Tijdschrift verder op de zaak terugkomen en er hier alleen dit

van zeggen : Er zijn twee partijen in Engeland ; ééne er van

zegt, dat er 1 soort is, met 2 onafhankelijk van elkander bestaande

levenscyclussen. De andere partij, waarvan E. B. Prout en J. W.

Tutt de aanvoerders zijn, beweren, dat er 2 soorten zijn. De ééne

{crepuscularia) vliegt in Maart en April en weder in Juli, de andere

(listortata) in Mei, hoogst zelden nog eens in Juli. Nu is het

soort recht van vele exemplaren naar het schijnt moeielijk anders
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vast te stellen dan door den vliegtijd en schijnt de 2de generatie

van de ééne soort sterk te gelijken op die der andere soort en zulks

over en weder. Aangezien dit punt voor ons land nog nooit is

uitgemaakt en dit wel noodig te achten is, zou Spreker gaarne van

de verschillende verzamelaars hunne exemplaren van B. crepuscularia

ter bezichtiging ontvangen. Hij is van plan, zich in verbinding te

stellen met den heer Tutt, aangezien de « Proceedings of the South

London Entomological Society » niet in ons land aanwezig schijnen

te zijn en zal, zoodra de zaak tot helderheid is gekomen, ieder

zijne exemplaren behoorlijk gedetermineerd terugzenden. De vracht

neemt hij gaarne voor zijne rekening.

In het doosje, dat rondgaat, staan Sprekers exemplaren van

B. creimscularia; de ongedateerde daaronder dagteekenen van vóór

1881. Nu is daaronder één exemplaar, dat overeenkomt met de af-

beelding in Duponchel, gisteren op onze bibliotheek vergeleken; dit zou

eene B. histortata zijn, daar de grondkleur helder wit is en de bestui-

ving meer korrelig dan bij B. crefuscidarui^ zoodat de grondkleur

meer zichtbaar blijft; bovendien is de eierlegger bijzonder lang.

Het dier is echter gevangen op 21 Maart en dat zou voor B. histortata

niet het geval mogen zijn.

Ten slotte uit Spreker nog een verzoek. Binnen kort zal de

laatste aflevering van « Onze Vlinders » gereed zijn. Het wanneer

hangt voor een groot deel af van de oplossing der Y>\izz\Q-crepuscu-

laria-bistortata. Nu zou Spreker gaarne van de lepidopterologen

opgave ontvangen van de vindplaatsen, welke van belang kunnen

zijn voor dat boek. Het voornemen bestaat, in een aanhangsel de

nieuw ontdekte soorten, nieuwe vindplaatsen en andere waarne-

mingen te vermelden.

De heer Haverhorst deelt het volgende mede :

De beschrijvingen van de ontpopping van den vlinder geven in

het algemeen weinig licht over de vraag : door welke middelen

gelukt het den vlinder de pophuid te verlaten en is de vlinder

hierbij hoofdzakelijk passief dan wel actief. Een onderzoek hier-

omtrent gaf het volgende resultaat.
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Bij eene niet geslaagde ontpopping van eene Pleris rapae L.

werd de vlinder in de spleet van het pophulsel zichtbaar en schoot

daarop weder terug. Dit zichtbaar worden en teruggaan geschiedde

eenige malen kort na elkander, waarna eene pauze intrad. Dezelfde

verschijnselen herhaalden zich nog driemalen daarna voordat het

dier stierf. Zij zijn naar zijne meening te verklaren als eene

krachtige actie van den vlinder, telkens gevolgd door een rusttijd

om zich te herstellen.

Bij het onderzoek van poppen, zeer kort voor het uitkomen van

den vlinder, bespeui\le Spreker o.a. bij poppen van Papillo machaon L.

aan het staart einde der pop eene ledige ruimte. Het gezwollen

achterlijf van den vlinder kon derhalve op dat tijdstip niet voor-

waarts worden gestuwd door een sterken druk van het pophulsel.

Pogingen van den vlinder zelf, om tot ontpopping Ie komen, konden

echter door het hulsel heen moeilijk worden waai'genomen. Deze

konden echter worden gezien in gevallen, waarbij de pas uitge-

komen vlinder zich niet vermocht te bevrijden van een deel der

pophuid, dat nog den kop en de omgeving van den kop bedekte,

daar de vlinder (zich dan nog niet geheel ontpopt gevoelende) met

bewegingen, om zich uit de pop te bevrijden, zou blijven doorgaan.

Bij eene ISonagria fijiiJide'Yhnhf^. zag Spieker die bewegingen in zulk

een geval. Zij bestonden in een voortdurend beurtelings naar onderen

krommen en daarna strekken van het achterlijf. Eene controle op

deze waarneming verschafte heen eene Odontusia carmelitaY.^^., (\\e,

op het punt van uit te komen, door Spreker kunstmatig, zonder het

dier te kwetsen, van de pophuid werd ontdaan. Ook deze vlinder,

na tot rust te zijn gekomen, begon dezelfde krommende en strekkende

bewegingen met het abdomen te maken, met welke bewegingen

hij gedurende een geruimen lijd voortging.

Uit het bovenstaande vermeent Spreker het volgende te mogen

besluiten. De zwelling van het achterlijf tegen het einde van den

poptoestand kan ongetwijfeld den vlinder in staat stellen beter het

dikwijls sterke pophulsel te doen springen, doch de verdere ont-

popping is in de eerste plaats een gevolg van krachtige actieve

bewegingen van den vlinder zelf, waarbij deze, steunend op de

Tijdschr. V. EiUom. XL Vil. 2
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punt van het gekromde en daarna gestrekte achterlijf, zich voor-

waarts dringt.

Bij de daarop volgende discussie verklaart de heer J. Th. Oude-

mans zich met deze beschouwing te veieenigen en wijst er op,

dat hij in de «Verbeteringen en Bijvoegsels» van «de Neder-

landsche Insecten», p. XIII—XIV, eene door hem gemaakte

waarneming aan Sesiiden-poppen beschreven heeft, welke volkomen

overeenstemt met het door den heer Haverhorst medegedeelde.

De heer de Meijere voegt aan het door hem op vorige ver-

gaderingen omtrent de biologie der Conopiden medegedeelde toe,

dat hij nu ook Siciis ferruginens L. uit hommels gekweekt heeft.

De larven, welke door zwarte monddeelen en door het bezit van

stigmata aan den prothorax gekenmerkt zijn, bleken tot deze soort

te behooren.

Het pupariurn ligt hier, anders dan bij Tliysocepliala, met de

achterstigmata naar voren gericht in het abdomen van den hommel.

Het is in het midden het breedst en heeft eene fijn gekorrelde,

doffe oppervlakte.

De heer Bitsema was zoo vriendelijk. Spreker op zijn verzoek

alles tot onderzoek te zenden, wat het Rijksmuseum te Leiden

omtrent de biologie der Conopiden bezit. Het waren de volgende

voorwerpen :

Odpierus {ßpipond) renïfornns Gmel. 5, met pupariurn van

Zoilion (?)

Halictus ruhicundus QAivhi. Î, met puparium V3in Zodiou cinereumF.

Megachile maritima Kirby $^ met puparium van Physocùphala

vittata F.

Xi/locopa oüvacea F. $, met puparium van eene VhjsocepTiala.

De eerstgenoemde drie werden in ons land gevangen; de Xi/locopa

is uit Liberia afkomstig. Het interessantst waren hieronder de

puparia van Zodioii; zij bleken meer met die van Physocephala,

dan met die van Sicus overeen te stemmen, ofschoon Zodion toch

evenals de laatste tot de Myopinae behoort.

Juist dezer dagen vond Spreker nog in de collectie van der Wulp
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een puparium, waarschijnlijk van eene Physocephala, in eene Apis

spec, van Celebes, het eerstbekende geval van infectie bij dit genus.

Wat de systematische verwantschap betreft, lijdt het geen twijfel, of

de Conopiden behooren tot de Holometopa. Met de Syrphiden hebben

zij geene bijzonder nauwe verwantschap, de daarvoor aangevoerde

kenmerken, als de lange sprieten met de eindgriffel, de lange

anaalcel enz. zijn voor een goed deel van secundairen aard; in

elk geval is Cerla, ondanks haar aan Conops herinnerend voorkomen,

niet als tusschenvorm te beschouwen. Juist de het meest van Ceria

afwijkende vormen, de Myopinen, zijn de primitiefste, ook wat de

larven aangaat. De macrochaeten en periorbiten zijn bij hen nog

het best ontwikkeld.

Dezen zomer was Spreker zoo gelukkig, bij Houthem verscheidene

exemplaren van Balmannia pimcfafa F. te bemachtigen. Dit genus

wijkt sterk van de overige Myopinen af, waarbij het gewoonlijk

geplaatst wordt, meer dan deze van de Conopinen zoodat het wel

noodig schijnt, er eene afzonderlijke groep van te vormen. De i'ecep-

tacula seminis zijn hier nog van gewonen vorm, ongedeeld, terwijl

zij overigens, zoowel bij Myopinen als Conopinen, elk in twee ronde

kapsels verdeeld zijn, een toestand, waarvan geen tweede voorbeeld

bij Diptera bekend is. Ook de uitwendige geslachtsorganen zijn bij Bal-

mannia van eigenaaidigen vorm, ofschoon het schema der Conopiden

wel te herkennen is. De penis heeft één zeer lang, bandvormig

aanhangsel, niet twee draden, zooals gewoonlijk aangegeven wordt.

Bijzonder nauwe verwantschap met een der overige groepen van

Holometopa valt voor 't oogenblik niet te constateeren ; waarschijnlijk

zijn de Conopiden eene reeds lang afgescheiden groep.

Verder brengt Spreker eenige Oost-Indische Dipteren ter tafel,

waarvan hij de beschrijvingen heeft aangetroffen in van der Wulp's

nalatenschap. De heer Neervoort van de Poll, bij wien deze exem-

plaren, welke meest door wijlen den heer Kannegieter werden

verzameld, berustten, was zoo vriendelijk^ deze voor eenigen tijd af

te staan, opdat Spreker ze met de beschrijvingen zou kunnen

vergelijken en deze voor publicatie geschikt maken. Vooral eenige

fraaie PselliojiJiora's verdienen hieronder vermelding.
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Omtrent Ctenopîiora melanura Walker, van welke soort indertijd

Osten Sacken reeds heeft meegedeeld, dat dit in 't geheel geene

Tipulide, maar eene Stratioinyide en wel waarschijnlijk eene Sargus-

soort was, kan Spreker meedeelen, dat zij in het genus Ptecticvs

behoort. Een paar exemplaren van Darjeeling vond Spreker aanwezig

in de collectie van der Wulp.

Voorts wordt nog vermeld, dat, terwijl gewoonlijk de donkere

kleuren der Trypetinen-vleugels aan difluse kleuring der chitinelaag

te wijten zijn, zij bij eene nieuwe soort van Java {RhahdocJiaeta

pulchella n. sp.) bijna geheel bei'usten op uiterst korte, deels hyaline,

deels donkere staafjes, welke om de gewone haren zijn gegroepeerd.

Hetzelfde werd ook gevonden bij eene Egyptische Trypetine {Schisto-

pterum moehiusi Beek.), door den heer Th. Becker welwillend ter

onderzoek afgestaan.

De heer Bisschop van Tuinen deelt het volgende mede:

Na de laatste zomervergadering heeft hij wederom de zaagwerk-

tuigen van een 6-tal soorten van bladwespen, die hij aan de

welwillendheid van den heer van Rossum heeft te danken, gepre-

pareerd. Ongesteldheid heeft hem echter tot zijn leedwezen ver-

hinderd daarvan foto's te maken. Hij hoopt deze nu in de a. s.

zomervergadering te kunnen laten zien.

Intusschen heeft hij bij het bestudeeren der zaagwerktuigen van

het genus Pteronus, waarvan hij 9 soorten heeft kunnen onder-

zoeken, opgemerkt, dat de zaagtanden van 8 dezer soorten zeer veel

in vorm met elkander overeenkomen, doch dat die van Pt. miliarlsPz.,

waarop ook reeds door hem in de laatste zomervergadering werd

gewezen, een geheel anderen vorm hebben. De heer van Rossum

deelde toen mede, dat Pi. miliaris hare eieren niet in de

bladeren van wilg, berk of els, maar in de bladstelen of

in de jonge takjes der wilg legt. Voor dit doel moeten de

zaagtanden dus tamelijk stevig zijn en een daarvoor geschikten

vorm hebben.

Verder heeft hij opgemerkt, dat de rugstukken der zagen

bij Pteronus pavidus Lep., Pt. melmiaspis Htg., Pt. hi/poxanthus
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Forst, en Pt. spiraeae Zdd. kort en breed, daarentegen bij Pt. mi-

liaris Pz., Pt. oligospllus Forst., Pi. curtispÌ7ìus Thms., Pt.dlspar Zdd.

en Pt. ijrevivalvis Thms. tamelijk lang en smal zijn.

Daar nu ons geacht medelid, de heer van Rossum, in zijne mono-

grapliie over Pteronns spiraeae Zdd. ') mededeelt, dat het ? van

deze soort bij het eierleggen, evenals dat van Pt. pavidus en

Pt. nieUiiaspis, slechts even in de ondervlakte van het blad zaagt,

en hare eieren niet in maar op het blad legt, schijnt de vorm

der rugstukken wel degelijk met de levenswijze dezer wespen samen

te hangen. Bij de laatstgenoemde soorten is het ook zeer moeilijk

de zaagwerktuigen, die tamelijk diep in het abdomen verscholen

liggen, daaruit ongeschonden te verkrijgen

Behalve de zaagwerktuigen der 9 door hem genoemde soorten

van het genus Pteronus, waai-van hij de foto's van een zestal doet

circuleeren, zou Spreker zeer gaarne ook zooveel mogelijk nog een

aantal andere inlandsche species willen onderzoeken, met het oog op

de breedte en lengte der rugstukken en den vorm der zaagtanden,

in verband met de levenswijze dezer wespen, en hij neemt daarom

de vrijheid, zijnen medeleden op nieuw te vragen, om vooral bij

voorkomende gelegenheden, voor hem bladwespen te willen vangen.

Dr. J. Th. Oudemans vermeldt o. a. in zijne «Naamlijst van

Nederlandsche Tenthredinidae », welke in 1894 is verschenen /'j,

een 20-tal soorten van het genus Pieromis. Sedert dien tijd zullen

er nog wel eenige, voor onze fauna nieuwe soorten zijn ontdekt

en het is uit den aard der zaak zeer moeielijk daarvan de ?? in

bezit te krijgen. Ook de zaagweiktuigen der soorten van andere

geslachten verdienen natuurlijk een vergelijkend onderzoek, vooral

met het oog op den vorm der rugstukken en zaagtanden met

betrekking tot de levenswijze dezer insecten.

De heer van Rossum bericht het volgende omtrent zijn voort-

gezet onderzoek naar parthenogenesis bij bladwespen.

1) Zie Tijdschr. voor Entomologie XLV, blz. 256 en 250.

2) Zie „ „ „ XXXVII, blz. 89—152.
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1. Clmhex lutea L. = saliceti Zdd.

Uil cocons van parthenogenetische larven, op wol wilg gekweekt

(Tijdschr. v. Entom. XLVI, Versi, p. 6), verschenen, na éénjarige

overwintering, van 10 Juni tot 16 Juli weder ') uitsluitend

mannetjes (l'i), makende met de drie in Mei verschenen wespen

(idem XLVI, Versi, p. 63) voorloopig een totaal van 17 manlijke

exemplaren. Er zijn nog verscheidene cocons over, waaruil in

1904 imagines te verwachten zijn. Ééne der wespen was in de

zijden bruingeel getint, bij alle overigen was het geheele abdomen

zwart; de lengte bedroeg 14—19 mm. Zij konden ongeveer tien

dagen in leven gehouden worden. Spreker voert hier tevens aan,

dat de CwÄ^^^^-larven in den afgeloopen zomer en herfst in Arnhems

omstreken bijzonder schaarsch waren. Van C. lutea en C. connata

werd slechts ééne larve gevonden ; van C. fagi twee, waarvan er

ééne bezweek. Larven van Cfemorata werden in het geheel niet

aangetroffen; bij het uitkloppen van berkenheesters bleek het aantal

oorwormen buitengewoon groot te zijn; vele eieren en jeugdige

Cinilex-XdxvQXi kunnen door hen verorberd zijn.

*2, Clavellaria atnerinae L.

De 19 larven in vierde parthenogenetische generatie, waarover

Spreker op de Zomervergadering te Roermond mededeelingen deed

(Tijdschrift v. Ent. XLVI, Versi, p. 64), begaven zich van half

.Tuni tot begin Juli ter coconvorming tusschen turf en hout. De

larven waren over het algemeen veel kleiner dan die der vorige

parthenogenetisclie generaties, welke gewoonlijk eene lengte van

ongeveer 40 mm. bezaten ; thans bereikten vele volwassen exem-

plaren niet eens 30 mm. Aan voedsel had het haar echter niet

ontbroken.

1) Niet juist is wat in „Insekten-Börse", XIX. .Jahrg. (1002), vermeld woi'dt

(in „Ein Gedeukblatt au Brisclike"), aldus luidend : „Seine Beobachtung dass eine

Blattwespe Cimb. saliceti Zdd. sich Generationen hindurch nur parthenogenetisch

fortpflanzt wurde noch neuerdings durch den Hollander van Kossum genauer

studirt und bestätigt." Brischke verkreeg in 1887 uit onbevruchte eieren eener

wesp geene levende larven, en door mij werden in 1896—98 en 1902—03 parthe-

nogenetisch steeds $$ gekweekt. v. K.
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Ter bezichtiging gaan hierbij rond eenige Clavellaria-cocons,

verschillend van vorm en hoedanigheid overeenkomstig de omgeving

en de beschikbare ruimte van de plaats, welke de larven ter in-

spinning kozen. Er zijn eivormige van zacht spinsel en afgeplatte

hardere bij; aan de eerste zijn de mazen in het netvormig weefsel

duidelijk waar te nemen. Andere zijn van buiten gedeeltelijk of

geheel bedekt met houtzelfstandigheid, turfmolm, blad of aarde.

Somtijds zijn de weekere, eivormige cocons wit, wanneer zij tegen

katoen, gaas of papier vervaardigd zijn; dikwijls nemen deze echter

na eenigen tijd eene licht grijsbruinachtige tint aan.

3. Pferouus hypoxanthus Forst. = paUiatus Thoms.

Uit larven, omstreeks 20 Juni op wilg en populier in Sprekers

tuin gevonden, en welke 3 Juli zich in den grond van het kweek-

glas begeven hadden, verscheen 15 Juli eene vrouwelijke wesp. Zij

ging terstond leggen op de bovenzijde van een wilgeblad. Brischke

heeft dit aan de onderzijde waargenomen (Ueber Parthenogenesis

bei den Blattwespen, S. 5). De eitjes worden tegen het blad gelegd,

doch niet in hoopjes, zooals bijv. door Ft. melanaspis, maar afzon-

derlijk verspreid. Bij het heen en weer loopen van het wijfje over

het blad, stootte zij er een pas gelegd eitje weder af; toen weldra

daarop de witte eitjes met een penseeltje aangeraakt werden, bleken

deze nu vast te zitten. Gameron vei kreeg uit parthenogenetische eieren

dezer soort uitsluitend mannetjes (Monogr. Brit. Phytoph. Hymen,

I, p. 29). Spreker heeft op bladz. 255 van Tijdschr. voor Ent., Dl. XLV,

aangegeven, dat hetzelfde resultaat door Brischke verkregen werd;

later zag hij echter uit een «Separat-Abdruck, Schrift, naturf.

Ges. Danzig., N. F. VII. Bd. 1 Heft. p. 6», dat bij Brischke uit twee

cocons van parthenogenetische larven een $ en een ? verschenen

waren. Tot nader onderzoek werd dus een ander wijfje, dat niet met

mannen in aanraking geweest kan zijn, op 31 Juli in den stedelijken

Hortus op Salix caprea ingebonden. Weldra begon zij te leggen

o. a. aan den bovenkant van een groot blad 48 eitjes!

Den 12den Augustus, dus na twaalf dagen, werden kleine gaatjes

in dit blad bespeurd, waarin de pas uitgekomen licht groene larfjes

met donkeren kop zaten. Na de eerste vervellingen nemen zij de
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kleur der volwassen larven aan, en kwamen zij overeen met de

beschrijvingen, die Brischke er van geeft ; zijne afbeelding is minder

goed gelukt. Door Gameron is in Vol. I, plate G, fig. 6, de larve

beter weergegeven, hoewel de grondkleur niet zoo helder groen

maar meer grijs, of blauwachtig gi-oen is. Den 22sten Augustus

werden 46 larven naar een kweekglas met aarde overgebracht,

waarin 4 September alle verdwenen waren. In het volgende voor-

jaar zijn hieruit de parthenogenetische wespen te verwachten.

Daar de verhouding tusschen het aantal mannetjes en wijfjes

uit bevruchte eieren waarschijnlijk eene andere zal zijn dan bij

gemengde parthenogenetische nakomelingschap, werd, ten einde

dit na te kunnen gaan, ook een wijfje met een man, 10 Aug.,

op wolwilg ingebonden. Copulatie werd niet waargenomen ; de man

was spoedig overleden. Weder na 12 dagen, 22 Aug., verschenen

de larfjes uit de eieren. Tegen 15 Sept. waren 22 larven, ver-

moedelijk uit bevruchte eieren, in den grond gekropen.

De vrouwelijke wespen waren heldergroen, niet bleekgeel zooals

Cameron aangeeft; waaischijnlijk is zijne beschrijving gemaakt

naar doode exemplaren, welke spoedig verkleuren.

4. Pferonus melanaspis Htg. ').

Reeds in 1899 had Spreker uit een kweek van parthenoge-

netische larven elf mannelijke wespen verkregen. Aangezien de

proef toen op afgesneden wilgentakjes genomen was, en zich hierbij

slechts weinig larven uit de verdroogende eitjes ontwikkelden.,

werd besloten het onderzoek thans op doelmatige)- wijs te herhalen.

Twee uit larven gekweekte groene wijfjes werden 10 Juli in

gebonden op Salix vitellina. Spoedig werden schooltjes van 20 à

25 eieren, gewoonlijk tegen den onderkant der bladen, waargenomen.

De wespen leefden tot 21 en 23 Juli. Na twaalf dagen, 22 Juli,

vertoonden zich de eerste larfjes; in 1899 kwamen zij reeds na

zes dagen te voorschijn. Zij zijn lichtgroen, op den rug en aan

het achtereinde donkerder, en zwartkoppig. Na eerst gaatjes in

het blad gevreten te hebben, zoeken zij den rand op en zitten

1) Synoniem: Vt, lactens Thoms., cltreus André, Pt. macuht/er Cam. enz.
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hier gezellig, 10—15 achter elkander, bij verstoring de S-vormige

houding aannemend. Bij de vervellingen verkrijgen zij de stippel-

lijnen en worden de segmenten bij kop en anus geel gekleurd.

De volwassen larven onderscheiden zich van de Pf. pavidus-lavxen,

waarop zij veel gelijken, door eene zwarte vlek en zwarte anaal-

staafjes op het laatste segment. Bij Pt. melmiaspis zijn ook ì er zijde

van het lichaam méér stippellijnen waar te nemen, en het geel

aan de eerste en laatste ringen is zuiverder dan bij P/.j3ä;vif/w<s, waar

het iets meer oranje getint is. Bij dezen kweek was de z. g. «Nema-

tiden-luchl» bij aanraking der lai'ven niet zoo duidelijk waar te

nemen als in 1899,

De larven groeiden voorspoedig; 6 Augustus werden er 142

naar kweekglazen overgebracht, ééne had zich toen reeds ingesponnen

tegen den zak; 13 Augustus waren zij alle in den grond en van

24 Augustus tot 1 Sept. verschenen hieruit reeds 49 mannelijke

wespen ; de overige cocons overwinteren.

De Pt. melaiiaspis-ma.nne[jes zijn steeds kleiner dan de wijfjes.

Zaddach welke c? en ? als Nematus sulphureiis beschreef, zegt

terecht : «Die kleineren Männchen sind in allen Theilen viel

dunkler gefäibt und können kaum als zu den Weibchen gehörig

erkannt werden» i). Bij Sprekers parthenogenetische exemplaren

zijn er die de lengte van 5 mm. niet bereiken. Pogingen, om deze

Pt. 7nelanaspìs $S mei Pt. pavidns li te doen copuleeren, mislukten.

Alle wijfjes, die in dezen zomer uit te Arnhem gevonden larven

gekweekt werden, waren fraai groen; in 1899 verschenen er in

zeer uiteenloopende groene, bruinachtige en gele tinten; de borst

is bij alle grootendeels zwart. Bij de Pt. Jti/poxaiifhi(S-^ijïjen is de borst

zeer licht vuil groenig getint ; zij zijn ook veel kleiner, ongeveer

5.5 mm., dan de Pt. melauaspis-wijijes, die bijna 7.5 mm. lang waren.

5. Pteronus brevivalvls Thoms. = saÜcivorus Gam.

Deze soort is niet vermeld in de Naamlijst der Nederlandsche

Tenthredinidae van Dr. J. Th. Oudemans. De larve werd als eene

Pt. miliaris-\d.Y\e beschreven door Brischke fBeob. über die Arten der

1) Schrift, phys. Ökou. Ges. König-sl)erg, XXIII, 1882, p. 181, N. 79.
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Blatt- und Holzwespen, Erste Abth., p. 394), door Cameron als

iS'em. salicivorus (Monogr. Brit. Phytoph. Hymen. I, T. 7, F. 8,

en n p. 128) en door Carpentier als Pt. Irevivalvis Thorns.

(Zeitschr. f. system. Hymenopterol. u. Dipterol. IV. p. 46).

De larve werd 13 Juli voor het eerst door Spreker gezien op

Salix vitellina in den Stadsk weekt uin op Klarenbeek. Toen het

blaadje, waarop zij zat, afgeplukt werd, draaide zij het S-vormig

gekromde lichaam levendig rond, terwijl zij zich met de voor-

pooten vasthield. Zij ging weldra in deji grond, maar 20 Aug.

verscheen er eene vlieg uit. Op 22 en 23 Aug. werden in

Sprekers tuin twee, en op 25 Aug in Klarenbeek nog twee larven

gevonden; ééne bezweek, de drie overige waren 26 Aug. in den grond.

Beeds 6 Sept, verschenen hieruit twee vrouwelijke wespen, welke

7 Sept. ingebonden werden op Salix vitellina, nadat eerst de wijze

van eierleggen op afgesneden en in water geplaatste wilgentakjes

waargenomen was. Dit geschiedt weder op andere wijze dan bij

Pt. melanaspis en liypoxanthns \ evenals bij deze laatste worden de

eitjes verspreid gelegd, echter door Pt. brevivalvis niet tegen, maar

i n het blad, meestal aan den bovenkant, alwaar dan niervormige,

weinig verheven, iets glanzende blaasjes te zien zijn, in kleur weinig

verschillend van de tint der bladeren; meer dan drie werden er

op de blaadjes niet geteld. Op de afgesneden takjes binnenshuis be-

gonnen 18 Sept., dus na twaalf dagen, geelgroene larfjes met bruin-

zwarten kop te verschijnen, in het geheel vijf. Omstreeks het mid-

den van September was het weder guur met zware regenbuien
;

tegen den 25sten werd het warmer, en 26 Sept. verscheen het eerste

larfje buiten op den ingebonden tak ; 29 Sept werd het gevreet,

door de kleine gaatjes, duidelijker waarneembaar en verschenen er

langzamerhand meer. Den 4den October werden er 33, waaronder

nog zeer kleine, ± 2 à 3 dagen oud, naar binnen overgebracht,

makende dus, met de aldaar vroeger verschenene, een totaal van

38 parthenogenetische larven.

Een paar dagen na hare verschijning is de tint der larven aan

het bovengedeelte van het lichaam meer dofgroen en bij de pooten

«leer geelgroen, kop bruinachtig.
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Eene juist vervelde werd 23 Sept. in het kweekglas binnens-

huis waargenomen ; zij was weinig veranderd, de kleur over het

algemeen iets helderder groen, het bovengedeelte van den kop

bruin, bij de monddeelen lichter ; den volgenden dag bezat zij zwarte

anaalstaafjes en 25 Sept. was op den kop de donkere schedel-

streep zichtbaar, welke bijna tot den mond doorloopt; boven de

oogen gaan ter weerszijde iets lichtere strepen boogsgewijze op-

waarts. Den 28sten Sept. vrat eene vervelde larve de afgestroopte

huid op; bij deze was den volgenden dag de donkerder groene

stippellijn boven de stigmata zichtbaar.

Tegen 1 Oct. begonnen zij flinker te groeien en zitten nu ge-

heel tegen den uitgevreten rand van het blad, waarmede zij in

tint veel overeenkomen en dus moeielijk te onderscheiden zijn;

thans bespeurt men ook op het laatste segment twee zwarte

vlekjes, die samenvloeien en in vereeniging met de anaalstaafjes

eene figuur vormen, welke eenigszins aan de let ter X doet denken.

Somtijds zijn deze vlekjes, het uiteinde der staafjes en achter-

pooten rood; dit werd bij geene dezer larven opgemerkt. Ook de

teekening op den kop is verschillend en hangt deze gedeeltelijk

af van het ontwikkelings-stadium der larve ; de schedelstreep was

o. a. bij eenige larven breeder en eindigde in eene driehoekige vlek.

Brischke beeldde dit ook af, en Cameron houdt de exemplaren met

kortere schedelstreep voor Ft. ?nicrocercus-\ar\'en. De algemeene tint

varieert tusschen licht-, donker- en blauwgroen; de donkerder

stippellijnen boven de pooten verschillen in aantal en zijn niet

altoos duidelijk herkenbaar. Aan de zijden neemt men donkere

wratjes waar, die bij vergrooting gezien een kort haar dragen ; aan

de abdominale ringen zijn zij het kleinst.

De lengte der volwassen larven bedroeg gemiddeld 14.5 mm.,

door Brischke en Carpentier wordt 17—18 mm. aangegeven; de

meeste waren 13 Oct. in den grond gekropen; ééne deed dit eerst

22 Oct, Cameron verkreeg wel parfhenogenetische eieren, «hut no

insects were bred from them» (Vol. I p. 30).

Ter bezichtiging gaan rond vergroote afbeeldingen, door Mej.

Fischer naar versehe exemplaren vervaardigd, van Pt. melanaspis
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? en Pt. brevivalvis $ ; bij deze laatste is de borst niet zwart, en

de thordxrug mindei' zwart geteekend. Overigens gelijken zij veel op

elkaar. Door Konow worden in «Zeitschr. f. syst. Hymenopterol. und

Diptero!.» IV. p. 36, kenmerken van Pt. hrevìvalvìs opgegeven, o. a. :

«Beim $ ist die Sägescheide v. o. am Gi'unde doppelt so breit,

als die Cerci daneben, zum Ende stark verschmälert, fast zuge-

spitzt». De beide gekweekte Pt. brevivalvis $? waren iets lichter

groen getint dan Pt. melanasfis 2.

6. Poecilosoma luteola KI.

Uit 20 parthenogenetisclie larven van 1002 kwamen omstreeks

half Juni nog vier vrouwelijke wespen te voorschijn, met de 4

vroeger verschenene ') dus totaal 8, zijnde 40 pet. Zij werden

ingebonden op eene Cyclamen~}^\d,\\\. in pot.

De wespen hebben weinig gelegd; 4 Juli werd een achttal licht

groengrijze larfjes waargenomen, eerst skeletteerend vretend, en

opgerold rustend aan den acliteikant van het blad.

Zij waren 9 Aug. in den grond gekropen en zijn minstens par-

tlienogenelisch in tweeden graad, want de grootmoeders dezer

larven kunnen zich, bij de scliaarschte der mannetjes, ook reeds

uit onbevruchte eitjes ontwikkeld hebben. Deze kweek gaf weinig

resultaat ; ook in den Hortus werden in Sept. slechts 3 larven

aangetroffen. De aarde in een pot nazoekend, waarin op Lisimachia

larven gekweekt waren, vond Spreker uitgekomen cocons aan de

wortels der plant bevestigd. De cocons waren netvormig met betrek-

kelijk grooter mazen dan de Clavellaria- cocon^i.

Aan het slot dezer mededeelingen wijst Spreker er op, dat in

zeer vele gevallen uit parlhenogenetische eieren uitsluitend man-

lijke wespen verkregen worden. In verband hiermede trof het hem,

dat uit parthenogenetische larven van soorten, die op els leven,

uitsluitend wijfjes ontstaan. Bij zijne herhaalde kweekingen der

Ciinhe..r-\di\Men van wilg (C. luted) en berk {C. femorata), verschenen

altoos mannetjes, daarentegen leverde de parthenogenetische kweek

der C. comtata-\3irven van els, zoowel bij von Siebold als bij hem,

1) Tijdschr. v. Eutomologie XLVI, A'erslag p. GO.
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steeds vrouwelijke exemplaren. Uil onbevruchte eieren van Croesus

septentrioualls L. (berk) kweekte von Siebold <?<?, en Cameron uit

Croesus varus Vili, (els) Ç$ ; insgelijks werden door Gameron van

Poecilosoma pulverata Retz, op els, vrouwelijke imagines verkre-

gen. Uit de bekende elzenlarve van Eriocampa ovata L., kweekte

Smith parlhenogenetisch vierhonderd wijfjes, geen enkel mannetje;

Gameron verkreeg uit lïemïchroa alni L. en tiemicliroa crocea

Geoffr. = rufa Panz. uitsluitend vrouwelijke wespen; Fletcher uit

de laatste, welke op els en berk leeft, tevens manlijke, hoewel in

zéér gering aantal.

Kan het mogelijk zijn, dat de aard van het voedsel hierbij eenigen

invloed heeft? ... de raadselen der parthenogenesis zijn vele!

Vermelding verdient nog , dat de mannetjes der bovengenoemde

els-bewonende soorten zéér zeldzaam, en zelfs gedeeltelijk onbekend

zijn.

De heer van Rossum laat daarop ter bezichtiging rondgaan eenige

afbeeldingen, door Mej. L. W. van Rossum vervaardigd, ter

verduidelijking van den «Invloed van het voedsel op de kleur der

larven van Pt. miliaris Pz.» waarover mededeelingen door hem

gedaan werden in N''. 14 der Entomologische Berichten, p. 108,

welk opstel met de plaat circuleert. Deze bevat gekleurde afbeel-

dingen van de volgende larven :

1°. Pt. miliaris Pz., naar Snellen van Vollenhoven, op populier.

2°. Pt. miliaris Pz., op wilg, naar de natuur.

3°. Pt. cadderensis Cam,, naar Gameron, door dezen op berk

gevonden.

-4^. Pt. miliaris Pz., als jonge larve op populier gevonden en

met berk gevoed.

50, Pt. fagi Zadd., op beuk, naar Brischke.

Uit deze afbeeldingen blijkt, dal bij Pt. miliaris-\ar\en van wilg

en populier, de oranje kleur der eerste en laatste segmenten ver-

dwijnt en ten slotte in lichtgroen overgaat, wanneer zij met berk

gevoed worden.

Als fig. 5 is er eene afbeelding der larve van Pt. fagi Zadd.

bijgevoegd. De wesp, welke hieruit te voorschijn komt, is volgens
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Zaddach en Cameron in gedaante en kleur geheel gelijk aan

de Pt. fniliaris-wesp, zoodat zij hiervan niet te onderscheiden is '
).

Zaddach zegt verder : « Die Larve dieser Art erscheint von derje-

nigen von N. croce/is Thorns. [— PL miliaris Pz.) sehr verschieden,

da die rothe Farbe an den vordensten und liintersten Segmenten

fehlt ; wie die schwarzen Seitenpunkte ihrer Lage nach sich zu

den Punkten bei jener Larve verhalten, ist nicht genau zu ver-

gleichen ; sie hat aber mit jener die so charakteristischen Fortsätze

am letzten Segmente gemeinsam. Die Vermuthung liegt daher

nahe dass die Larven von /'agi aus Larven von croceus entstanden

sind, die einstmals von der Weide auf die Buche übergegangen

sind und in Folge der anderen Nahrung ihre Farbe verändert

haben, dass diese Veränderungen aber nicht tief genug in den

Organismus eingegriffen, um auch die Wespe wesentlich umzu-

ändern». Brischke vindt deze veronderstelling van zijn vriend en

medewerker te kras; hij voegt er bij: «Der oben ausgesprochenen

Ansicht kann ich nicht beistimmen, weil die Larven zu verschieden

sind, und in ihrer Lebensweise zu sehr abweichen » (Schrift.

phys. ökon. Ges. Königsberg, XXIII p. 139, n. 39).

Spreker heeft aan jonge P^î. wi/iöri*-larven beu ken loof voorgezet,

zij hebben er zeer weinig van gevreten en bezweken weldra.

Wanneer in het aanstaande voorjaar wespen verschijnen uit de

Pt. miliaris-ldivven van populier, door Spreker met berkenloof groot-

gebracht, wil hij trachten deze op berk te doen leggen. Indien dit

gelukt en zich uit de eieren larven ontwikkelen, zal hij eenige

hiervan ook met beuk trachten te voeden Misschien is het mogelijk,

nà den overgang van populier op berk, de larven, na ééne of

meer generaties, ook aan beuk te gewennen; hij hoopt later hier-

over te kunnen berichten, doch ontveinst zich niet, dat aan deze

proefnemingen veel moeite en teleurstelling verbonden zal zijn.

Zaddach, op eene andere plaats in bovengenoemde « Schriften »

1) Konow ziet onderscheid in den bouw van het voorhoofd; l)ij het ^ in

den vorm van het 8ste rug-segment ; bij het $ in de gedaante der zaagscheede en

mindere lengte der sprieten. Zie: „Zeitschr. f. Hymenopterol. und Dipterol." IV.

p. 39; deze atievering verscheen 1 Januari 1904.
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(p. 163, n. 149) de mogelijkheid besprekend, om wespen op andere

planten te doen leggen, ten einde te onderzoeken of dan «all-

mählich» anders geteekende larven ontstaan, zegt hieromtrent:

«Versuche solcher Art erfordern bekanntlich einen grossen Auf-

wand von Zeit und Geduld und misslingen doch meistens». Na

het aanvankelijk niet ongunstige resultaat, bij overbrenging der

Tt. miliaris-larven op berk, gevoelt Spreker toch moed in deze

richting voort te gaan.

Volgens Konow is Pi. fagi eene zeldzame soort; hem zijn

slechts weinig exemplaren uit Duitschland en Boheme bekend.

In de naamlijst der Nederlandsche Tenthredinidae is zij niet ver-

meld. Spreker klopte eene larve bij Arnhem uit beuk, en ontving

er twee, door Mr. A. Brants bij den Plasmolen aangetroffen. Twee

bezweken vóór het inspinnen, de derde maakte een cocon, waarin

later eene doode larve gevonden werd; evenals bij Cimhex fagì

schijnen bij Pterouusfagi meer moeilijkheden aan den kweek ver-

bonden te zijn dan bij de aanverwante, op wilg levende soorten.

Ook is het merkwaardig, dat (voor zoover Spreker bekend) op beuk

geene andere dan deze twee bladwespenlarven voorkomen ; de larve

van Tenthredo fagi Pz. leeft op lijsterbes.

Ten slotte vermeldt Spreker, dat door hem op 2 Aug., na sterken

wind, in het park Sonsbeek onder hooge beuken eene rups van

Äglia tau L. gevonden werd. Zij was nog voorzien van groengele

doornen, welke naar het uiteinde roodgeel werden, en zwart gepunt

waren ; de staartdoorn was lichtgroen met zwart uiteinde. Zij had

blijkbaar door den val geleden, is nog verveld, waarbij zij de

doornen verloor, doch later bezweken.

De heer van Dissel stelt ter bezichtiging de kort geleden door

liet Rijk in duizenden exemplaren verspreide plaat, vertoonende

de voor naaldboomen schadelijke insecten. Deze plaat is vervaardigd

op aanwijzing van den heer Ritzema Bos en wordt de uitvoering

hiervan, zoowel wat teekening als kleuren betreft, zeer geroemd.

De heer Tescll laat eenige doozen met zeer slecht geconser-

veerde Cüleoptera zien, afkomstig uit de collectie van wijlen den
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heer Ver Loren van Themaat en thans behoorende aandeH.B. S.

te Amersfoort. Hij zou gaarne vernemen, of deze verzameHng het

in orde brengen waardig zoude zijn. Nadat zij is rondgegaan, blijkt,

dat er zich slechts zeer algemeen voorkomende soorten in bevinden,

die men gemakkelijk door versehe exemplaren kan vervangen.

De heer Knappert, kort geleden uit Palembang in Nederland

teruggekeerd, laat een paar doozen Cetoniden en Buprestiden, door

hem in Zuid-Sumatra verzameld, ter bezichtiging rondgaan en

hoopt in cene volgende vergadering in de gelegenheid te zijn, de

overige door hem verzamelde, doch nog niet geprepareerde Coleoptera

te laten zien.

De heer ReuveilS laat ter bezichtiging rondgaan een stuk uit-

gevreten hout van een Italiaanschen populier, welke op «de Hemelsche

berg» te Oosterbeek heeft gestaan en kort geleden is omgewaaid.

Reeds lang rustte de groote en zware boom van ondei'en slechts

op den bast, daar eene mierenkolonie den stam geheel had uit-

gevreten.

De heer Bos constateert uit den bouw, dat dit nest door Lasliis

fuUgiuosiis Latr. is vervaardigd ; nu dit nest is verwoest, zullen

de bewoners wel naar een der andere, vrij zeker in de buurt

aanwezige nesten derzelfde kolonie de wijk genomen hebben.

Het zijn geduchte verwoesters, zoodat het wel te raden is,

pogingen te doen, deze kolonie uit te roeien.

De Yoorzitter sluit, na een woord van dank gericht te hebben

tot de verschillende sprekers, hierop de vergadering.
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VERSLAG
VAN DE

NEfiEJ[- Ellî- VIJFTIGSTE ZOMERVERGADERIEfG

DER

SEOEPiLMDSCHE ESTOMOIOGISCHE MEESIfilBIG

GEHOUDEN TE WINTERSWIJK

op Zaterdag, 16 Juli 1904r,

des morgens ten 11 ure.

Eere-Voorzit ter de heer Mr. L. H. D. de Vos tot Nederveen

Cappel.

Met hem zijn tegenwoordig- de heeren: P. J. van den Bergh

Lzn., K. Bisschop van Tuinen, Jhr. Dr. Ed. J. G. Everts, D. van

der Hoop, Mr. A. F. A. Leesberg, Dr. D. Mac Gillavry, Dr. J.

C. FI. de Meijere, A. Mos, Dr. J. Th. Oudemans, Dr. C. L, Reuvens,

Dr. A. J. van Rossum, P. J. M. Schuyt, Mr. D. L. Uyttenboogaart,

Dr. H. J. Veth en H. A. de Vos tot Nederveen Cappel.

Bericht van verhindering was ingekomen van de heeren A van

den Brandt, Mr. A. Brants, M. Galand, P. Galand, Mr, A. J.

F. Fokker, D. ter Haar, P. Haverhorst, F. J. Hendrichs S. J.,

J. Jaspers Jr., K. J W. Kempers, M. Knappert, A. A. van Pelt

Lechner, J. Maat, Dr. A. G. Oudemans, G. Ritsema Czn., P. G.

T. Snellen, W. Warnsinck en Erich Wasmann S. J.

Tijdsckr. V. Entom. XLVII. 3
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De Eere-Voorzitter opent ten li ure de vergadering met de

volgende toespraak :

Mijne Heeren !

Wanneer ik den presidialen hamer opneem, om heden honoris

causa de vergadering te leiden, doe ik dat met een gevoel van

groote erkentelijkheid voor het vertrouwen , waarmede gij , op onze

laatste Zomervergadering, mij die vereerende taak hebt opgedragen.

De huishoudelijke werkzaamheden , die ons heden zullen bezig

houden, zijn voor een groot gedeelte van geheel anderen aard

dan gewoonlijk, omdat wij thans in behandeling moeten nemen

het ontwerp van wet, zooals dat door het bestuur is ingediend,

ter geheele herziening der oude wet, die nu juist tien jaren in

werking is geweest.

Alzoo rust dan op mij de, voor den entomoloog zeker onge-

wone taak^ om eene wetgevende vergadering te leiden. Zelf ge-

voel ik, daarvoor niet in alle opzichten berekend te zijn en vraag

daarom uwe welwillende medewerking en den steun van het be-

stuur , onder inroeping van uwe toegevendheid voor alles wat ik

daarin tekort zal komen.

En nu Mijne Heeren, roep ik U een hartelijk welkom toe in

Winterswijk, het Dorado van den P^ntomoloog, dat onze leden

morgen juist achttien jaren geleden, voor de tweede maal zoo

gastvi'ij ontvangen heeft.

Toen waren van de ± 94 leden slechts 15 opgekomen. Het

aantal, dat heden aan de roepstem gehoor heeft gegeven
,

gaat

zeker onze verwachting niet te boven , want het grooter aantal

leden , in verband met de zooveel minder kostbare reisgelegen-

heden
,
gaf gegronde reden, om op eene grootere opkomst te rekenen.

Gaarne had ik aan onze nieuwe leden een welkom in ons midden

toegeroepen , maar tot mijn en zeker uw aller leedwezen heeft er

geen, door het bijwonen dezer vergadering, van zijne belangstel-

ling in onze vereeniging doen blijken.
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In de hoop, dat de excursie van morgen , in de omstreken van

het Woold, door hare lijke Flora en daarmede zoo nauw in ver-

band staande Fauna beroemd, nieuwe bijdragen moge leveren tot

onze kennis der Nederlandsche Insecten , verklaar ik de 59ste

Zomervergadering der Nederlandsche Entomologische Vereeniging

geopend en verzoek den Pi'esident het verslag uit te brengen

over het thans geëindigde vereenigingsjaar.

De President kwijt zich van deze taak als volgt:

Mijne Heeren!

Volgens art. 17 onzer Wet, rust op den President der Neder-

landsche Entomologische Vereeniging de plicht, in de Zomerver-

gadering het jaarverslag uit te brengen. Dienovereenkomstig heb

ik de eer en het genoegen , U de lotgevallen onzer Vereeniging

gedurende het afgeloopen jaar te schetsen.

Op onze vorige Zomervergadering , te Roermond gehouden , viel

mij de eer te beurt, tot lid van het Bestuur en op de onmid-

dellijk daarop gehouden Bestuursvergadering tot President Uwer

Vereeniging benoemd te worden. Voor dit bewijs van vertrouwen

betuig ik zoowel den Leden der Vereeniging als mijnen mede-

leden van het Bestuur mijn hartelijken dank, er de verzekering

bijvoegend, dat het mij een waar genoegen is, mijne beste

krachten voor de Nederlandsche Entomologische Vereeniging be-

schikbaar te mogen stellen.

Staan wij echter een oogenblik stil bij hetgeen tot deze be-

noeming aanleiding gaf. Dat was het door hem zelf in de vorige

Zomervergadering uitgesproken verlangen van onzen waardigen

P. C. T. Snellen , om van zijn ambt van President ontheven te

worden. Dat deed ons leed, des te meer, nu gezondheidsredenen

daarvan de oorzaak bleken te zijn. Dit in overweging nemende,

konden wij slechts in het besluit berusten. Niet echter dan nadat

wij onzen beroemden lepidopteroloog nog eens van deze plaats

hulde gebracht hebben voor al wat hij voor de wetenschap en

voor onze Vereeniging gedaan heeft en vooral niet, dan nadat
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wij hem hebben toegewenscht, dat de ingetreden rust zijner ge-

zondheid ten goede moge komen , nog lang moge duren en er

toe moge medewerken , dat nog menige nieuwe en , zooals wij

dat van hem gewend zijn, wèl doorwrochte arbeid op het gebied

der Lepidoptera van zijne hand het licht moge zien.

Thans overgaande tot de vermelding der aanwinsten en ver-

liezen , wat onze leden en begunstigers betreft , zij het mij aller-

eerst vergund , U mede te deelen , dat het Z. K. H. den Prins der

Nederlanden behaagd heeft , het Buitengewoon Eerelidmaatschap

onzer Vereeniging te aanvaarden.

De tot Eerelid benoemde buitenlandsche geleerden , Dr. C. Au-

rivillius te Stokholm en L. Ganglbauer te Weenen , hebben dit

lidmaatschap aangenomen en hunne ingenomenheid over die onder-

scheiding betuigd.

Als Begunstiger bedankte:

Dr. J. L. Herten te Roermond en als Lid de Heeren:

P. J. S. Cramer en

J. ter Meulen Jz, , beiden te Amsterdam
,

Jhr. Humalda van Eysinga te 's Gravenhage,

A. Reclaire te Göttingen en

Dr. H. G. Redeke te Helder, terwijl overleden zijn de Heeren

Dr. A. M. J. Bolsius te Garoet op Java, in December 1903 en

J. D. Pasteur te Batavia op 22 Januari 1904.

Deze laatste moge gedurende zijn lang verblijf in N. I. voor

de Vereeniging weinig hebben kunnen zijn, des te meer heeft hij

verdienste als verzamelaar, waarvan o.a. de collecties in het Rijks-

museum te Leiden de vruchten geplukt hebben.

Hiertegenover staat de aanwinst van een vijftal nieuwe leden,

nl. de Heeren:

Dr. J. Brevée te Oosterbeek,

G. J. Klokman te Voorschoten,

J. Maat te Rotterdam,

Dr. G. C. J. Vosmaer te Leiden en

de Nederlandsche Heidemaatschappij te Utrecht,

wier aller toetreden wij met ingenomenheid begroeten.
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Onze Vereeniging bestaat thans uit :

Het Buitengewoon Eerelid
,

9 Eereleden,

17 Begunstigers
,

19 Correspondeerende Leden,

4 Buitenlandsche Leden
,

106 Gewone Leden.

Met de publicaties werd geregeld voortgegaan en breng ik U

in herinnering, dat sedert de vorige Zomervergadering Deel 46

van het Tijdschrift voor Entomologie geheel en van Deel 47 Afle-

vering 1 werd uitgegeven. Aflevering 2 van dit deel is thans in

bewerking. Van de Entomologische Berichten verschenen de num-

mers 12 tot en met 18. Wat deze Berichten betreft, is het mij

aangenaam, er op te kunnen wijzen, dat zij thans «welvarend»

zijn. Ontstond er eertijds wel eens twijfel , of de uitgave

van blijvenden aard zou kunnen zijn, met name of er genoeg

materiaal voor zou kunnen worden bijeengebracht, thans houd ik

er mij van overtuigd, dat men zich hierover niet ongerust behoeft

te maken. Bevatten de nummers 1 tot 6 toch 41 bladzijden en

7 tot 12 49 bladzijden, de nummers 13 tot 18 telden niet

minder dan 79 bladzijden, dus bijna het dubbele. Daarmede is

weliswaar de oorspronkelijk aangenomen maat overschreden , doch

het Bestuur heeft gemeend een dusdanig teeken van leven aller-

minst te mogen onderdrukken , integendeel daarin aanleiding ge-

vonden, om U straks wijziging dier beperkende bepaling voor te

stellen.

Over onze financieele zaken zal aanstonds onze Penningmeester

verslag uitbrengen en hetzelfde zal geschieden door den Biblio-

thecaris over den toestand onzer bibliotheek. Wat deze laatste

betreft, kan ik U nog mededeelen, dat ik, eenige weken geleden,

het voorgeschreven bezoek aan onzen boekenschat gebracht heb

en er alles in den meest uitstekenden staat heb aangetroffen.

Alles bijeengenomen , meen ik gerechtigd te zijn
,

te verklaren
,

dat onze Vereeniging in bloeienden toestand verkeert.
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De Eere-Voorzitter betuigt den President dank voor het uit-

gebrachte verslag en vraagt of ook een der leden eenige inlich-

tingen dienaangaande verlangt.

Daar dit niet het geval is, verzoekt hij hierop den Penning-

meester het verslag der geldmiddelen der Vereeniging uit te

brengen.

Deze voldoet gaarne aan dit verzoek , doch vooraf opmerkende,

dat het batig saldo van het fonds voor de uitgaaf van het Tijd-

schrift in een tekort zou veranderen, wanneer alle kosten van

Deel 46, zooals eigenlijk behoorde, er op waren gebracht.

A 1 g e m e e n e Kas.

ONTVANGSTEN.

Yoordeelig saldo vorig jaar f 110-4,112

Rente van effecten
, . . . . 170,39

» » kasgeld 64,69^

Contributie van leden 642,

—

» » begunstigers 160,

—

Jaarlij ksche bijdrage 3,

—

Verkochte geschriften 0,80

f 2145,—

UITGAVEN.

Bijge{jast tekort aan de Kas van de Bibliotheek

H. H. V. d. Lier / 27,22

Bewaring fonds Tijdschrift 55,

—

Assurantie der Bibliotheek A 10,90

Jaarlijksche bijdrage aan de Phytopathologische

Vereeniging 5,

—

Aankoop van boeken . , 200,40

Inbinden van boeken ... ..... 51,45

Drukken van verslagen 122,35^

» » de Entomologische Berichten . . 77,55

» )) » suppl. op de Catalogi . . , 44,15

Transporteeren f 654,02^
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Transport f 654,02 J

Circulaires, kwitantiën enz 29,65

Lokaalhuur enz. voor de Bibliotheken .... 60,

—

Verschotten der leden van het bestuur. . . . 110,37

Aankoop van een 4°/o pandbrief Rott. Hyp. Bank. 1019,84

/ 1873,88^

De ontvangsten bedroegen . . f 2145,

—

De uitgaven » . . 1873,88 1

dus batig saldo. . . .f 271,11 1

Fonds voor de uitgaaf van het Tijdschrift.

ONTVANGSTEN.

Voordeelig saldo vorig jaar f 802,52 1

Rijkssubsidie 500,

—

Verkochte exemplaren aan den boekhandel. . . 405,76

» )) » de leden 306,

—

» vroegere jaargangen 42,

—

Bijdragen van begunstigers 55,

—

f 2111,28|

UITGAVEN.
Platenrekening Deel 45 . . f 742,

—

Drukloon Deel 45 afl. 3 en 4 en Deel 46 afl. 1 en 2 465,50^

Rekening Roeloffzen Hübner en van Santen . . 121,01

i> H. de Louw (Portret van Gen. v.Hasselt). 49,30

Zegel en leges op de rijkssubsidie 1,72

Assurantie van het fonds Tijdschrift 3,

—

Verschotten, waaronder kosten van verzending . 80,321

f 1462,86

De ontvangsten bedroegen . . f 2111,281

De uitgaven » . . 1462,86

dus batig saldo. /' 648,42 1

Fonds der Bibliotheek Hartogh Heys van der Lier.

ONTVANGSTEN.

Rente inschrijving Grootboek f 302,54
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UITGAVEN.

Inbinden van boeken 13,15

Aankoop van boeken 181,07

Assurantie 9,

—

f 203,22
De ontvangsten bedroegen . . ƒ 302,54

De uitgaven » . . 203,22

dus batig saldo f 99,32

De Eere-Yoorzitter zegt den Penningmeester dank voor het

door dezen uitgebrachte verslag en verzoekt, voldoende aan de wet

onzer Vereeniging, den beeren Uyttenboogaart en Mac Gillavry,

gedurende de te houden pauze deze rekening na te zien en daar-

over rapport uit te brengen.

De Bibliothecaris brengt hierop zijn verslag uit in de vol-

gende bewoordingen :

Mijne Heeren !

Een voorspoedig Bibhotheekjaar ligt achter ons. Innners, waar

werken van schrijvers als Buckler, Tutt, Verrall, Kertesz, Walker

e. a. aangekocht konden worden, daar kan uw bibliothecaris niet

anders dan gunstig verslag geven. In de «Entomologische Berichten»

hebt gij reeds kennis kunnen nemen van de juiste titels der aan-

gekochte en der voornaamste ten geschenke gegeven werken ; on-

bekend is u echter nog de ruil, aangegaan met de «South African

Philosophical Society», wier «Transactions», waarin men menig

belangrijk Entomologisch artikel vinden zal, voortaan in eene

volledige serie aanwezig zullen zijn. Verder werd met Dr. P.

Speiser een onzer fondswerken geruild tegen zijne verhandelingen

«Diptera pupipara» en «Schmetlerlingsfauna der Provinzen Ost-

und Westpreussens».

In het Vilde Supplement op onze Catalogi zult gij het tweede

en laatste deel van het «Legaat van Hasselt» gecatalogiseerd vinden.

Hierbij moet ik eene opmerking maken. Het blijkt mij nl., dat
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vele onzer leden verzuimden aan onze Verzameling een ex. hunner

verhandelingen op Entomologisch gebied Ie schenken. Uit het

«legaat van Hasselt» zijn vele leemten aangevuld, maar ik wensch

er hier nogmaals op aan te dringen, dat ieder der leden ge-

trouw deze wetsbepaling moge nakomen, in 't belang onzer

Boekerij.

Van de Erven van wijlen ons lid H. W. Groll ontvingen wij

het ontbrekende 2de Deel en het Supplement van Everts' werk «.Gole-

optera Neerlandica». Hier zij hun daarvoor nogmaals dank gebracht.

Geschenken werden ontvangen van: de dames F. E. Bemis?

M. Hallock—Greenewalt , M. L. Reuvens, de beeren: W. Beuten-

müUer, G. F. Bake, N. Banks, K. Bisschop v. Tuinen, A. Busch,

A. N. Candell, D. W. Goquillet, H. G. Dyar, Erven H. W. Groll,

S. A. Forbes, G. D. Haviland, Heim, L. 0. Howard, G. H. Horn,

0. A. Johannsen, J. G. Koningsberger, J. L. Le Gonte, J. Me.

Neill, J. G. de Man, L. G. Miall, J. G. Needham, G. R. Osten

Sacken, A. G. Oudemans, J. Th. Oudemans, R. A. Polak, A. S.

Packard, M. G. Piepers, G. L. Reuvens, J. A. G. Rehn, G. V.

Riley, E. Reitter, W. N. Rodzianko, E. D. Sanderson, G. M.

Sternberg, S. H. Scudder, H. Schouteden, H. de Saussure, W.

Schaus, J. B, Smith, D. ter Haar, P. R. Uhler, B. D. Walsh,

E. Wasmann, H. W. v. der Weele, A. Zimmermann en van:

British Museum , Nederlandsche Natuurkundige Vereeniging ,
Po-

mona College (Galilornia), Republiek van Peru , Smithsonian In-

stitution.

't Gebruik, gemaakt van onze Bibliotheek, was bevredigend;

verliezen kwamen niet voor.

Onze Boekerij bij u aanbevelend, eindig ik hiermede mijn

Verslag.

Thans overgaande tot het behandelen van punt 4 van de agenda?

de vaststelling der Wet, waarvan het concept aan de Leden met

het convocatiebiijet is toegezonden, vraagt de Eére-VoOl'zitter of

een der aanwezige leden ook algemeene beschouwingen hierover

wenscht te houden.
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Naar aanleiding hiervan vraagt de heer Leesberg het woord,

om tot het Bestuur de volgende vragen te richten:

i^. Waarom het vereenigingsjaar afwijkt van het maatschap-

pelijk jaar.

20. Waarom in de wet azomer- en zr^Vi/^^rvergadering» gebiedend

worden voorgeschreven.

Bij het stellen van deze eerste vraag vestigt Spr. de aandacht

der aanwezige leden er op, dat de meeste vereenigingen zich

houden aan het kalenderjaar, en dat ieder dus in de maand Januari

rekent op de betaling van zijne contributiën , zoowel die van

liefdadige als van wetenschappelijke vereenigingen.

Vermoedelijk omdat deze Vereeniging in den zomer is opge-

richt, heeft men het vereenigingsjaar laten aanvangen met 1 Juli,

doch nu de wet toch herzien wordt , meent hij, dat het practischer

is, bij de wet aan te nemen, dat het vereenigingsjaar zal loopen

van 1 Januari tot 31 December.

Eveneens droeg vroeger het Tijdschrift altijd twee jaartallen
,

doch dit is intusschen in de laatste jaren veranderd en ieder deel

loopt thans van 1 Januari tot 31 December, eene verandering

die zeer practisch is gebleken te zijn.

Voor den Penningmeester is het gebleken moeilijk te zijn

de rekening vóór de zomervergadering af te sluiten
, welke moei-

lijkheid wordt weggenomen , wanneer dit voorstel wordt aange-

nomen, in welk geval de Penningmeester in het vervolg minstens

5 maanden lijd heeft om de rekening af te sluiten. Daardoor zal

men dan een beter overzicht krijgen en niet voor het feit staan
,

dat bij het afsluiten der rekening op 30 Juni nog verschillende

rekeningen ten laste van het dan afgesloten vereenigingsjaar onbetaald

zijn , waardoor het batig saldo in een verliessaldo zou veranderen.

Wanneer de vergadering mei dit denkbeeld medegaat , kan door

den Penningmeester in de tweede helft van 1904 worden beschikt

over één halfjaar contributie en in de zomervergadering van 1905

de rekening, dan loopende over hel laatste halfjaar van 1904,

worden nagezien. In het begin van 1905 wordt dan beschikt

over de contributie voor het jaar 1905 en in de zomervergadering
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1906 kan dan de rekening over het zoowel vereen igings- als

kalenderjaar 1905 worden nagezien.

De Penningmeester meent, dat de voordeelen, verbonden aan

de verandering van den duur van het vereenigingsjaar, niet op-

wegen tegen de moeilijkheden ,
die men hierdoor zal ondervinden.

Bij het vaststellen van het concept der wet kwam dit punt

ook reeds ter sprake , doch hij wees toen het Bestuur er op
,

dat

het veranderen der betalingstermijn der contributie bij vele leden

bezwaar zou ontmoeten en hij raadde deze wijziging bepaald af.

Hierbij heeft het Bestuur zich neergelegd en dus in het concept

den duur van het vereenigingsjaar voorgesteld evenals vroeger.

Wat het tweede punt betreft, wil de heer Leesberg er aan herinne-

ren, dat bij de vorige vaststelling van de wet te Venlo, op zijn voorstel

de bepaling werd geschrapt, dat de wintervergadering te Leiden

zou gehouden worden en daarentegen aan het Bestuur de keuze

gelaten van de plaats, waar deze zal bijeenkomen.

Waar gebleken is, dat het bezoek der wintervergaderingen

sedert is toegenomen en door het Bestuur geen enkele vergadering

meer te Leiden is belegd, maar altijd in plaatsen, die gemakke-

lijker te bereiken zijn , wenscht hij het bestuur bij de wet thans

vrij Ie laten, om de vergaderingen te beleggen, wanneer het deze

wenschelijk acht en dus niet meer in de wet te spreken van

Zomer- en WintermQV%d,à&s:m% , maar van Huishoudelijke en ifeten-

schappelijke vergadering.

Zijns inziens maakt de excursie de groote aantrekkelijkheid van

de zomervergadering uit en bestaat de mogelijkheid bij aanneming

van dit voorstel, dat het Bestuur bepaalt, dat de Huishoudelijke

vergadering b. v, in Juni en de Wetenschappelijke b. v. einde

Augustus of begin September wordt gehouden. Mocht het Bestuur

het wenschelijk vinden eene vergadering in de winterjuaanden te

beleggen, dan blijft het hierin vrij.

De heer Everts heeft hiertegen verscheidene bezwaren. Welis-
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waar maakt de excursie na de zomervergadering deze aantrekkelijk

en kan 's winters geen excursie gemaakt worden , doch de ver-

slagen bewijzen , dat de wintervergaderingen, vooral in de laatste

jaren, goed bezocht zijn en dat dan veel belangrijks is mede-

gedeeld.

Wanneer men met het voorstel van den heer Leesberg mede-

gaat, bestaat de mogelijkheid, dat beide vergaderingen betrekkelijk

kort na elkander worden gehouden en dat , als gevolg hiervan
,

de leden gedurende het grootste deel van het jaar verstoken blijven

van de gelegenheid, om het resultaat van hunne waarnemingen

mede te deelen of met de overige leden van gedachten te wisselen.

Dit zou hij zeker zeer betreuren. Iets anders is het , om het Be-

stuur, dat den tijd der wintervergadering bepaalt, in overweging

te geven, deze niet altijd in Januari uit te schrijven, doch iets

later, wanneer men kans heeft gunstiger weder om te reizen te

treffen.

De heer Oiuleiuans merkt op, dat dit punt reeds in het Be-

stuur is besproken, maar dat men toen meende, dat de leden op

de wintervergadering in Januari rekenden ,
zoodat men van het

verzetten van deze afgezien heeft. Nu het echter blijkt , dat de

leden hierin het Bestuur geheel wenschen vrij te laten, zal het

zeker hiermede rekening houden.

Hierop brengt de Eere-Yoorzittei* de wet artikelsgewijze in

behandeling.

Art. 1 wordt bij acclamatie aangenomen.

Bij Art. 2 stelt de heer Leesberg voor, in aansluiting aan de

door hem gehouden algemeene beschouwingen, onder l*^. te

schrappen de woorden «eene des zomers en eene des winters».

Dit voorstel, door den Eere-Voorzitter in stemming gebracht,

wordt verworpen.

De heer UyttenbOOgaart acht de benaming van zomer- en
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winterver%B.dering minder juist , aangezien deze eerste menigmaal

wordt gehouden nog vóór het begin van den zomer; doch juistere

bewoordingen te vinden voor de nadere bepaling der twee ver-

gaderingen blijkt onmogelijk , zoodat de redactie van dit art. be-

houden blijft, behoudens de verandering van «Overzeesche Bezit-

tingen» in «Koloniën of Bezittingen» wat juister is.

Achtereenvolgens worden daarna Art. 2 tot en met Art. 55,

behoudens kleine redactie-wijzigingen, aangenomen, terwijl Art. 43

naar de rubriek VII ((Algemeene Bepalingen» wordt verplaatst.

Art. 56 wordt in dier voege gewijzigd , dat voor «beide» ge-

lezen zal worden «de in Art. 55 genoemde publicaties en bovendien

de correctie der Entomologische Berichten». Aan het slot van dit

artikel wordt eene 3e ahnea bijgevoegd, luidende: «Deze Commissie

bepaalt op welke wijze de inzending der bijdragen moet geschieden».

Achtereenvolgens worden de Art. 57 tot en met 59 aangenomen.

Art, 60 wordt gewijzigd als volgt: «In de «Entomologische

Berichten», verschijnende elke twee maanden , worden opgenomen

korte mededeelingen» en aldus aangenomen.

Art. 61 en 6*2 vervallen hierdoor.

Art. 63 en 64 worden onveranderd aangenomen.

Bij de behandeling van Art. 65 doet de Secretaris voorlezing

van een schrijven van den heer Kempers, waarin deze voorstelt,

dit Art. te doen vervallen en Art. 66 te lezen: «Deze gewijzigde

wet treedt in werking op 16 Juli 1904».

De vergadering vereenigt zich hiermede en wordt alzoo besloten.

De Eere-Voorzitter zegt het Bestuur dank voor de zorg, die

het aan het vaststellen van het concept der wet heeft besteed en

spreekt den wensch uit , dat de Vereeniging onder deze gewijzigde

wet een tijdvak van bloei moge beleven.

Na het houden van de gebruikelijke pauze brengt de heer

UyttenbOOgaart rapport uit over de rekening en verantwoording

van den Penningmeester. Als woordvoerder der Commissie kan

hij verklaren , dat alles in de beste orde is bevonden en brengt
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hij dus hulde aan den Penningmeester voor het door de/en ge-

houden beheer , waarbij zich de vergadering door applaus aansluit.

Bij de hierop gehouden verkiezing van twee leden van het

Bestuur, worden de aftredende leden , de beeren Dr. J. Th. Oudenians

en Dr. C. L. Reuvens, met groole meerderheid herkozen.

Beiden verklaren deze herbenoeming te aanvaarden.

De Eere-Voorzitter brengt nu aan de orde het bepalen der

plaats, waar de volgende zomervergadering zal gehouden worden

en herinnert er aan, dat de Vereeniging alsdan zestig jaren zal

hebben bestaan.

Door verschillende leden worden Alkmaar, met eene excursie

naar Bergen , Tilburg en Driebergen, met eene excursie naar

Maarsbergen , voorgesteld.

Deze laatste plaats blijkt bij de gehouden stemming de meeste

stemmen op zich vereenigd te hebben en wordt dus vastgesteld,

dat de zomervergadering in 1905 te Driebergen zal gehouden

worden.

Het huishoudelijk gedeelte van de agenda afgehandeld zijnde,

wordt alsnu overgegaan tot de Wetenschappelijke rnededeelingen.

De heer Bisschop van Tuinen laat een door hem in Mei

1903 in zijn tuin te Zwolle gevangen kameelhalsvlieg, liapJddia^

rondgaan. De soortnaam is hem niet bekend. Hij deelt verder aan

de vergadering mede, dat hij op 2 Juni 11. op een in zijn tuin

staand exemplaar van Spiraea aruncus L. een tamelijk groot aantal

nog zeer jonge, oudere en bijna volwassen larven van Pteronus

spiraeae Zdd. heeft gevonden, waaruit blijkt, dat deze soort niet

alleen hier en daar in Gelderland , maar ook in Overijssel wordt

aangetroffen en dus waarschijnlijk in Nederland niet zeer zeldzaam

is. Hij heeft eenige dezer larven aan Dr. van Rossum gezonden.

Daarna laat hij een 62-tal microfotografieën van zaagwerktuigen,

zagen en zaagtanden van bladwespen zien, door hem genomen

naar de preparaten van de 28 soorten , welke hij in het laatste

halfjaar heeft onderzocht. De vergrootingen varieeren van 30—220

maal. Hij maakt hierbij de volgende opmerkingen:
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Van het genus Dolerus onderzocht hij de zaagwerktuigen van

zes soorten. Het is merkwaardig, dat, terwijl de rugstukken en

zagen van Dolerus fisstis Htg., — haematodes Schrk., — Thomsoni

Knw., — madidus Klg. en — dubius Klg. w e l iets met elkander

overeenkomen, dit niet kan worden gezegd van Dolerus pratensis

L. De zaag dezer soort heeft nl. korte , doch zeer breede tanden

en wel in eene dubbele rij , zooals uit de foto blijkt. Bovendien

bevindt er zich nog op de vlakte der zaag eene rij korte tanden

in de lengterichting tusschen de voor- en de rugkant der zaag.

De zaagwerktuigen van Trichiocampus ulnii L. en — vim'maüs Fall,

hebben beide denzelfden eigenaardigen vorm. De zaagtanden van —
ulmi zijn echter dubbel en die van — vim'malis enkel.

Hetzelfde kan gezegd worden van de zaagwerktuigen van Hemï-

chroa alni Steph. en — crocea Geoffr. Bij de eerste vindt men

aan de oppervlakte der zaag eenige rijen van vele fijne haren,

terwijl de onderste zaagtanden recht zijn; bij de laatste eenige

rijen van enkele breede haren, terwijl alle zaagtanden naar be-

neden zijn gericht.

Het is merkwaardig, dat van het genus Arge de zaagwerktuigen

der soort rosae L. in vele opzichten op die van Hemichroa crocea

gelijken en geheel afwijken van die der beide andere door Spr.

onderzochte soorten Arge coeruleipennis Reiz, en — cullata Zdd.

Bij de zaag van — coeruleipemiis doet zich nog de bijzonderheid

voor, dat het bovenste derde gedeelte niet is ingesneden en dus

geen tanden heeft. Het is dus zeer wenschelijk, dat nog meer

i47'_^^-soorten worden onderzocht en hij hoopt dat zijne medeleden

hem daaraan zullen helpen. In de naamlijst van Dr. J. Th. Oude-

mans worden 1 3 inlandsche soorten vermeld.

In de zaagwerktuigen van Croesus varus Vili, en — septentrio-

nalìs L. ziet men zoo weinig verschil — de zaagtanden van C. varus

schijnen naar evenredigheid iets korter te zijn dan die van —
septentrionaüs — , dat men ze voor die van een en dezelfde soort

zoude kunnen houden.

Van het genus Pteromis heeft hij in den laatsten tijd nog drie

soorten geprepareerd en wel P.pavidns Lep., — brevivalvisT\im&.
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en — liypoxanthus Forst. De zagen en zaagtanden dezer soorten

vertoonen alle hetzelfde type. De rugstukken van — pavidus en

— liypoxanthus zijn echter zeer kort en breed en gelijken veel op

elkander; die van — hrevivalvls zijn lang en smal. Om het ver-

schil duidelijk te kunnen aantoonen , heeft hij van de rugstukken

van — pav'uhs eene foto gemaakt.

Verder laat hij nog de foto's van de volgende soorten circu-

leeren :

Allanius omissus Forst., Allaiitus marginellus F., Äthalia spina-

rum F., Äthalia glahricollis Thms., Pristophora geniculata Htg.,

Pontania proxima Lep., Eriocampa ovata L., EmpJiytus cinctus L.,

Periclista melanocephala F., Rhadinocerea micans Klg., Priophorus

padi L. en Netnatus Intens Pz., benevens nog een paar foto's der

zaagwerktuigen van eene door Dr. van Rossum uit eene op berk

gevonden larve, gekweekte wesp , waarvan de soortnaam nog niet

bepaald kan worden.

Bijzondere opmerkingen heeft hij daarbij niet te voegen, daar het

aantal soorten van ieder genus, dat hij heeft onderzocht, daarvoor te

gering was, en hij betuigt bij dezen zijn hartelijken dank aan zijne

geachte medeleden, de beeren Dr. A. J. van Rossum, Dr. J. Th.

Oudemans en F. J. M. Heylaerts voor de vele bladwespen, die hij

van hen, ten behoeve zijner onderzoekingen, heeft mogen ont-

vangen. Dr. van Rossum zond hem o. a. Croesus varus, Hemichroa

crocea, Arge coeruleipennis, Pteronus pavidus, — brevivalvis en —
hypoxantJins, PristipJiora geniculata, Priophorus padi en Nemattis

lideus , alle door hem uit de larven gekweekt. Van den heer

Heylaerts ontving hij Arge pullata. Bolerus Thomsoni, — madidus

en — dubius, benevens een aantal soorten, die nog geprepareerd

moeten worden. Alle overige door hem genoemde soorten heeft hij

aan Dr. J. Th. Oudemans te danken, die tevens zoo welwillend

is geweest, een groot aantal twijfelachtige soorten nog eens op-

nieuw voor hem te determineeren.

Hij richt verder tot zijne medeleden het vriendelijk verzoek, om

toch zooveel mogelijk vrouwelijke bladwespen voor hem te willen vangen,

't Zijn nu nog altijd bouwstoffen, die hij verzamelt. Moge het hem
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gegeven zijn, daaruit later — ten minste van eenige geslachten —
een geheel op te bouwen !

De heer J. Th. Olldeilians stelt ter bezichtiging een afwijkend

gevormden cocon van Saturnia pi/ri. De meeste cocons van Lepi-

doptera zijn rondom gesloten en dan beschikt de uitkomende vlinder

over mechanische of chemische middelen, om den cocon te openen.

Onder eerstgenoemde middelen neeml eenvoudige druk eene eerste

plaats in en is in vele gevallen, waar de cocon weinig weerstand

biedt, voldoende, om het weefsel uiteen te doen wijken of ten

deele te verscheuren. Is de cocon hard, dan kunnen merkwaardige

organen aanwezig zijn, om den cocon te verbreken; zoo b.v. de

scherpe spits aati den kop van de pop van llopliiis mïlhameri,

waarmede een rond schijfje uit den cocon als met een cenlerboor

gesneden wordt, enz,

Chemisclie middelen bestaan uit scherpe vochten , door klieren

van den vlinder voortgebracht en na het verbreken der pophuid

uitgestort, welke vocliten het weefsel van den cocon week maken,

zoodat het dan voor geringen druk reeds bezwijkt. Het looghou-

dende vocht, dat Bicranura viuula afscheidt, is hiervan wel een

der meest bekende stoffen.

Doch er zijn andere cocons , welke een specialen bouw

hebben en dus gerekend kunnen worden op een hoogeren trap

te staan , m. a. w. meer gespecialiseerd te zijn. Daaronder behooren

b. V. de omgekeerd boolvormige cocons met veerende sleufkleppen

van Nola en verwante genera en de fleschvormige cocon van

Saturnia met haar veerende deelen in den hals van de flesch
,

al welke ini'ichtingen den vhnder een doortocht verleenen , zoodra

deze er met kracht tegenaandrukt. Het verlaten van den cocon

is hier dus door een bepaalden bouw gemakkelijker geworden.

Nu ontving Spr. in dit voorjaar echter een cocon van Satur?iia

pi/ri , die afwijkend gevormd was. Zoowel de «hals» als de

Tijdschr. v. En/om. XL VII. 4
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veerende deelen ontbraken aan dezen cocon , die dus den meer

primitieven , rondom gesloten vorm bezat. De rups heeft dus op

voorouderlijke wijze gewerkt; daarvan is echter het gevolg ge-

weest, dat de uitkomende vlinder den cocon niet heeft kunnen

verlaten, als niet (niet meer) beschikkende over middelen, om

den stevigen wand te verbreken. Daarmede is tevens de mogelijk-

heid, dat eene dergelijke afwijking zich bij de nakomelingen van

dit exemplaar zoude herhalen , uitgesloten ; het voorwerp stierf

binnen den cocon.

Spreker vermeldt nog, dat hij den cocon ontving van den heer

R. A, Polak, die hem aantrof onder een aantal normale cocons,

door hem uit Duitschland voor het inscctarium van «Artis» be-

trokken.

Voorts vertoont dezelfde Spreker uitgekomen eieren van een

exemplaar van Bïcrannra vinuia. Hij vestigt er de aandacht op,

dat ileze eieren reeds dadelijk na het leggen verschillende kleuren

vertoonden, nl. bruin, rose en bijna wit, door overgangen ver-

bonden. Alle eieren kwamen uit. In de natuur vond Spreker

alleen bruine eieren, en deze waren in dit legsel ook zeer in de

meerderheid. Het komt hem voor, dat het de laatstgelegde eieren

zijn , die lichter gekleurd zijn , wat echter nog door nadere waar-

neming dient bevestigd te worden.

De heer Veth laat ter bezichtiging rondgaan eenige levende

exemplaren van Dixippus morosus Br., door hem uit eieren gekweekt.

Deze schijnen zeer goed in leven te blijven met rozenbladeren,

welke hij hun als voedsel gaf.

Ter vergadering bleek uit de mededeelingen van verschillende

leden, dat zij ook andere bladeren als voedsel nemen.

De heer vail Rossuill zegt o. a., dat Blicipjms morosus Br. bij hem

behalve roos, zeer verschillend voedsel vreet . . . om maar iets te

noemen: Gorchorus, spiraea, aster, beuk, kornoelje, spinazie,

doóvenetel. Laatstgenoemde plant schijnt zeer in den smaak te

vallen.
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De heer Mac Gillavry vertoont eenige exemplaren van IJelo-

chares Iwidus Forster, waarvan de wijfjes voorzien zijn van de

eiernestjes aan het achterlijf.

Verder laat Spr. rondgaan drie Brachyrrhini, die nog één valsche

kaak behouden hebben, n. 1. Polijdrusus cervinus L., Pkyllobiiis

calcaratus F. en Phyllohius alnetï F.

In de 3e plaats een exemplaar van ArUhreuus claviger Er., uit

een Papilio machaon gekweekt, en waarvan de ontwikkeling twee

jaren geduurd had.

De heer Leesberg vermeldt de resultaten van zijn onderzoek

van Je schimmelfauna op wijnvaten. Reeds in de Entomologische

berichten heeft Spr. hierover het een en ander medegedeeld.

Het onderzoek wei'd door hem voortgezet en de volgende soorten

werden door hem aangetroffen :

60 ex, van Aiomaria versicolor Er.

2 )) )) )) munda Er.

talrijke ex. van Cri/ptophagus dentalus Herbst

25 )) » » subfumaius Kr.

2 » » )) acidangulus Gyll.

2 )) )) » scanicus L.

40 » » Lathridius Bergrothi Reitt.

talrijke » » Enicmus minuüis L.

1 » » Xylodromus depressus Grav.

1 )) » Hypoci/püis seminulum Er.

3 » » Si/nihiotes gibherosus Luc.

1 » )) lloloparameciis Rag usas Reitt. f. n. sp.

1 » » Cartodere elongata Curtis.

12 » » Pentharthriim Hutloui WoU.

20 » » OrtJioperiis atomarius Heer

25 » )) Siloanus hidentaius F.

en in massa Mycetaea hirta Marsh.,

dus in het geheel 17 soorten.

Nog werd door Spr. eveneens waargenomen een ex. van Cal-

lidium lividum Rossi, doch dit ontsnapte.
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Verder ving Spr. nog op oud hout bij den Haag :

Holoparamecus Kunzel Aub. en singularis Beek.

Aglenus hrunneus Gyll.

Orthoperus picatus Marsh.

De heer UyttenlbOOgaart vertoont een aantal exemplaren van

Bemhidïum velox L. , in Mei 1904 te Tiel verzameld en wi-jst

daarbij op de volgende afwijkingen , die hij bij deze soort heeft

aangetroffen :

l'\ ab. s. himacuìalam. Op elk dekschild bevindt zich in de

3e tusschenruimle slechts één spiegelvlek (1 ex.).

2^. een assymmetrisch geteekend exemplaar. Op het linker dekschild

J, op het rechter 2 spiegelvlekken (1 ex.).

3^. Overgangsvorm tusschen het type en de ab. s. himacidatmn
;

de 2 achterste spiegelvlekken zijn onduidelijk (1 ex ).

Ter vergelijking gaan hierbij ter bezichtiging rond een tiental

ex. van het type.

Hoewel het materiaal gering is, waagt Spr. het toch, uiting te

geven aan een paar ondersteUingen , waartoe deze waarnemingen

hem aanleiding geven. Voorop mag worden gesteld, dat all hans

de sub. 1, 2 en 3 genoemde aberraties nieuw zijn, daar van

zoo belangrijke afwijkingen zeker melding zou zijn gemaakt. Voorts

meent Spr. te mogen aannemen , dat de sub. 1 genoemde aberratie

bimaculatum, buiten verband met de sub 2 en 3 genoemde

aberraties beschouwd , zeer zeker den meesten zoo niet allen systema-

tici aanleiding zou geven, deze als eene nieuwe soort te beschouwen.

Immers, waar de geheele groep van het sub-genus Bracteou,

waartoe Bemhidium velox behoort , wordt aangeduid door het

kenmerk : «derde tusschenruimte der dekschilden in tiet midden

breeder dan de overige, met twee breede doffe, gechagrineerde,

veelal zilverglanzende, eenigszins ingedrukte vlekjes», daar zal een

exemplaar met slechts één vlekje op elk dekschild met recht als

eene afzonderlijke goede soort mogen worden beschouwd.

Toch heeft Spr. er van afgezien, zijn exemplaar als zoodanig te

bestemmen, omdat hem gelijktijdig onder de oogen zijn gekomen
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de sub 2 en 3 genoemde aberraties, die hem aanleiding gegeven

hebben tot de volgende hypothese:

De soort velox heeft neiging tot sprongvariatie in de richting

van eene vermeerdering (ab. irreguläre) of vermindering (ab, hïma-

cìdatum) der spiegelvlekken. Het is mogelijk en waarschijnlijk
,

dat deze neiging aanleiding zal geven tot de vorming van één of

meei" nieuwe soorten.

De onderstelling, in de vorige zomervergadering geuit, dat ook

in de insectenwereld voorbeelden van de mutatieleer van Prof.

Hugo de Vries zouden te vinden zijn, is dus hoogstwaarschijnlijk

door deze ontdekking bewaarheid.

Spr. zocht de bewijzen, dal de soorten lïiiorale en velox door

sprongvariatie uit elkander konden ontstaan 6;n vond eene sprong-

variatie, hoewel eene geheel andere dan de gezochte.

Door ijverig verzamelen hoopt Spr. zijn materiaal verder aan

te vullen.

De heer van Rossum doet de volgende mededeelingen omtrent

zijn onderzoek naar parthenogenesis bij bladwespen.

\ . Parthenogenesis bij Cimhices.

Op de wintervergadering in Utrecht, Tijdschr. v. Entoni. XLVI

p. XXII, berichtte hij, dat er nog verscheidene cocons van Cimh.

lutea L. in zijn bezit waren, waaruit in het voorjaar van 1904

imagines verwacht konden worden ; zij kwamen echter niet

te voorschijn. Gedeeltelijk kon dit daaraan toegeschreven worden,

dat de larven op wolwilg gekweekt wai'en ; op gladde wilg ver-

kreeg Spreker gewoonlijk betere resultaten. Toen in het begin van

Juli nog geen enkele wesp verschenen was, werd een onderzoek

naar den toestand der cocons ingesteld. Met verwondering werd

bespeurd , dat er in vele cocons gaatjes waren en de inhoud uit-

gevreten was. Aangezien de cocons verkregen waren uit larven,

die eerst in gaas op den boom en later in glas binnenshuis ge-

kweekt waren , konden deze openingen niet door sluipwespen

veroorzaakt zijn , welke trouwens ook niet in de kweekkooi ver-

schenen waren. Ook vertoonden de gaatjes veel onregelmatiger
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vormen dan de ronde openingen door pluipwespen gemaald en

waren zij van zeer verschillende grootte. Er moest dus eene

andere oorzaak zijn , en na eenig zoeken werd de bedrijver van

al het onheil gevonden. Onder een vochtig stuk turf zat eene

keverlarve, welke met aarde als zeer jonge larve (of als ei?) in de

kooi gebracht zal zijn. Zij werd verwijderd en aan haar werd

een gave cocon verstrekt
;

gedurende de eerste twee dagen werd

de cocon niet aangetast en de larve vervelde. Toen Spreker er

echter den derden dag naar zag, was er ook in dezen cocon een

gat gebeten; de larve keek er juist halverwege uit, maar verdween

bij de storing dadelijk in het verblijf van haar slachtoffer.

De levende larve laat Spreker met eenige aangetaste cocons ter

bezichtiging rondgaan (*). De Cimbices hebben het dus in den strijd

om het bestaan hard te verduren; de eieren en jonge larven worden

door oorwormen opgevreten ; de grootere larven hebben zéér veel

te lijden van sluipwespen of sluipvliegen — en wanneer zij , aan

deze gevaren ontkomen, het werkelijk tot coconvorming brengen,

loopen zij nog kans door keverlarven uitgevreten te worden !

Uit cocons van parthenogenetische femoraia- en connata-\ds^%x\

werden weder dezelfde resultaten als vroeger verkregen; uit de

eerste, van berk, steeds mannelijke en uit connata, van els, steeds

vrouwelijke wespen. Deze laatste waren parthenogenetisch in derde

generatie; zij hebben gelegd en Spreker bezit thans larven van

deze soort in vierde parthenogenetische generatie. De wespen

hadden vrij veel eieren gelegd, maar vele bladeren van den els

op den ingebonden tak begonnen bij droog weer te verdorren en

af te vallen (hoewel de struik begoten werd), zoodat er niet veel

van dezen kweek is tei^echt gekomen. Dit verschijnsel van het af-

vallen der bladeren heeft Spreker reeds meermalen bij het in-

binden op els — niet op andere boomen — waargenomen. Zou

door het insnoeren van de weekere takken van den els , de loop

(*) Zij wordt door Dr. Everts voor eene Tenebrio-X'Ax^^ç, geliouden, afkomstig

uit het wilgeniuolm in de kweekkooi.
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der sappen hierin belemmerd worden? Deze els verkeerde buiten-

dien in iets minder gunstigen toestand ; zij was in het voorjaar

verpoot.

Door de opheffing van den l)olanischen tuin in Arnhem waren

de boompjes voor de kweeking naar eene bloemisterij op Sonsbeek

overgebracht.

2''. Parthenogenetische wespen van Clavellaria amerinae L.

in vierde generatie.

Van 7 tot 28 April verschenen 9 mannelijke exemplaren en geene

wijfjes meer, zooals bij parthenogenesis in eersten, tweeden en

derden graad het geval was. Er zijn nog cocons over, waarvan

er een paar ten onderzoek geopend werden ; één bevatte een dood

ê, en de andere eene levende larve, welke zoo bewegelijk was,

dat zij uit den cocon kroop. De Claivllaria-lurven in de cocons

zijn veel minder ineengeschrompeld dan de Cimbeiv-iavven in dezen

toestand.

Sprekei' had vroeger medegedeeld (Tijdschrift v. Entom. XLVII

p XXII), dat de larven van dezen kweek gedeeltelijk veel kleiner

waren dan die der vorige parthenogenetische generaties. Deze

kleine larven bleken geen cocons gemaakt te hebben. Is de min-

dere levenskracht een gevolg van de nu in vier geslachten voort-

gezette kweeking uit onbevruchte eieren ? . . . of is zij daaraan te

wijten, dat de larven, welke sedert 1897 in gevangenschap ge-

kweekt werden, als «huisdieren» langzamerhand beginnen te ver-

zwakken? De thans verschenen wespen waren over het algemeen

even krachtig en groot als die der vorige generaties.

Uit cocons der derde parthenogenetische generatie kwamen

van 12 tot 30 April, na tweejarige overwintering, nog 5 c? -^ en

4 $ $ te voorschijn. Met een dezer wijfjes werd een man der

vierde generatie te zamen gebracht. Hij, die vader, groot-

vader, overgrootvader nocli betovergrootvader bezat, was toch

dadelijk bereid als man op te treden ; het wijfje scheen dit echter

als eene geheel overbodige zaak te beschouwen. Zij wilde hem niet

ter copulatie toelaten, en er ontstond ten slotte een gevecht,

waarin zij een der sprieten verloor. Ook Osborne, welke zich met
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parthenogenetische kweekingen van AJna fasciata bezig hield,

heeft daarbij iels dergelijks waargenomen; hij zegt: «she seemed

decidedly unwilling to have anything to do with him, and to

prefer to accomplish her business altogether without his assistance.»

(Cameron, Monogr. Brit. Phytoph. Hymen III p. 38.).

3°. Parthenogenetische larven van Arge coeruleipennis Reiz.

Uit een cocon, gevonden in wilgenmolm van Groesen , ver-

scheen 3 Mei eene vrouwelijke wesp. Nadat haar een wilgetakje

verstrekt was, begon zij terstond te leggen. Zij deed dit als de

Prisüp/iora-yveB\)eï\, in den buitenrand van het blad; 4—8 eitjes

bevonden zich hier op een rijtje. De eierblaasjes beginnen eerst

slechts weinig op te zwellen ; zij bevatten een groen eitje. Den

4den Mei werd de wesp ingebonden op Salix vitellina in

den tuin. Zij heeft weinig gelegd , wat gedeeltelijk aan het

gure regenweder toegeschreven kan worden; maar de wesp

schijnt de gewoonte te hebben hare eieren zeer verspreid en

vermoedelijk liefst boven in den boom te leggen. Zij kroop, na

in een paar blaadjes gelegd te hebben, in het gazen omhulsel

steeds naar boven, en wanneer dit omgedraaid werd, zoodat zij

zich beneden bevond, begon dadelijk de tocht naar de hoogte

weei". Den i4den Mei werd zij naar een anderen wilg overgebracht;

ook hier legde zij weinig, hoewel zij toch nog tot 20 Mei leefde.

Den 25sten Mei was er meer zwelling aan de eitjes fe bespeuren

en 1 Juni verscheen het eerste larfje uit eieren, die omstreeks

4 Mei gelegd waren; het ontwikkelingstijdperk duurde dus vier

weken. Bij de JPteronus-soorien komen de larven gewoonlijk reeds

na 12 dagen voor den dag. De pas verschenen larfjes zijn grijs-

groenig met zwarten kop; achter den kop, aan het uiteinde en

boven de pooten, zijn zij donkerder getint door zwarte pukkeltjes.

In verhouding tot de buikpooten zijn de borstpooten bijzonder

lang; deze zijn zwart en ongeveer in het midden van lichte,

bijna witte bandjes voorzien. Na vervelling omstreeks 6 Juni

zijn de larven groener gekleurd , lichtgeel getint boven de pooten, waar

nu grootere zwarte wratjes zijn waar te nemen bij de thoracale

lichtgroengelige pooten. Bij verontrusting heffen zij het spits toe-
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oopende achterlijf hoog op, zonder hierbij de S-vormige houding

der Nematiden aan te nemen. Het bovengedeelle van den kop is

nu bruin, naar onderen geelbruin of groenig wordend.

Na de hierop volgende vervelling, tegen -12 Juni, waren de grootere

wratjes boven de glasachtige borstpooten verdwenen, daarentegen

kleinere bruinzwarte wratjes over het geheele lichaam verspreid;

eene lichtgele streep boven de pooten langs het geheele lichaam
,

begon zich duidelijker af te scheiden. Den 20sten .luni was deze

streep geler , en de kop groen met donkere stippeltjes aan het

voorhoofd; zij waren nu flink gegroeid, 16—18 mm. lang en ver-

toonden het uiterlijk der volwassen larve, zooals deze, o.a. door

Snellen van VoUenhoven als lïyJotoma vulgaris Kl. afgebeeld

en beschreven is in Tijdschr. v. Entom. XXII p. 12, plaat 3.

Het gelukte 8 exemplaren groot te brengen, welke zich van

24 Juni—1 Juli in den grond begaven. Vermoedelijk zullen

hieruit in den loop van den zomer nog imagines verschijnen.

Door von Siebold zijn in 1878, zoowel uit parlhenogenetische

eieren van Arge berberiiüs Schrank als van Arge rosae de Geer,

mannetjes gekweekt (Katter's Entom. Nachr. X N°. 7, p. 94).

Cameron verkreeg wel parthenogenefische eieren van Arge

usiidaia L., maar geene wespen hieruit (Monogr. Brit. Phytoph.

Hym. II. p. 218).

4^. Fteronus melayiaspls H tg.

Nadat in Aug. 1903 uit 142 parlhenogenetische larven 49 <? <?

verkregen waren (Tijdschr. v. Entom XLVII p. XXV), verschenen

3 en 5 Mei en 9 Juni nog 3 mannetjes, in het geheel dus 52,

bijna 30°/y. Bij natelling der cocons in het kweekglas bleek, dat

vele larven er geen gemaakt hadden.

5^. Pteronns hypoxanthus Forst,

Uit de 46 parthenogenetische larven, welke zich in Augustus

en September 1903 in den grond begeven hadden (Tijdschr. v.

Ent. XLVII p. XXIV), veischenen in waime voorjaarsdagen tegen

het einde der maand Maart reeds manlijke imagines. De overige, ook

alle mannetjes, kwamen in April en 4 Mei te voorschijn, in het

geheel 28 = 60.87*^/0. Spreker verkreeg dus hetzelfde resultaat
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als Cameron (Vol. I. p. 27); door Brischke wordt aangegeven,

dat htj ook eene vrouwelijke wesp uit parthenogenetische larven

verkreeg (Schrift, naturf. Ges. Danzig N. F. VII Bd. 7

Heft p. 6).

De 23 larven uit bevruchte eieren leverden van 20 Maart tot

11 Mei alle imagines, namelijk 11 manlijke en 12 vrouwelijke

= 100^/q ! Bij deze soort was de uitkomst van den kweek uit bevruchte

eitjes dus merkwaardig gunstig.

Door Konow wordt o. a. over Pt. hjjpoxanilms aangegeven

(Zeitschr. f. system. Hymenopterol. u. Diplerol. III p. 376):

«Auf dem Hinterleibsrücken liegt ein beim $ nach hinten ver-

schmälerter, beim $ ziemlich gleichbreiter, gewölmlich durch die

bleichen Segmentränder mehr weniger unterbrochener schwarzer

Längsstreif.))

Waarschijnlijk heeft hij doode exemplaren tei' onderzoeking

gehad, want de kleur der segmentranden is, even als het gelicele

achtei'lijf, bij levende voorwerpen fraai groen.

6'^. Pteronus brevivalvis Thoms.

De wespen uit de 38 parthenogenetische larven van October

1903 (Tijdschr. v. Entom. XLVII p. XXVI) kwamen onregelmatig

uit, namelijk :

Van 19 April tot 23 April 6

)) 3 Mei tot 30 Mei 9

» 3 Juni tot 23 Juni 7

en 1 Juli 1

Alle zijn mannetjes. Totaal 23 = 60.5°/(,

Spreker laat ter bezichtiging rondgaan, door Mej. Fischer ver-

vaardigde, vergroote afbeeldingen der manlijke en vrouwelijke

wespen van Pt. brevivalvis en Pt. hi/poxanthus . Hieruit blijkt, dat

deze soorten veel op elkaar gelijken. Toch valt reeds dadelijk op,

dat bij brevivalvis S het abdomen voorzien is van breede zwarte

dwarsbanden welke, behalve op de laatste segmenten, overal even

lang zijn; de gele grondkleur treedt slechts aan de segmentrandjes

te voorschijn. Bij hypoxanilms $ daarentegen is het achterlijf

grootendeels geel, iets oranjeachtig; op het midden van den rug
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staan zwarte vlekjes, welke eene lanesstreep voimen, naar den -H.h!

smaller toeloopend.

Bij den levenden h.ypoxanthus-vu^x\ is de onderzijde der sprielen

en van het abdomen iets helderder bruingeel getint dan bij hrevï-

valvis $\ bij dezen is de borst iets lichter roodachtig geel.

Konow geeft als kenmerk van hrevivalvls aan: «Beim (/ der

Fortsatz des 8. Rückensegments schmal, länger als breit.» (Zeitschr.

f. Hymenopterol. IV p. 36).

Terwijl er niet veel verschil heerscht in de afmetingen der

mannetjes {brevivalvis iets grooter), is de vro'iwelijke brevivalvis steeds

ongeveer 2 m. m. langer dan hjpoxanthus ?. Bij versehe exemplaren

is de groene tint der wespen bij Jii/poxanthus ? helderder,

meer grasgroen dan bij brevivalvis %. Op de rondgaande

afbeelding is te zien, dat het meest in het oog vallende onderscheid

in de teekening van den thorax bestaat; hoewel er bij brevivalvis-

exemplaren ook verschil in de kleurverdeeling op den thorax

voorkomt, bleef bij Sprekers wespen de groene grondkleur steeds

ilomineeren, terwijl bij liypoxanthus het zwart de overhand heeft.

7°. Nematus luteus Panz,

In het laatst van April en bi gin Mei 1904 verschenen zes $ï

(geen S) uit larven, welke midden September bij Arnhem gevonden

waren. Op afgesneden iii water gezette elzetakjes gingen zij terstond

leggen ; dit geschiedt in de steeltjes der bladen, waar de eieren op

een rijtje, soms tot in het begin der middennerf, geplaatst worden.

Na een paar dagen vormen zich hier bruine korstjes op de blad-

stelen, waaronder men de witte eitjes vindt. Twee wespen werden

25 April op els ingebonden in den stadskweektuin op Klarenbeek
;

zij leefden tot 7 Mei en aan sommige bladsteeltjes waste bespeuren,

dat zij ook hier gelegd hadden.

Eerst na 25* dagen, 20 Mei, verscheen een parthenogenetisch

larfje op een afgesneden takje, dat zich in water merkwaardig lang

frisch gehouden heeft. Het was zeer lichtgroen, boven de pooten

geelachtiger; aan den bijna witten kop waren oogen en mond zwart.

Tegen den achterkant van het blad naast eene nerf zittend, is

het platte diertje moeilijk te ondeischeiden ; het vreet gaatjes
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uit het l)lad; ook de volwassenen blijven hiermee voortgaan.

Hoogst zelden vindt men ze op elzestruiken aan den bovenkant

der bladeren ; daarentegen dikwijls '2 of 3 aan den onderkant, groote

gaten uitvretend.

Den 7en Juni had de langzaam groeiende larve, na vervelling,

twee bruinzwarte stippen op den schedel. Na nogmaals verveld te

zijn, had zij het voorkomen der hrven zooals dit door Zaddach l)e-

schreven wordt (Beobacht. p. 2'4-2). Hij geeft aan, dat ieder segment

«etwa 4 Quei'runzeln und 2 Querreilien weisser Dornwärzchen

hat, vor denen noch 2 einzelne Dornwärzchen stehen.» Op de

eerste thoracale segmenten zijn de wratjes echter anders gerang-

schikt; hier vindt men eene lechte dwarsrij van wratjes en eene

andere welke boogvormig daarboven loopt. Den 16en Juni nam

zij eene dofgroene tint aan en begaf zich den 17en in den grond

na een groei tijd van 4 weken.

Uit de buiten op els gelegde eitjes begonnen de larven zich

eerst na zes weken te vertoonen. In het laatst van Juni vielen

vele bladeren van den elzetak af, waarom zij '30 Juni naar een kweek-

glas overgebracht werden ; er waren toen nog verscheidene kleine larven

bij. Het gelukte 18 hiervan groot te brengen, welke zich van

2—22 Juli ter coconvorming in den grond begaven.

Spreker had in het najaar van 1903 ook larven van Nematus

abclommalis Panz. (*) bij Arnhem gevonden. Van 24 April—24

Mei verschenen hieruit 3 c?(? en 2 jj. Eene maagdelijke wesp heeft

op een afgesneden elze-takje ook parthenogenetisch gelegd op dezelfde

wijze als Nem. luteus\ hieruit zijn geen larven te voorschijn gekom(;n.

Uil vele iiematusAaxys^w van Lonneker (bij Enschede), welke

Spreker voor hiÜneatus meende te moeten houden, ontwikkelde zich

24 Mei slechts èén wijfje, dat in alle opzichten op ^«/é?«a Î geleek;

het heefi, niet willen leggen, Zaddach zegt omtrent N. bilineaius K\.

«Diese Art ist häufig als Varietät von lideus beschrieben worden,

insofern nicht cranz mit Unrecht, als sämmtliche Arten dieser

(*) De abdominalis-\a.r\e: heeft op ieder segment „etwa 4 Querreilien Dorn-

wärzchen" en ... . bilmeatus moet er volgens Brischke 3 hebben !

V. R.
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Gruppe ihre Abstammung von einer gemeinschaftlichen Grundform

deutUch zur Schau tragen». (Beob. v. ßrischke u. Zaddach, p. 248).

Zouden er werkelijk drie zoo zeer op elkander gelijkende Nematus-

soorten op els leven? Wanneer Spreker weder luteus- en abdo-

minalis-yvespen heeft, wil hij trachten ze te doen paren ; beide zijn

echter moeilijk te kweeken.

8^^. Prlstip//ora genïculata H tg.

Deze bladwesp is niet vermeld in de Naamlijst der Nederlandsche

Tenthredinidae van Oudemans. Toch moet zij hier voorkomen,

aangezien de larven herhaaldelijk op lijsterbes gevonden zijn. Snellen

van Volienhoven heeft vele jaren geleden reeds getracht de wesp

te verkrijgen uit larven door hem in Holland gevonden of hem

door Spreker uit Overijsel (Lonneker) toegezonden, maar telkens

mislukte de kweek. In langen tijd werden de larven niet meer door

hem gezien, totdat hij er eindelijk 18 Juli 1903 van Mr. A. Brants

een twintigtal ontving, door dezen bij den Plasmolen (Limburg)

aangetroffen. Eenige bezweken, maar de meeste kropen in den

grond en maakten cocons, die eerst oranje-bruin, later zwart

worden. Van dezen kweek kwam niets terecht ; de cocons ver-

schimmelden, hoewel zij niet te nat gehouden en op dezelfde wijs

behandeld werden als die van andere soorten, welke wel imagines

leverden. Den 8sten Sept. vond Spreker in zijn tuin wederom 63

larven van verschillende grootte, welke 22 Sept. in den grond

verdwenen waren. Hieruit kwamen 4, 11, 13 en 23 Mei en veel

later, 5 Juli 1904, wespen te voorschijn: 4 ?? en 2 $$^ in het

geheel dus 6, nog geen 6^ percent uitmakend. Drie wijfjes, welke

niet met mannetjes in aanraking geweest konden zijn, werden op

lijsterbes in zijn tuin ingebonden. Zij legden 8—10 lichtgroene eitjes

langs den rand in de bladlandjes. Binnenshuis verschenen reeds na

7 dagen larfjes; buiten, in de gure Meimaand, duurde het ruim 14

dagen alvorens gevreet bespeurd werd. De uit het ei komende

larfjes zijn doorzichtig wit, met glanzenden bruinzwartigen kop;

borst, pooten, oogen en mond zwart ; na gevreten te hebben wordt

de tint groenachtig. De pas verschenen diertjes nemen bij verstoring

reeds de S-vormige houding aan, en groepeeren zich zeer spoedig



LXIX V K K S L A G.

op een rijtje langs den bladrand (un «gezellig» Ie vi'eten. Na 10 a

42 dagen waren zij helder bruingeel geworden met groenig- grijzen rug

en verkrijgen nu zwarte stippellijnen. Den ISden Juni werden 70

parlhenogenetische larven naar kweekglazen overgebracht; de meeste

waren nu geheel geel met zwarte stippels en bruingelen kop,

zooals zij door Brischke als Neinatus cheilou Zdd. beschreven en

afgebeeld zijn. (Beobacht. Erste Abth. p. 38'-2), Bij het overbrengen

in het kweekglas was duidelijk de reuk waar Ie nemen, die, zouals

Brischke terecht aangeeft, aan de lucht van Pi, pavidïts herinnert,

maar niet zoo sterk is ; 22 Juni waren alle in den grond, en

van 10 tot 19 Juli verschenen de wespen, uitsluitend ^^, in het

geheel 27 = bijna 40 percenl. Hier doet zich dus het geval voor

dat een kweek uit parthenogenetischo eieren een veel gunstiger

resultaat leverde dan uit bevruchte, waaruit de in Sept. gevonden

larven waren voortgekomen.

Konow zegt in zijne verhandeling «Die Nematiden Gattung

PristipJiora Latr.5) omtrent genïcuiata: «1st eine der grosseren Arten,

aber bisher wenig bekannt nur aus Deutschland und den

Niederlanden.» (Annuaiie du • Mus. Zool de l'Acad. impér. des

Sciences de St. Pétersbourg, 1902, Tom. Vii p. 161). Brischke

geeft als vindplaatsen Dantzig, Sonderburg en Silezië aan.

9°. PericUsfa melanocephala F.

Uit den cocon eener larve, op de excuisie bij Vlodrop 7 Juni

1903 uit eik geklopt, verscheen 19 April 1904- eene vrouwelijke wesp.

Hoewel er nog zeer weinig loof aan de eiken was, gelukte het

Spreker takjes van Quercus cerris met jonge roodbruine blaadjes te

verkrijgen, waarop de wesp 20 April, meestal aan den bovenkant,

legde. Omstreeks 27 April begonnen de groenige of bruinroode bultjes

op het blad, waarin de eieren zich bevinden, meer te zwellen, en

29 April, dus na 9 dagen, verschenen een paar larfjes, welke

terstond gaatjes vraten in de nog frisch gebleven blaadjes. De larf jes

zijn geheel wit en reeds met witte doorntjes bezet; na gevreten te

hebben worden zij parelgrijs met lichtgeelbruinigen kop. Na één dag zijn

zij lichtgroenig getint en worden langzamerhand donkerder op den rug.

Den 4en Mei had de grootste zwarte doorntjes; kop ongeveer
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2/3 zwarl, boven den mond wit; mond zwart. Omstreeks 11 Mei

begonnen zij flink te groeien ;
zij vraten nu ook van den rand

uit groote stukken van het blad. 13 Mei de doorntjes bij sterke

vergrooting bescliouwend, vond Spreker slechts twee verschillende

vormen, namelijk : gevorkte en ongevorkte. Snellen v. VoUenhoven

heeft op plaat 4 van Tijdschr. v. Entom. VIII, ook doorntjes af-

gebeeld van larven, bij welke hij 5 verschillende vormen van

doorntjes waarnam; Sprekers larven bezaten de doorntjes afgebeeld

in fig. 8 en 9 der plaat. Omstreeks 16 Mei hadden de grootste

midden over den zwarten schedel eene fijne witte streep, loodrecht

op een ander horizonlaal wit streepje, waaronder de kop weder

zwart, maar boven den mond licht is. Kleur der larven nu over het

algemeen licht dof groen ; aan de onderzijde vuilwit ; 17 Mei had eene

de doornenhuid afgeworpen en was in haar laalste kleed: licht

zeegroen, met bruinzwarte wratjes en striemig verheven plekjes;

onderlichaam grijsachtig; kop licht bruingelig, boven aan den schedel

iets donker segrij nächtig bepukkeld. Sommige kropen nu in den grond,

waarin zij 28 Mei alle verdwenen waren. Niet alle eitjes zijn op

de afgesneden takjes uitgekomen; toch gelukte het 12 parthenogene-

tische larven groot te brengen.

Ten slotte vermeldt Spreker, dat hij thans nog parthenogenetische

kweekingen heeft van Pteronus oligospilus Forst op els en van

eene Selandria spec, door hem op bekervaren, Stkruthiopteris

germanica, m zijn tuin gevonden ; hij hoopt later hierover uitvoeriger

te berichten.

Daarna laat hij ter bezichtiging rondgaan :

Vliegen uit cocons van Cimi, femorata L., verschenen na twee-

jarige overwintering;

Larven van Abiafasciata L., bij Arnhem op kamperfoelie gevonden
;

Afbeeldingen van Pter. spiraeae Zdd. $ , door Mej. Fischer vervaardigd

naar het eenige manlijke exemplaar tot nog toe in Nederland uit

cocons verschenen; het is gekweekt uit Zwolsche larven.

Ter inzage circuleert ook het Juli-nummer van «The Canadian

Entomologist» 1903, waarin op p. 183 een opstel voorkomt van

Mej. Slosson: ^(A coleopterous conundrum».
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De heer Everts deelt mede. dat &edert de uitgave van zijne

Eerste Lijst van soorten en variëteiten nieuw voor de Nederlandsche

fauna, in deel XL VI van het Tijdschr. v. Entomologie, wederom

als nieuw voor onze fauna zijn te vermelden*

Trogopliloeus meinno7iius Er. Zutphen, Aug.

Bythìnus clavicornis Panz., Wageningen, een ?, Sept.

Liodes humeralis Kugel., ab. e. clavipes Herbst, Kerkrade, Mei.

Meligethes sahrugosus Gylh., ab. c. sahstrigosus Er., met het type.

» assmllis St., Zutphen, Aug.

Dìpliìjllus lunatus F., Kerkrade, Juli.

Cri/ptophagus labills Er., Nootdorp, Meï.

)) pallidas St., op bloeiende Prumis-'&oovien en andere

bloeiende struiken. Verbreid door het geheele land.

Deze, met dentatus Herbst vermengd, door Ganglbauer

als goede soort afgescheiden.

Atomarla umtjrlna Gylh., Tegelen, April.

ïloloparamecus liagusae Reitter, den Haag, op schimmel van

wijnvaten.

Cortlcarla denticulata Gylh., mei long icornis Herbst, doch zeldzamer.

Volgens Ganglbauer moet deze sooit longicornis Herbst,

de in mijn werk beschreven longicornis Herbst daaren-

tegen impressa Oliv, heeten. De synonymie is nu:

C. longicornis Herbst {^rujicornis Kugel.)

C. impressa Oliv, [denticulata Gylh., badia Mannei-h.,

longicornis Reitt
)

Coccinella {Âdalià) obliterata L,, ab. c. Illigeri Weise, Arnhem Mei.

» i> bipunctata L., ab. e. impunctata mihi. Eeiie,

naar het schijnt nog onbekende, variëteit met onge-

vlekte dekschilden, van welke Spr. de beschrijving in

het Tijdschr. v. Ent. zal geven.

3S> (^llarmonia) quadripunctata Pontopp., ab. c. rustica

Weise, den Haag.

» (luinquepunctata L. ab. e. similatrix Weise, bij Nijmegen,

» variabilis Herbst, ab. c. Troegneri Walter, den Haag,

Juni.
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Limnebius picinus Mrsh. Ruurlo, Juli en Vorden, Aug,

Cercyon terni'malïs Mrsh., ab. c. separandus Rey, den Haag en

Amsterdam.

Fodabrus alpmus Payk. ab. c. rulens F., Breda, Juni.

Clerus mutillarius F., een ex. uit Leiden, in de collectie Ver-

Loren. Op een etiket staat de vindplaats Leiden

(v. Kerv.), benevens de, goed gedetermineerde, benaming.

Spr. hoopt op het einde van dit jaar in liet Tijdschr. v. Ent.

deel XLVII eene Tweede Lijst daarvan te geven.

Spr. vertoont verder, als merkwaardigheid, enkele Donacia's in

1825 bij Leiden gevangen, afkomstig uit de collectie VerLoren,

welke collectie door slechte verzorging giootendeels vernietigd is,

doch hebben deze Donacia's zich verwonderlijk goed bewaard. Spr.

heeft ze met ammonia en alcohol goed gereinigd.

De heer Mos deelt het een en ander mede betieffende een be-

zoek, dat hij kort geleden het genoegen had te brengen aan den

heer Carl Ribbe, te Radebeul, wiens onlangs verschenen interessant

werk over de Salomons-eilanden in de Stille Zuid-zee hij gelezen

had. De heer Ribbe heeft zich, nadat hij eenige jaren in den

Indischen Archipel had rondgereisd, gedurende twee jaren tusschen

de wilden op de Salomons-eilanden opgehouden met het doel natuur-

onderzoekingen, speciaal op entomologisch gebied, te doen. Hij heeft

op die eilanden alleen 160 soorten dag- en 460 soorten nacht-

vlinders verzameld, zoodat daardoor een vrij aanschouwelijk beeld

van de vlinderfauna dier eilandengroep gegeven wordt. Echter moet

men in het oog houden, dat het tot nu toe bijna niet gelukt is

in de binnenlanden door te dringen, wegens de vijandelijke houding

der inlanders, en dus eigenlijk slechts de kustfauna bekend is ge-

worden. Het binnenland der Salomons-eilanden, waar zich bergen

tot eene hoogte van 3070 M. verheffen, kan dus nog veel interes-

sants opleveren.

Opvallend is het, dat de thans gevangen vlinders alle nauw

verwant zijn aan de soorten van Nieuw-Guinea. doch het aantal

soorten toont eene vermindering aan. Ook is eene vermindering

Tijdschr. v. Entom. XLVII. 5
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van het aantal exemplaren te constateei'en en men vindt er niet

die rijkdom van kleuren, die men op Nieuvv^-Guinea aantreft.

De bewering van Dr. Pagenstecher wordt bevestigd, dat de rijk-

dom en de krachtsontwikkeling, die zich op hun toppunt in de

insecten- wereld op de Molukken vertoont, naar de oostelijke richting

steeds afneemt en dan in enkele gevallen op de Salomons-eilanden

nog slechts eene laatste krachtsuiting vindt. Nimmer werden door

Ribbe op de Salomons-eilanden zulke groote zwermen vlinders

waargenomen, als dat op Celebes en Ceram het geval was.

Spreker laat ter bezichtiging rondgaan een exemplaar van Orui-

thoptera Vicloriae Rippon, eene prachtige vlindersoort, die verre afwijkt

van de in Nieuw-Guinea voorkomende Ondthoptera Tdhonus Rippon

en paradisea Rippon. Het hier vertoonde exemplaar is gevangen op

het eiland Isabel; op het eiland Bougainville komt van deze soort

eene variëteit voor, die beschreven is als Victoria regis Rippon.

Op de Salomons-eilanden is het nog zeei' opmerkelijk, dat de

verschillende eilanden, ook wanneer zij vaak dicht bij elkander

gelegen zijn, van dezelfde soorten zulke belangrijke variëteiten

vertoonen, welke variëteiten slechts op een bepaald eiland voorkomen
.

Verder vertoont Spr. nog een wijfje van Ornitlioptera Tithoiius

Rippon van Walgen, van welke soort in het Leidsch museum een (?

aanw^ezig is en een exemplaar van Papillo IFelskei Rippon, gevangen

aan de Arua-rivier in Britsch Nieuw-Guinea.

De Eere-Yoorzitter betuigt den leden zijn dank voor hunne

mededeelingen en voor de moeite, die zij zich gegeven hebben, o-ki

de verschillende insecten, waarover zij mededeelingen hebben gedaan,

ter tafel te brengen.

De President stelt voor, dat de Vereeniging lid wordt van de

Nederlandsche Heide-Maatschappij, als bewijs van belangstelling in

liaar streven, welk voorstel door de vergadering bij acclamatie wordt

aangenomen.

Nadat de heej- Everts den Eere- Voorzitter den dank der versra-
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rinçj heeft betuigrl voor de uitstekende wijze, waarop deze zijn

taak heeft vervuld, wordt de vergadering gesloten.

Den volgenden dag werd door de aanwezige leden, waarbij zich

nog de heer Klokman had gevoegd, naar het Woold eene excursie

gemaakt, die door prachtig weder begunstigd werd,

In de Entomologische Berichten zullen de belangrijkste vangsten

worden vermeld.

Voor de leden der Nederlandsche Entomologische Vereeniging

zijn verkrijgbaar bij den Secretaris, D. van der Hoop, Scheeps-

timmermanslaan 7 te Rotterdam, voor zooverie de voorraad strekt :

Tijdschrift voor Entomologie
;
per deel :

met gekleurde met zwarte

platen, platen.

Deel I— VI, VIII—XVI ..../" 3.— / 1.50

» VII, XVII—xxxvm ...» 6.— » 3.—

» XXXIX e. V » 6.—

Entomologische Berichten, per 6 nummers. N". i—6,

7—12, 13—18 f 4.—

Handelingen der Nederlandsche Entomologisclie Vereeniging,

bevattende de Verslagen der jaarlij ksche Vergaderingen

van 1846—1858, met Repertorium » 1.25

Pinacographia. Afbeeldingen van meer dan 1000 soorten

van Noordwest- Eu ropeesche sluipwespen (Ichneumones

sensu Linnaeano), door Dr. S. C. Snellen van Vollenhoven,

met 45 gekl. platen » 30.

—

P. C. T. Snellen, De Vlinders van Nederland. Macro-

lepidoptera, met 4 platen » 7.60

F. M, van der Wulp, Catalogue of the described

Diptera from South-Asia » 2.40

F. M. van der Wulp en Dr. J. G. H. de M eye re,

Nieuwe naamlijst van Nederlandsche Diptera »2.10
Handleiding voor het verzamelen, bewaren en verzenden

van uitlandsche insecten » 0.40
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Repertorium betreffende deel [

—

Vili van het Tijdschrift

voor Entomologie, bewerkt door Mi'. E. Â. de l\oo van

Westmaas , f 0.50

Repertorium betreffende deel IX—XVI van het Tijdschrift

voor Entomologie, bewerkt door F. M. van der Wulp . » 0.75

Repertorium betreffende deel XVII—XXIV, bewerkt

door F. M. van der Wulp » 0.75



L IJ s T V A N DE LEDEN
DER

EDEKIiA.\DSOHE ËKTOMOLOUISdHt! VËKI^lEillCIKG.

op 1 Juli ieo4.

MKT OPGAVE VAN HET JAAK HUNNER TOETREDING, ENZ.

(De leden, die het Tijdschrift voor Entomologie Deel XLVII ontvangen,

zijn met een * aangeduid.)

BUITENGEWOON EERELID.

* Z. K. H. de Prins der Nederlanden, Hertog van Mecklenburg. 1903.

EERELEDEN.

* Dr. Gustav L. Mayr, Professor aan de Hoogere Burgerschool te

Weenen , iïl Hauplslrasse 75 , te Weeiien 1867.

* R. Mac-Lachlan, F. R. S. , Westview, Clarendon üoad ,
Lewisiinm,

te Londen, S. E. 1871.

* Frederic Du Cane Godman, F. R. S., 10 Chandos-slreet, Cavendis/i-

sqiiare, London W. 1893.

* A. S, Packard,. Hoogleeraar in de Zoölogie aan de Brown University

te Providence, in JSoord Ameriha. 1900.

* Dr. Fr. M. Brauer, Hoogleeraar in de Zoologie aan de Universiteit

te Weenen. 1900.

* Edmund Reitter, te Pasknu, Moravie. 1900.

* Erich Wasmann, S. J., fìeììeme te Luxemburg. 1901.

* Dr. Chr. Aurivillius, Hoogleeraar in de Zoologie aan de Univer-

siteit te Slockhohn. 1903.

* L. Ganglbauer, te Weenen. 1903.

BEGUNSTIGERS.

Dr. F. J. L. Schmidt, te RoUerdam. 1869.

Het Koninklijk Zoologisch Genootschap „Natura Artis Magistra" te

Amsterdam. 1879.

De llollandsche Maatschappij der Wetenschappen te Haarlem. 1884.



I.ÏX LIJST DER LEDEN ENZ,

Mevrouw de Wed. Mr. J. Kneppelhout, geb. van Braam, Hemelsche

Ben/, te Ooslerbeeh. 1887.

Mevrouw M. Neervoort van de Poll, geb. Zubli, te liijsenburgi

(prov. Utrec/il). 1887.

Mevrouw A. Weber, geb. van Bosse, te Eerbeek. 1892.

Mejuffrouw S. C. M. Schober, Maliebaan 29, te ülrec/il. 1892.

Mevrouw J. M. C. Ouderaans
,
geb. Schober, Paulus PoUerslraat 12»

te Amsterdam. 1892.

Mevr. de Vries, geb. de Vries, te Rloemendaal. 1895.

Mevrouw J. P. Veth
,

geb. van Vlaanderen, Sweeltuckplem 83, le

's Graveiihage. 1899.

Mevrouw C. W. Reuvens, geb. van Bemmelen, te Oosterbeek. 1899.

J. W. Frowein, Eusebhis buitensingel 55, te Arn/iem. 1899.

Dr. C. C. Sepp, Leidsrhe gracht 3, te Amsterdam. 1900,

Mej. C. E. Sepp, Stadhouderskade, te Amsterdam. 1900.

W. Jochems, Korte Vijverberg 4, te 'sGraveuhage. 1901.

Mej. M. L. Reuvens, Breestraat 27, te Leiden. 1902.

J. V. M. van Toulon van der Koog, te Oosterbeek. 1903.

CORRESPONDEERENDE LEDEN.

* Frederic Moore, Maple road, 17, Penge {Surrey). 1864.

Dr. W. Marshall, Professor aan de Universiteit te Leipzig. 1872.

A. Fauvel, Rue d'Auge 16, te Caen. 1874.

Dr. 0. Taschenberg, te Halle a. S. 1883.

A. W. Putman Cramer, 142 West-street 87, te ISew-York. 1883.

Dr. F. Plateau, Professor der Zoologie aan de Hoogeschool te Gent. 1887.

A. Preudhomme de Borre, lilla la Fauvette, Petit Saconuea; te Genève.

1887.

S. H. Scudder, te Cambridge (Mass.) in Noord-Amerika. 1887.

* Dr. L. Zehntner, te Salatiga {Java). 1897.

BUITENLANDSCHE LEDEN.

Comte Henri de Bonvouloir , Avenue de l'Aima 10, te Parijs.

(1867—68). — Coleoptera.

* René Oberthiir, Faubourg de Paris 44, te Hennes (Ille-et-Vilaiue).

Frankrijk. (1882— 83). — Coleoptera, vooral Carabiden.

The Right Hon. Lord Th. Walsingham, M. A., F. R. S., Eaton

House ßßa, Eaton -square, London^. W. (1892—93). — Lepidoptera.

* Julius Weiss, te Deidesheim {Hheinp/alz). (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 Zoölogie. (1871— 72).

G. Annes, 3de Helmenstraal 6, te Amsterdam. (1893—94).

Dr. J. F. van Bemmelen, Groolherloginnelaan 142, te 'sGraveniiage.

(1894—95).

* P. J. van den Bergli Lzn., Spoorlaan, te Tilburg. (1901— 1902).

E, M. Beukers, Ëmmnslraal, te Schiedam — Lepidoptera. (1898—99).

* K. Bisschop van Tuinen, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool

en het Gymnasium te Zwolle. — Lepidoptera, Anatomie der Ten-

thredinidae. (1879-80).

P. A. M. Boele van Hensbroek, te 's Graven huge. — Bibliographic.

(1894-95).

Dr. H. Bos, Leeraar aan 's Rijks Landbouwschool te Wageningen. —
Formiciden. (1881—82).

Dr. J. Ritzema Bos, Buitengewoon hoogleeraar aan de Universiteit,

Roemer Yissclierslraal 3, te Amsterdam. — Oeconomische Ento-

mologie. (1871—72).

Dr. J. Bosscha Jz. , te Baiidong , Java. — Coleoptera. (1882—83),

A. van den Brandt, te Venlo. — Inlandsche insecten. (1866— 67).

* Mr. A. Brants, Verl. Rijnkade 119, te Arnhem. — Lepidoptera.

(1865—66).

Dr. J. Brevée, te Oosterbeek, (1903-1904).

L. P. de Bussy, Phil. nat. stud., 7*. C. tlooftstraal l'i8
, te Amsterdam.

(1898—99).

* Dr. J. Büttikofer, Directeur van de Diergaarde te Rotterdam.

(1883-84).

Mr. R. Th. Bijleveld, Sophia-laan 11, te 's Gravenhage. — Aigeraeene

Entomologie. (1863—64).

* M. Galand, Ingenieur van den Waterstaat, te Zulphen. — Le-

pidoptera. (1892—93),
* P. Galand, Bergstraat, te Wagtningen. (1899—1900).
* A. Cankrien

,
// Colenso » , te Soestdijh. — Lepidoptera. (1868—69).

J. B. Corporaal, Pieler Bothsiraat 39, te 's Gravenhage. — Euro-
peesche Goleoptera. (1899—1900).

* W. van Deventer, Proefstation voor suikerriet in West-Java
//Kagoks te Pekalongan, (Java). (1901—1902).

G. J. Dixon, Tandjong Poetoes Estate
, Laiigkat, Sumatra. (1890— 91).

* Jhr. Dr. Ed. J. G. Everts, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool,

Stationsweg 79, te 's Gravenhage^ — Europeesche Goleoptera.

(1870—71).
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* Mr. A. J. F. Fokker, te Zierikzee. — Rliynchota (1876—77).

N. H. la Fontijn, te Bergen op Zoom. — Hymenoptera aculeata.

(1894—95).
* Dr. Henri W. de Graaf, VveewijUhade 4 , te Leid'-n. — Anatomie

en Physiologie der Insecten. (1878—79).

Mr. H. W. de Graaf, Daeiidelsslraal 37, te 's Gravenliar/c. — Ini.

Lepidoptera, in 't bijzonder Microlepidoptera. (1847—48).

* Dirk ter Haar, te Kolbim. — Lepidoptera en Ortlioptera.

(1879—80).

L. W. Havelaar, Zijlsbigel 2, te Haarlem. — Lepidoptera. (1887 --88).

* P. Haverliorst, Sc/tiedainsc/ie Siii;/rl 20, te liollerdam. — Lepidoptera.

(1901-1902).

J. B. Heinemann, te Grounigeii. — Lepidoptera. (1900—1901).
* F. J. Hendrichs, S. J., te Ondenbosc/i. (1898—99).

* F. J. M. Heylaerts, Haagdijk, B 377, te Breda. — Lepidoptera enz.

(1866-67).

* Dr. J. van der Hoeven, Maurilsweg 62 , te HoUerdam. — Coleoptera.

(1886- 87).

J. van den Honert, Koiiinginneweg 26, te Amslerdam. — Lepi-

doptera. (1874—75).

* D. van der Hoop ,
Scfieepslimmermaiislaan 7 , te Rotterdam. —

Coleoptera. (1882—8.3).

J. Jaspers Jr. , Planlage Lijtibaansgraefil 1 1 , te Ainslei dam. — Inlandsche

Insecten. (1880—81).

Dr. F. A. Jentink, Directeur van 's Rijks Museum van natuurlijke

historie, lieiniirantll -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, Sassenpoorterwal, F 3471, te Zwolle. — Lepidoptera.

(1863-64).
* Dr. F. W. O. Kallenbach, Wtlhelminapark , te Apeldoorn. — Lepi-

doptera. (1868 -69).

* K. J. W. Kempers, te Meerssen (Limburg). -- Coleoptera. (1892—93).

Dr. C. Kerbert, Directeur van het Koninkl. Zoölogisch Genootschap

«Natura Artis Magistrat, Plantage Middenlaan 39, te Amsterdam.

(1877— 78).

G. J. Klokman, Leeraar aan het Instituut //Noortliey//, te Voorschoten. —
Lepidoptera. (^1903—1904).

B. H. Klijnstra, Calileistraat 2, te 's Gravenhage. (1902—1903).

* J. F. Klijnstra, Galilehlraat 2, te 's Gravenhage. (1902—1903).

* M. Knappert, Controleur Binnenl. Bestuur, te Manna, Üenlwelen
,

Sumatra. (1901—1902).

J. D. Kobus, te Pasoeroean {Java). (^1892—93).
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* Dl'. J. C. Koningsberger, Landbouw-zoöloog aan 's Lands Planten-

tuin, te Builviizorq (1895—96).

H. J. II. Latiers, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te lioldnr,

Kerhvade. — Coleoptera en Lepidoptera. (189.3—94).

* A. A. van Pelt Lechner, Bibliothecaris der Rijks-Landbouwschool,

Howlespark 3'27, te Waijcniiigcn. — Algemeene Entomologie.

(1892—93).
* Mr. A. 1''. A. Leesberg, Jan Hcndrikstniat 9, te '.s' Craiwnhage. —

Coleoptera. (1871-72).

Dr. Th W. van Lidth de Jeude, Conservator bij 's Rijks Museum van

natuurlijke historie, Baoinmarkt, te Leiden. — Anatomie der Insecten.

(1883—84).

* J. Lindemans, llaa<ische Veer 1, te liolterdam. (1901-1902).

Dr. J. C. C. Loman, Leeraar aan het Gymnasium, Ooerloom 79,

te Amsterdam. — Opilionidae. (1886—^7).

* Mr. H. A. Lorentz, Dri/l 14, te Ulreclil. — Lepidoptera.

(1900—1901).
* Dr. T. Lycklama à Nyeholt, Wrslersingel 83, te lintlerdam. —

Lepidoptera. (1888-89).

Dr. H. J. Lycklama à Nyeholt, te Nijmegen. (1896- 97).

J. Maat, Boscltlaan 30, te Roltndam. — Lepidoptera. (1903—1904).

* Dr. D. Mac Gill.nvry, P. C. Hooflslrnat 171, te Amsterdam. — In-

landsche Coleoptera en Lepidoptera. (1898—99).

* Dr. J. G. de Man, te Yerseke. — Diptera en Crustacea.

(1868—69).

Dr. J. C. H. de Meijere, Conservator der entomologische en ethno-

graphische Musea van het Kon. Zool. Genootschap "iSaliira Artis

Mayistra" Villa IJda, Waldecklaan te Hilversum. — Diptera.

(1888-89).

Dr. G. A. F. Molengraaff, te Hilversum (1877—78).

A. Mos, Utrec/ilsche straat, te Arnhem. (1900 1901).

* üe Nederlandsche Heide-Maatschappij, iSieuivegracht 94, te Utrecht.

(1903-1904).

Dr. A. C. Oudemans, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool, Boule-

vard 85, te Arnhem — Acarina. (1878— 79).

* Dr. J. Th. Oudemans, Paulus Potterslraat 12, te Amsterdam. —
Macrolepidoptera , Hymenoptera, Thysanura en CoUembola.

(1880—81).
* Dr. E. Piaget, aux Bayards, Neuchdtel {Zwitserland). — Diptera

en Parasitica. (1860—-61).

* Mr. M. C. Piepers, Oud-Vicepresident van het Hoog Gerechtshof

van Ned. Indie, Noordemde lOa, te 's Gravenhage. — Lepidoptera.

(1870—71).

R. A. Polak, Plantage Muidergracht 59, te Amsterdam. (1898—99).
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* J. R. H. Neervoort van de Poll, Huize üeukenstein , te Rijsenhiirg

(prov. Utrecht). — Coleoptera. (1883—84).

* Dr. P. H. J. J. Ras, Velpcrweg .56«, te Arnhem. (1876—77).

Dr. N. W. P. RauwenhofF, Oud-hoogleeraar aan 's Rijks Universiteit

te Utrecht. — Algemeene Zoölogie. (1866—67).

* Dr. C. L. Reuvens, te Onsterbeelc. (1889—90).

C. Ritsema Cz., Conservator bij 's Rijks Museum van natuurlijke

historie, Rapenburg 94, te Leiden. — Algemeene Entomologie.

(1867—68).
* G. van Roon, 2e Pijnackersiranl 18, te Rotterdam. — Coleoptera.

(1895—96).
* Dr. A. J. van Rossum , Eusebius-plein 25 , te Arnhem. — Tenthredi-

nidae. (1872—73).
* Mr. C. P. L Rutgers, Rijksarchivaris in Overijssel, te Zwolle. —

l.epidoptera. (1900—1901).

Joh. Ruys, te Russum. — Lepidoptera. (1900 — 1901).

Dr. R. H. Saltet, Hoogleeraar aan de Universiteit, Oosteiiide, te

Amsterdam. (1882—83).

M. M. Schepman, te Rhoon. — Neuroptera. (1871—72).

Dr. J. A. Schutter, te Groningen. — Lepidoptera. (1900— 1901).

* P. J M. Schuyt, te Oosterbeek. — Lepidoptera. (1890—91).

Dr. C. Ph. Sluiter, Hoogleeraar aan de Universiteit, Oosterpark

50, te Amsterdam. (1899—1900\
* P. C. T. Snellen Wijnhaven (Noordzijde) 45, te Rotterdam. —

Lepidoptera. (1851—52).

J. B. van Stolk , villa Jarpa, Hoogeweg te Scheveningen — Lepidoptera.

(1871—72).
* P. F. Sijthoff Jzn., Administrateur op de kina-plantage Kertamanah, in

de afdeeling Randoeng, Preanger regentschappen, Java. — Coleo-

ptera. (1878—79).

J. J. Tesch, Phil. nat. stud., Nobelstraat 39, te Utrecht. (1898—99).

A. H. J. Thie, Laan van Meerdervoort 163, te 's Gravenhage.

(1902—1903).
* P. Timmer, Adj. Houtvester, Grobogan, te Pocrwodadi (Resid. Sema-

rang, Java). (1901—1902).

* Mr. D. L. Uyttenboogaart , Achterburgwal 177, te Amsterdam. —
Coleoptera. (1894—95).

* H. Verploegh, Med. Stud., Oudkerkhof ^b , te Utrecht. — Lepi-

doptera. (1900— 1901).

Dr. J. Versluys Jr., Assistent aan het Zoölogisch Laboratorium»

Amsleldijk 62, te Amsterdam. — Coleoptera en Macrolepidoptera.

(1892-9.3).

* Dr. H. J. Veth, Sweelinckplein 83, te 's Gravenhage. — Algemeene

Entomologie, vooral Coleoptera. (1864--65).
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Johan P. Vink, te JSijmegen. — Lepidoptera. (1883—84).

Dr. G. C. J. Vosmaer, Hoogleeraar aan de Universiteit, te Leiden.

(1903—1904).

* H. A. de Vos tot Nederveen Cappel
, te Apeldoorn. — Lepidoptera.

(1888—89).

J. J. de Vos tot Nederveen Cappel , te .Verfan, Swrnft^ra. (1902— 1903).

* Mr. L. H. D. de Vos tot Nederveen Cappel, te Velp.

(1899—1900).
* W. Warnsinck, liijnkade 92, te Arnhem. (1898-99).

* J. A. J. M. van Waterschoot van der Grracht, Heerengrac/il 280,

te Amsterdam. — Lepidoptera en Coleoptera. (1898—99).

Dr. Max C. W. Weber, Buitengewoon Hoogleeraar aan de Univer-

siteit van Amsterdam, te Eerbeeh. (1886 —87).

* H. W. van der Weele, Sta ten laan A, te Scfieveningen. — Neuroptera.

(1899—1900).

H. L, Gerth van Wijk, Leeraar aan de Hoogere Burgerschool te

Middelburg. — Hymenoptera aculeata. (1874—75).
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MICROLEPIDOPTERA VAN JAVA.

DOOR

W. VAN DEVENTER.

In de ondervolgende bladzijden heb ik eenige Microlepidoptera

van Java met de levenswijze hunner rupsen beschreven.

De determinatie der geslachten en de opp;ave of de soort nog

nieuw was, geschiedde door welwillende hulp van den heer P. G.

T. Snellen, aan wien ik hiervoor nogmaals mijnen dank betuig.

De vlinders zijn alle in de naaste omgeving mijner woonplaats

Pekalongan verzameld; dit is dus op een hoogte van slechts enkele

meters boven zee, in een warm kustklimaat.

Voor de determinatie der boomsoorten heb ik gebruik gemaakt

van: S. H. Koorders en Dr. Th. Valeton. Bijdragen tot de kennis

der boomsoorten van Java. (Mededeelingen uit "'s Lands Plantentuin.)

Spatularia Fuligineella m. nov, gen. et sp. (PI. 1, Fig. 1, 1a en ib).

Vlucht van het ? 13—16 mm., van den c? 8— 11 mm.

De heer Snellen meldde mij, dat de vlinder behoort tot een

nieuw genus, 't welk geplaatst moet worden tusschen Tmea en

Oinophila. Een verschilpunt met deze geslachten leveren de palpen

waarvan lid 2 lang en dicht behaard is. De zuiger en de gevouwen

bijpalpen zijn rudimentair.

. De kop is van voren ruig, zwart behaard tot tusschen de sprieten,

verder naar achteren leemkleurig en in het midden gedeeld; de

wortelhelft der haren is echter weer zwart.

De oogen zijn groot, breeder dan het aangezicht; de sprieten

welke bij den $ bijna even lang, bij het ? duidelijk korter zijn

Tijdschr. v. Entom. XLVII. 1
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dan de voorvleugels, zijn in het begin draadvormig en de leden

worden naar de punt toe meer driekant. Het wortellid is boven en

onder zwart, van achteren bleek bruin, zoo lang als 4 schaftleden.

Deze laatste zijn effen leemkleurig.

De palpen zijn niet veel langer dan de kop, geheel zwart, het

middenlid is lang en dicht behaard en draagt langs zijn buitenzijde

een rij lange borstels. Het eindlid is ongeveer half zoo lang als

het middenlid, lang ovaal ; bij den c? vrij spits, bij het ? stomper.

Van buiten gezien is het bij doode vlinders achter de beharing

van lid 2 verborgen, in leven is het wat meer opgericht.

De rudimentaire, gevouwen bijpalpen zijn geheel zwart gekleurd.

Voor- en achtervleugels zijn lancetvormig, de eerste zijn 6maal

zoo lang als breed. Aan den wortel het breedst, loopen zij tot het

midden langzaam, daarna sneller spits toe De voorvleugels zijn

roetzwart met een' bruinen weerschijn, alleen langs den achter- en

binnenrand smal leemkleurig; dit gedeelte is ongelijk breed en op

de grens tusschen dit en het zwarte deel der vleugels vindt men

eene smalle witte lijn. De franje is langs den binnenrand leem-

kleurig, langs den achterrand wat donkerder en alleen het gedeelte

langs den voorrand der vleugelpunt zwart. Zij bestaat langs den

achterrand uit 4 lagen van spatelvormig verbreede, ongelijk lange

haren. De spatels zijn, wat de kortste di-ie lagen aangaat bleekbruin

met een' donkeren dwarsband en wat de langste betreft geheel

bruin. Bij den staarthoek zijn de spatelvormige haren plaatselijk

talrijker en geheel zwart. De achtervleugels zijn donker grauw

gekleurd, gewoon gevormd, op ongeveer 4/3 van den voorrand

plotseling versmald, ongeveer 7^ maal zoo lang als breed.

Franje aan den staarthoek viermaal zoo lang als de vleugel-

breedte in het midden. Langs den geheelen vooriand is de franje

donker grauwbruin en doormengd met spatelvormig verbreede

haren; die aan den achterrand is lichtbruin; aan den vleugelzoom

meer okerkleurig.

Thorax bleek leemkleurig, schouderdeksels zwart
;

deze dragen

onder den vleugelwortel een bosje lange zwarte haren.

De pooten zijn aan hun' buitenzijde zwart, binnen lichter gekleurd
j
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de achterschenen van de middensporen tot het einde aan de rug-

zijde lang bruin behaard. De binnenste middenspoor bijna 3 maal

zoo lang als de buitenste *).

üe eieren, welke ten getale van 1 tot 25 aan den binnenwand

der peulen, waarin de rups leeft, door een reeds bestaand gat in

de schil gelegd worden, zijn 0.56—0.60 mM. lang, 028—032 mM.

0.28—0.32 mM. breed en 0.12 mM. dik. Zij zijn dus vrij plat,

hebben een ovalen omtrek en zijn de eerste paar dagen vuilwit,

om daarna blauwgiijs of bruingrijs te worden en ten slotte donker-

grauw. De schaal vertoont een ondiepe facettenteekening.

Het gat langs welks omtrek de eieren Ie vinden zijn, wordt

niet door den vrouwelijken vlinder gemaakt, de peulschil is hiervoor

te hard.

De rups, welke tot 7 mM. lang en ruim 1 mM. breed kan

worden, heeft een glimmend bruinen, eenigszins platten kop De

achterrand van dezen is donkerdiuin en gedeeltelijk in het eerste

lichaamssegment ingetrokken. Nekschild alleen aan den achterrand

wat donkei'der bruin, overigens ongekleurd, dowschijnend.

Lichaam vuilwit, inhoud donker doorschemerend; laatste lid iets

geelachtig. Op de rugzijde van elk lid een vrij groote, eenigszins

ruwe^ glimmende plek. In de zijden is de huid dofler. De beharing

is ijl, haren ongekleurd, van twee lengten; de langste iets langer

dan de halve lichaamsbreedte (bij jonge rupsen naar evenredigheid

langer). De korte haren ongeveer i van de lange. Pooten 16.

De i'ups leeft in de peulen van Leucaena glauca, jav. en mal.

Kemlandingan ; Seslania eg^püaca, jav. Djanti of Brauiij Agatha

grandlfora, jav. Toeri enz. waarvan de zaden worden aangevreten.

Opdat de peul niet open zal springen worden de beide helften vaak

op enkele plaatsen aan één gesponnen.

Het spinsel wordt vervaardigd in de peul; het wordt aan beide

1) lu de voorvleugels loopeu ader 2, 3 en 4 vrij steil naar den acliterrand;

bij den (^ is 4 afwezig, bij liet Ç slechts onduidelijk; hier is de dwarsader

tusscheu 4 eu 5 niet zichtbaar wat bij den $ wel het geval is. 6 en 7 zijn vrij

lang gesteeld en omvatten de punt. Bij den $ ontspringt 5 dichter bij 6 + 7,

dan bij het Ç. Achtervleugels met open middencel; 5 is niet aanwezig, 7 en 8

zijn gesteeld en omvatten de punt.
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wanden daarvan stevig vastgesponnen. Het is spoelvormig, een

weinig plat gedrukt, 8—15 mM. lang en 1—2 mVl. breed. De

buitenzijde is voor zoover zij niet aan den peulwand gehecht is,

dicht bekleed met de zwarte excrementen,

Aan het kopeinde wordt de peidschil tot op een dun vlies na

afgeknaagd. om de pop een' uitweg te geven. Deze kan zich zoo-

wel achter- als vooruit in haren cocon bewegen.

Vóór het uilkomen schuift zij zich door den peulwand heen en

alleen het achterlijf blijft binnen.

De pop is bruin van kleur met donkeren kop en dito achterlijfs-

punt. Vóór aan den kop bevindt zich een kegelvormig uitsteeksel

waarover 5 ribben loopen. De vleugelscheeden welke smal zijn,

reiken tot bijna aan het midden van den 6den achterlijfsring, de

sprietscheeden tot aan of even voorbij de achterlij fspunt en die

der achterpooten eveneens, echter steeds korter blijvende dan de

sprieten.

Het achterlijf is plomp, vrij sterk naar den buik toe gekromd

en eindigt stomp. Op de rugzijde der leden 3—6 komen aan den

voorrand een rij grove en meer naar achteren een overdwarse rij

fijne stekel tjes voor. Lid 2 draagt alleen een rij fijne, het laatste

twee rijen grovere stekels en bovendien aan de achterlij fspunt vier

grootei'e doorns op een rij. De stekels aan dezen laatslen ring zijn

naar den kop toe gekeerd en dienen dus blijkbaar voor achteruit-

beweging: de overige zijn naar de achterlij fspunt gericht.

Xystophora Modicella m. nov. sp. (Plaat 4, Fig. 2 en 2a).

De vlinder heeft een vlucht van 8—10 mM. ; de kop is kort

en breed met van de zijden naar het midden gerichte gladgestreken

beschubbing. De schubben zijn zeer breed en de kleur is grijs-

bruin. Naar het aangezicht loopt de kleur lichter uit, tot zeer

bleek bruin. Van de sikkelvormig gebogen palpen is lid 2 in het

midden het breedst, van kleur als het aangezicht en alleen aan

de buitenzijde van den wortel donker beschubd. Eindlid dun,

priemvormig, bleekbruin met een smalle overlangsche donkere lijn

aan de voor- en aan de binnenzijde. Zuiger vrij kort, bijna geheel
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lichtbi'uin beschubd. Sprieten ongeveer drie vijfden van de voor-

vleugels; grauw met een smalle lichte en een smalle donkere lijn

aan de voorzijde.

Wortellid omgekeerd kegelvormig, ongeveer zoo lang als vijf

schaftleden.

Thorax en schouderdeksels van dezelfde kleur als de kop of

iets geler. Voorvleugels ruim 5 maal zoo lang als breed
;
naar de

punt door de beschubbing verbreed; de vleugel zeit echter spits

toeloopend. De punt afgerond schijnend door de franje.

Het wortelveld is lichtbruin, naar achteren spoedig donkerder

en in de franjehelft meer grauwachtig. De teekening bestaat uit

een kleine ronde licht-bruingele vlek op het midden der vleugel-

vouw en een grootere aan den voorrand bij het begin der voor-

randsfranje. Verder twee kleine donkere vlekjes aan weerszijden

van eerstgenoemde lichte.

De franje aan de vleugelpunt is gedeeltelijk schubvormig en

heeft in het midden een zwarte deelingslijn. Binnen deze is de

franje loodgrijs, daar buiten bruin en haarvormig.

Achtervleugels scheepsstevenvormig, op ader 4 en 6 stomp ge-

broken en met langgerekte punt, bruingrijs van kleur met evenzoo

gekleurde franje. Deze laatste is iets breeder dan de vleugel.

Onderzijde der voorvleugels donkergrauw met lichtbruinen glans
;

en lichte vlek aan den voon-and, als op de bovenzijde. Achtervleugels

onder en boven gelijk gekleurd.

Voorvleugels met 12 aderen; de middencel twee derden van

de vleugellengte, smal lancetvormig met stompe punt. Ader "2—

4

even ver van elkaar; 5 midden tusschen 4 en den steel van de

volgenden. Ader 6, 7, 8 en 9 gesteeld. Eerst ontspringt 9, dan

6 en daarna 8 uit den steel; C loopt in den achterrand, de overige

in den voorrand uit.

In de achtervleugels is de middencel vrij breed en de dwars-

ader dun. Ader 2 ontspringt even vóór twee derden uit de

onderste middenader; 5 staat dichter bij 4 dan bij 6 en 7

welke gesteeld zijn, 6 in den achterrand en 7 in de gerekte punt

uitloopend.
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Pooten kort en stevig, aan de onderzijde glanzend bleek bruin-

grijs, boven donkerder met lichte punten aan de tarsleden. Midden-

sporen der achterschenen op de helft, rugzijde dezer schenen grof

bleekbruin behaard,

Buikzijde van het achterlijf van dezelfde kleur als de poolen of

nog lichter (bij het ??). Rugzijde grauw.

De rups welke leeft op Soya hispida Mönch, .Tav. Katjang

Kadeleh (of Redeleli) is grauw van kleur, zwak glimmend met

meerdere kleine, gitzwarte wratten of schildjes. Kop en nekschild

zijn glimmend donkerl)ruin, bij zwart af. De leden 2 en 3 zijn

overdwars geplooid, de overige niet. Het eerste lid draagt drie

zwarte wratten in de zijden, lid 2 on 3 op den ring zes, in een

rij, verder in de zijden één en boven de pooten één. Alle drie

dragen zij er tusschen de pooten nog twee. De segmenten 4—11

vertoonen op den rug 4 zulke boven en één onder elk luchtgat

en meer naar beneden nog één. Lid 4 en 5 op den buik met een

rij van 4 schildjes waarvan de beide buitenste het grootst zijn.

Bij lid 6—9 op de buitenzijde der valsche pooten een vrij gi'oot

zwart schildje, waarop drie wratten. Tusschen deze pooten weer

2 schildjes. De leden 10 en 11 als 4 en 5. Eindsegment met 4

schildjes in een rij op den rug; hiervan zijn de beide middelste

verbreed. In de zijden nog 2 wratten en op den buik 4 in

een rij.

Op de buitenzijde der naschuivers een schildje en aan den voet

der voorzijde twee naast elkaar. Al deze schildjes dragen lichte

haren. Staartklep bruin met zwarten voorrand; ware pooten

glimmend zwart. Luchtgalen zwart geringd.

De rups [leeft in de toegesponnen bladeren en schaaft het blad

van binnen af.

De pop ligt in een kneep van het blad, welke van binnen

glad, wit besponnen is. Zij is 3— 5, 4—5 mM. lang, eerst geel-

bruin, later donkerder bruin van kleur, In het eerste geval zijn

de oogen rood. Zij is geheel met korte, lichte haartjes dicht bezet

De sprietscheeden zijn zoolang als die der vleugels ; bij den binnen-

rand van deze stomp gebroken.
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Thorax breed, vleugelscheeden sterk gewelfd; achterlijf spits

uilloopend.

Heliozela Praeustella m. nov. sp. (Plaat 1, Fig. 3, 3a en db).

Vlucht ± 4 mM.

De vlinder is nagenoeg geheel eenkleurig blauwzwart metaal-

glanzend. De kop is in het voorhoofd en aangezicht sterk uitpuilend,

het laatste tot een overhangende spitse bovenlip verlengd; dit ge-

deelte is bleekbruin gekleurd. De palpen zijn van dezelfde kleur,

alleen aan hunne voorzijde wat donkerder; zij zijn bijna recht,

korter dan de kop, dun rolrond, in leven opgericht tegen den kop,

na den dood hangend. Sprieten ongeveer zoo lang als de voor-

vleugels. Deze laatste zijn vijf maal zoo lang als breed, naar de

punt door de franje iets verbreed, in werkelijkheid regelmatig

lancetvormig. Zij zijn geheel van bovengenoemde kleur.

Franje aan den achterrand gedeeltelijk schubvormig en met drie

donkere deelingslijnen, waarvan de middelste gewoonlijk fijner is.

Overige franje haarvormig, donkergrauw.

Achfervleugels smaller lancetvormig, dun beschubd, lichter dan

de voorvleugels en slechts zwak blauw glanzend Hunne franje

bereikt aan den staarthoek bijna drie maal de vleugelbreedte.

Onderzijde der vleugels als boven, doch minder glanzend.

Aderstelsel onvolledig; de onderste middenader der voorvleugels

zendt slechts éénen tak naar den rand, de bovenste vijf, waarvan

de eerste twee gesteeld zijn en de punt omvatten.

Thorax, lijf en pooten éénkleurig met de vleugels, alleen de

tarsleden lichtbruin gepunt. Middensporen der achterschenen geheel

aan het begin geplaatst; de buitenste zeer lang. Rugzijde dezer

schenen vrij lang en grof behaard.

De vlinder zit steil opgericht, de achterpooten schuin naar

achteren, (zie fig, Sb, pi. 1) de sprieten tegen de vleugels naar

achteren of bij eenige verontrusting zijwaarts gericht in snel tril-

lende beweging. Gaat de vlinder pas zitten dan beweegt hij het

lichaam eenige malen op en neer, terwijl de achterste punt in

rust blijft.
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De rups leeft op een boom, Sarcocephahts cordatus Miq., Jav.

Gempol. Zij is 5— 6 mM. lang, dooi'schijnend oranjegeel, sterk

glimmend; ook de kop met de verbreede monddeelen. Zij ver-

toond in bouw veel overeenkomst met die van het geslacht

Phi/lloctiisiis. Rug gewelfd , terzijde daarvan van boven maar

beneden wat afgeplat en met putjes in de huid; vrij sterk inge-

snoerd tusschen de segmenten en op ieder der leden 5— 10, aan

de zijden een klein, spits, kegelvormig uitsteekseltje.

De ringen 5— 10 met inzuigbare, tepelvormige uitsteeksels aan

de buikzijde en lid 11 met twee langere uitsteeksels, als poolen.

Lid 12 haast rolrond, stomp eindigend.

Het ei is plat, ovaal, kleurloos en glimmend, vaal, naast een

nerf gelegen. De jonge rups is geheel ongekleurd ; kop en voorste

leden wat breeder dan de lest. Zij leeft meestal op de onderzijde,

doch ook wel op de bovenzijde der jonge bladeren van genoemden

boom. Het blad wordt gemineerd dadelijk onder de opperhuid en

de slingeringen sluiten meestal met de randen aan één waardoor

zij dus evenwijdig aan elkaar verloopen.

De mijn is in haar geheel verscheidene cM. lang en breed.

Achter de rups valt de opperhuid op vele plaatsen weer op het

bladweefsel terug, zoodat de mijn slechts gedeeltelijk licht gekleurd

is, doordat er lucht onder de opperhuid achter blijft. Later, als de

de rups reeds verpopt is en het onvolgroeide blad zich in alle

richtingen gestrekt heeft, is er van de mijn niets meer te zien dan

de excrementen en een zeer zwak glimmen van het aangetaste

deel. De uitwerpselen zijn bolvormig, dicht achter de rups licht

bruingroen om spoedig donkerder en ten slotte zwart te worden.

Zij liggen in een telkens afgebroken lijn midden door den gang.

Op één blad vindt men vaak meerdere rupsen.

De pop ligt in een kneep van het blad, dicht bij of in den

omgekrulden bladrand. Het spinsel is 7—10 mM. lang, vuilwit.

Het is in vergelijking tot de pop zeer lang, daar de lengte van

deze slechts 2— 2| mM. bedraayit.

Op het voorhoofd draagt zij drie naar voren gerichte uitsteeksels.

Het middelste is dik kegelvormig, spits eindigend, bruin van kleur
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en de beide aan weerskanten daarvan geplaatste zijn ongeveer

tweemaal zoo lang en naar elkaar toegebogen, zoodat zij te zamen

eenigszins den vorm van een tang hebben.

De pop is bleek geelbruin behalve de rug en de zijden van het

achterlijf welke bruin tot zwartbruin gekleurd zijn. Spriet scheeden

wat korter dan het lijf; achterpooten nog korter. De vleugelscheeden

tot ongeveer halfweg lid 5 van het lijf. De sprietscheeden hebben

die der pooten tusschen zich in.

Lid 2 van het achterlijf met een zeer fijne raspvormige plek

aan den achterrand op de rugzijde. Lid 3—6 met bovendien nog

een grovere dergelijke plek aan den voorrand ; deze laatste wordt

kleiner op de leden 5 en (i.

Op de rugzijde tusschen lid 1 en 2 een ondiep en tusschen 2,

3 en 4 een dieper kuiltje aan weerskanten naast den binnenrand

der vleugelscheeden. De leden 4—7 nemen telkens plotsehng in

dikte af. De verdikte achterranden der leden zijn bezet met zeer

fijne puntjes. Op de rugzijde twee rijen kortere en in de zijden

één rij lange en één rij kortere haren. Van de lange, bruingekleurde

haren staan er eenigen naar voren gericht. Laatste lid met fijne,

korte, naar achteren gestreken beharing. Achterrand van dit segment

aan weerszijden met een lang, recht naar achteren gericht uitsteeksel.

Hellozela Sobrinella m. nov. sp.

De vlinder is bijna volkomen gelijk aan de vorige, alleen is hij

wat grooter; de vlucht is nl. 6 mM.

Verschilpunten zijn verder, dat de onderhelft van het aangezicht

en ook de palpen donkerder zijn dan bij de vorige.

De voorvleugels zijn zes maal zoo lang als breed en de achter-

vleugels wat duidelijker blauw.

Aderstelsel als bij de vorige.

Duidelijker verschilpunten ziet men in de vroegere toesfanden.

Lengte der rups 7—9 mM. Het lichaam is barnsteenkleurig

en de inhoud schijnt grauwgroen door. Het nekschild is onge-

kleurd, de grenzen der leden sterk ingesnoerd en het lichaam
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daartusschen breedpuntig uitstaand. Geen tepelvormige uitsteeksels

in de zijden.

Lichaam eerst verbreed tot het 5de Hd en daarna langzaam

versmald; eindlid rolrond met een week kleurloos voi'kvormig

aanhangsel, waarvan de steel vrij kort en plat is, terwijl de beide

naar weerskanten uitstaande tanden lang zijn en spits eindigen.

Hiertusschen vloeien de excrementen uil het lichaam.

Geen poolen aanwezig, doch de leden 5—10 met uitstulpingen

als bij de vorige soort. Laatste lid met twee spitse tepelvormige

uitsteeksels aan weerszijden. De rups leeft op denzelfden boom als

die van PraeiisteUa en wel uitsluitend op de bovenzijde. Ook vaak

meerdere rupsen op één blad. De mijn is zeer onregelmatig ge-

slingerd en verloopt in alle richtingen geheel onwillekeurig, meerdere

malen de bladvlakte doorkruizend. Zij is grootendeels moeilijk

zichtbaar daar de opperhuid (nog vollediger dan bij de vorige soort)

weer op het bladmoes terug valt. De gangen vertoonen zich als

3 à 4 mM. breede, ingedroogde, iets donkerder banden (vooral

duidelijk donkerder op de jongere bladeren).

Van het oogenblik af, dat men het blad afphüct, blijft de mijn

veel sterker met lucht gevuld en is dus veel beter zichtbaar. De

excrementen zijn geheel vloeibaar en verspreiden zich door middel

van het gevorkte aanhangsel in de breedte door de mijn.

Da verpopping heeft plaats in een kneep van het blad als bij

de vorige, doch gewoonlijk in de bladvlakte. Het spinsel is minstens

10 mM. lang.

De p o p is veel korter n.l. ± 4^ mM. Zij gelijkt in vele op-

zichten op die van Praeustella.

De beide buitenste uitsteeksels op het vooi'hoofd zijn op 2/3

hunner lengte naar binnen geknikt en van hier af toegespitst. Op

dit punt is aan de onderzijde een gekromd haar ingeplant; alleen

de punt is donkerbruin.

Kleur der pop als bij de vorige soort, doch het lijf niet donker;

alleen een paar onscherpe iets donkerder plekken op de leden 3—5.

Lid 2 en 3 met raspvormige plekken aan voor- en achterrand;

4—6 alleen met zulke aan den voorrand en deze nemen naar
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achteren af in grootte. Het uiteinde van het lichaam met twee

uitsteeksels, welke kleiner zijn dan bij de vorige en een weinig

anders gevormd. Vóór dit paar nog een paar dunne doorns, iels

meer naar de buitenzijde geplaatst en tusschen de eerste nog twee

kegelvormige bultjes. De rugzijde van de eerste leden ook met

kuiltjes. Beharing als bij de vorige soort.

Gracilaria Eugeniella m. nov. sp. (Plaat 1 fig. -4 en 4«.

De meeste der hieronder behandelde Gracilariden hebben dit

verschil met de Europeesche soorten gemeen, dat de sprieten duide-

lijk langer zijn dan de voorvleugels. Omtrent dit punt schreef de

Heer Snellen mij met betrekking tot Gracilaria {Zaratha) Crame-

rella Sn. i. ].: «Ik zou er voor zijn de soorten die zich onder-

scheiden door sprieten die langer zijn dan de voorvleugels, als een

afdeeling van Gracilaria te beschouwen, bij beschrijving der soorten

echter altijd de lengte der spiielen vermeldende.»

Gracilaria Eugeniella heeft een vlucht van 6 à 7 m.M.

Kop in het voorhoofd vrij sterk uitpuilend, glanzend wit be-

schubd; achterhoofd en nek iets meer vuilwit met enkele donkere

stippen. Het aangezicht is boven grauw, onder wit. Wortellid der

sprieten met witte worlel- en grauwe punthelft, de schaft geheel

donkergrauw, wat langer dan de voorvleugels. Lip en ouderkaak-

voelers wit en donkergrauw tot zwart gevlekt n.l. lid 2 met een

klein vlekje aan het begin der buitenzijde en met geheel donkere

punt. Hier is de beschubbing tevens vrij sterk verbreed. Eindlid

even lang als het middenlid met een tamelijk breeden donkeren

ring in het midden en een klein vlekje aan de voorzijde bij de

punt.

Thorax zeer bleekbruin, schouderdeksels met witte, bleekbruine

en donkergrauwe schubben. Voorrand der voorvleugels flauw ge-

bogen, naar de punt sterker ;
staarthoek geheel onmerkbaar. Vleugel-

punt tamelijk spi^s, door de beschubbing afgerond schijnende;

lengte ruim zes maal zoo groot als de breedte. Grondkleur wit of

zeer bleekbruin met talrijke grauwbruine, zelf weer donkerder ge-

spikkelde vlekken.



12 (W. VAN DEVENTER.) MICROLEPIDOPTERA VAN JAVA.

Ook ZOU men kunnen zeggen dat de grondkleur donker is en

daarover zig-zags gewijs een breede witte band loopt. Van het

eerste uitgaande merken we op, dat het wortelveld over ongeveer

een vierde des vleugels grauwbruin, iets donkerder gestippeld is

en dat de achterrand van dit veld smal zwart begrensd is.

Midden in het donkere deel ligt aan den voorrand een wit, naar

de vleugelpunt toe eveneens zwart omzoomd vlekje. Aan den voor-

rand liggen verder twee der genoemde bruine vlekken, beide

onregelmatig halfcirkelvormig en daar tusschen, tegen den binnen-

rand een kleinere driehoekige.

De eerste twee zijn voornamelijk naar links en rechts, de laatste

vlek geheel smal zwart omzoomd. Aan den achterrand een smal

donker vlekje, dat soms met de volgende grootere vlek samenvloeit,

die schuin over den vleugel verloopt, onregelmatig zwart omzoomd

is en tegen den achterrand een wit vlekje bevat. De vleugelpunt

is donkerbruin tot zwart, de franje aan den voorrand is kort en

van dezelfde kleur als het deel des vleugels waarop zij is ingeplant;

de franje aan de vleugelpunt is in haar wortelhelft zwart, de

buitenhelft lichter en weer zwart gepunt. Die langs den achter-

rand bruin met twee lichte vlekken, verder langs den binnenrand

bleek grijsbruin De achtervleugels zijn gewoon gevormd en grauw

gekleurd evenals bij alle volgende Gracilariden.

Pooten wit en zwart gevlekt, achterlijf aan de rugzijde grauw

met witte spitse punt ; de onderzijde met afwisselend breede zwarte

en smalle witte schuine strepen.

De houding des vlinders in rust is als bij de meeste andere

soorten van dit geslacht.

Middencel spits als gewoontijk, ader 2 in haar begin gebogen en

onduidelijk, 3 ongeveer midden tusschen 2 en 4, 4 en 5 dicht

bijeen, 6 en 7 aan hun voet onduidelijk, vlak naast elkaar ont-

springend en dadelijk wat uit één gebogen ; 8, 9 en 10 dicht bij elkaar.

De eieren zijn evenals bij vele dezer vlinders sterk afgeplat

en glimmend ; zij worden op de onderzijde der bladeren gelegd,

ten getale van 1 tot 5, gewoonlijk 2 op één blad ; aan den voet,

aan weerszijden der hoofdnerf.
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De jonge rups begint dadelijk hare mijn te boren, welke eerst

onregelmatig geslingerd is en zich verheven op de bladoppervlakte

vertoont. In hel begin liggen de excrementen (over een afstand

van 1 à 2 cM.) als een onafgebroken zwarte draad midden in

den gang, spoedig echter houdt dit op. De mijn wordt langzamer-

hand breeder (-t | mM.) en ten slotte naar alle zijden verbreed,

tot zij bij de volwassen rups meerder cM., diameter kan bereiken.

Zij is onregelmatig van vorm, doch met afgeronde grenzen. Het

binnenste bladweefsel wordt weggevreten, terwijl het oppervlakkige

blijft bestaan. Van de bovenzijde der bladeren vertoont de mijn

zich als een lichte plek, onder als een lichter min of meer ver-

heven gedeelte, dat later roodbruin wordt.

De rups is volwassen ± 4 mM. lang; kop en nekschild zijn

kleurloos, de gevorkte lijn smal donker. De kop is breed en kort,

naar voren toe wigvormig. Lichaam nagenoeg ongekleurd, inhoud

bruingroen doorschijnend. Op de grenzen der leden is het lichaam

vrij sterk ingesnoerd, de leden zelf worden naar achteren dunner;

laatste lid haast rolrond, meer lang dan breed. Pooten 14; het

laatste paar buikpooten ontbreekt. Beharing dun en ijl, ongekleurd.

Vóór het verpoppen krijgt de rups een fraai licht roode kleur.

Volwassen zijnde, verlaat de rups de mijn en vervaardigt aan

de onder- of bovenzijde der bladeren in een dieper gedeelte daarvan

haar spinsel, dat 6 à 8 mM. lang en 3 à 4 mM. breed is, bleek

grijsbruin van kleur, met 5 tot 10 witte korrels langs den omtrek.

De pop is 3,5—4 mM. lang, bleekbruin, het lijf soms iets roodachtig.

Op het voorhoofd een donker gekleurd, naar voren gericht

doorntje, waarachter een dito knobbeltje. Vleugelscheeden tot half-

weg hd 5 van het achterlijf, Sprietscheeden iets langer dan het

lichaam, die der achterpooten tot het eind van lid 6.

In de zijden is de huid geplooid. Achterlijfspunt ongekleurd,

doorschijnend, afgeknot met een krans van fijne donkere puntjes.

De rups leeft op Eugenia {Jamhosa) javanica Lam., mal Djamloe

Samarang en Eug. aquea Burm., mal. Djamhoe ajer.

Waarschijnlijk ook wel op andere naverwante Eugenia soorten.
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Gracilaria Barringtoniella m. nov. sp. (Plaat 1, Fig. 5, 5a en 56).

De vlinder heeft een vlucht van 5^— 7 raM.

Volgens den heer Snellen is zij verwant aan Gracilaria Alho-

marg'mata Staint., waar het middelste overlangsche derde deel der

voorvleugels blauwgrijs is.

Het aangezicht is vrij sterk uitpuilend, naar onderen tot op de

helft versmald, geheel wit. Achterhoofd donker blauwgrijs tot

tusschen de sprieten. Halskraag wat lichter gekleurd en tusschen

deze en het achterhoofd een witte dwarsband, door eenige van de

zijden naar het midden gerichte schubben gevormd. Palpen lang

en dun, geheel wit. Lid 3 langer dan 2; bijpalpen eveneens ge-

kleurd, ongeveer een derde van de lengte der lipvoelers. Sprieten

anderhalf maal zoo lang als de voorvleugels. Wortellid en eerste

schaftlid geelbruin, schaft overigens licht blauwgrijs. De 'voor-

vleugels zijn naar achteren toe zeer weinig verbreed; de punt is

vrij stomp; hunne lengte zeven maal de breedte.

Zij hebben tene donkerbruine teekening op eenen witten grond;

doordat echter de donkerbruine vlekken gedeeltelijk door eene dunne

witte beschubbing bedekt zijn, doen zij zich op het eerste gezicht

donker blauwgrijs voor. Van die vlekken komen er vier in lengte-

richting regelmatig over den vleugel verdeeld voor.

Die in het wortelveld is het langst aan den voorrand en beslaat

ongeveer twee derden der vleugelbreedte; zij is aan haar binnen-

rand uitgesneden en aldaar niet zeer scherp begrensd. Het grootste

gedeelte is met een laag doorschijnende witte schubben bedekt,

alleen langs haren achterrand gewoonlijk niet. Deze achterrand is

vrij recht en verloopt nog al schuin over den vleugel. De volgende

vlek loopt met hare lengte-as eveneens schuin en is in het midden

het breedst.

Wortelwaarts is zij gewoonlijk vrij recht, naar de andere zijde boch-

tig. Soms is zij ter plaatse van de vleugelvouw sterk versmald of zelfs

geheel doorgesneden. De derde vlek is het kleinst en reikt slechts tol

het midden der vleugelbreedte; zij is onregelmatig van vorm en aan

den voorrand uitgesneden zoodat daar een klein wit vlekje ontstaat.
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De vorm dezer drie vlekken is vrij sterk aan variatie onder-

hevig: zoo smelten de laatste twee vaak min of meer samen.

(PI. 1, fig. 5f). Ook komt er voorbij de derde vlek aan den voor-

rand meestal een kleine donkere stip voor. Soms is deze zelts op

den eenen voorvleugel voorhanden en op den anderen niet.

De vierde groole vlek ligt op de vleugelpunt en is wortelwaarts

zwart, franjewaarts donkerbruin met een langzamen overgang daar

lusschen. Deze vlek is nooit met een laag witte schubben bedekt

en doet zich daarom direct in haar eigenlijke kleur voor; zij is

wortelwaarts uitgesneden en strekt zich langs den achterrand

ongeveer 2 maal zoover uit als langs den voorrand.

Langs den achterrand zet zich de bruine kleur wat lichter op

den franjewortel voort; aan de voorrand en de punt blijft de

franje wit en alleen haar uiterste grens vertoont eene smalle

donkerbruine dwarslijn. Langs den achterrand is de franje aan hare

punthelft wit en de grens tusschen dit en het bruine of grauwe

deel is gezwaaid. Langs den binnenrand is zij geheel grauwbruin

Achtervleugels en hunne franje eveneens van deze kleur; alleen de

uiterste vleugelpunt en de franje aldaar zijn wit. Zij zijn als ge-

woonlijk zeer smal (10 tot 11 maal zoo lang als de breedste plaats

des vleugels) en de franje aan den staarthoek 5 maal zoo lang als

de vleugel in het midden.

Thorax in de voorhelft driehoekig donkerbruin met een laagje

witte schubben bedekt en aan den achterrand wit omzoomd.

Achterlijf wit, op het begin van den rug lichtgrauw beschubd,

met lang en spits eindlid. Buikzijde wit met lichtbruine schuine

strepen. Heupen en dijen wit, van de knie af alle pooten licht en

donker gevlekt. Achterschenen met grove witte haren aan de rug-

zijde; gewoon 'gespoord,

In de voorvleugels is de middencel langwerpig driehoekig, naar

den achterrand vrij breed; de dwarsader in tegenstelling met de

andere hier behandelde soorten recht en steil; de beide hoeken wat

afgestompt. Ader 2 aan haar begin gebogen en onduidelijk ; 3, -4

en 5 dicht bij elkaar, duidelijk
;

uit den binnenrandshoek der

middencel ontspringende, 6. 7 en 8 uit de dwarsader, G en 8 aan
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hun begin, 7 geheel onduidelijk en vrij ver van 6 en 8, 911

duidelijk, 2-6 in den achterrand, 7-11 in den voorrand nitloopend.

Achtervleugels gewoon geaderd.

Het ei is 0.6 mM. lang en 0.45 mM. breed, ovaal, sterk afge-

plat, kleurloos met glimmende schaal en ligt op de bovenzijde der

bladeren, gewoonlijk dicht aan den bladrand. Aan den onderzijde

van het blad is zijn plaats te herkennen aan een kleine zwelling

daarvan.

De rups is 5—6 mM. lang, nagenoeg ongekleurd ook de kop en

het nekschild. Alleen de inhoud schijnt dóór en geeft de rups een

vuil-groene tint. De kop is wigvormig, bij de monddeelen het platst.

Het lichaam is geheel ongeteekend en glad. Tusschen de geledingen

matig ingesnoerd; op deze uitsteeksels staan ongekleurde haren.

In de zijden ziet men tepelvormige uitsteeksels en ook in-

deukingen, zoüdat daar de huid oneffen is. De laatste ringen zijn

versmald; het eindlid dun, haast rolrond.

In haar jeugd is de rups vrijwel hetzelfde, alleen is het lichaam

ter plaatse van den eersten ring het breedst en loopt reeds van

daar af naar achteren smaller toe.

De rups mineert in de jongere bladeren van Barring toiiia spicata BI.

jav. Poetai, een in de omstreken van Pehalongan vrij algemeene boom.

De mijn is in den beginne smal en vrij sterk geslingerd, vlak

onder de opperhuid van het blad verloopende, later is zij vrij groot,

onregelmatig, blaasvormig. De rups vreet in dit gedeelte eerst het

middelste weefsel weg en laat het oppervlakkige onaangetast ; dit

wordt eerst later afgeschaafd, waardoor de mijn duidelijker zicht-

baar wordt. De opperhuid wordt dan spoedig droog en bruin van kleur.

Vóór de verpopping verlaat de rups baie mijn en maakt aan

den voet van hetzelfde of een nabijzijnd blad aaji de onderzijde,

gewoonlijk vlak naast de houfdnerf een langwerpig lichtbruin

spinseltje (lengte 8—10 mM., breedte 2—3 mM.).

Aan de kopzijde wordt in den vorm een klein schuin oploopend

dwarswandje gesponnen, waartegen de pop zich bij het uitkomen

op werkt, om het bovenvliesje te kunnen doorboren. Dit is bij

alle hier behandelde soorten aldus.
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Op het bovenvlies vindt men aan den rand steeds 4 of 5 helder

witte korrels, en verder is het bezet met talrijke fijne bruine

stekeltjes.

De pop is slank, met tie sprietscheeden mede 5— 6 mM., licht-

bruin met spoedig zwart wordende oogen. Op het voorhoofd staat

een kort, spits, donker gekleurd stekeltje op een kleine verheven-

heid. De buitenzijde is lichter dan de rug; sprietscheeden achter

het lijf uitstekend over een lengte van ± | van het lichaam.

Achterpootscheeden van de vleugelpunt af vrij en tot even over

het midden van het laatste achterlijfslid reikend; scheeden der

middenpooten tot bijna aan de vleugelpunt; vleugelscheeden tot

aan de helft van het 5de achterlijfssegment reikend. Laatste achterlijfs-

ring ongeveer zoo lang als twee andere.

In de zijden loopt een strook waarin de pophuid fijn geplooid

is; hierin staan de stigmata.

De afscheidingen tusschen de laalste 4 ringen vrij breed donkerder

gekleurd.

Gracilaria Diffluella m. nov. sp. (Plaat i, Fig. 6 en 6a).

Vlucht des vlinders 9—11 mM.

Voorhoofd sterk uitpuilend. Kop, thorax en schouderdeksels effen

bleek bruingeel, aangezicht beneden wit. Palpen dun, 2 maal zoo

lang als de kop, bleek giijsbruin, aan hunne achterzijde smal wit;

bijpalpen wit met donkei'e punt, ongeveer half zoo lang als het

eindlid der lipvoelers. Eindlid korter beschubd dan het vorige.

Sprieten ±1,7 maal zoo lang als de voorvleugels, grijs van kleur.

Voorvleugels 9 maal zoo lang als breed, tot ongeveer een derde

even breed, daarna langzaam versmald en zeer spits eindigende.

De voorrand der franjehelft is iets ingebogen. Grondkleur dezelfde

als van kop en thorax; de wortelhelft wat lichter dan de franjehelft.

De teekening bestaat in hoofdzaak uit drie vuilwitte, iets schuine

en vrij breede dwarsbanden in de franjehelft des vleugels; verder

is de voorrand tot ongeveer een derde smal zwart en daarna tot

aan den eersten witten dwarsband smal lichtgrijs. De binnenrand

Tijdschr. V. Enlom. XL VII. 2
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is tot één derde smal lichtgrauw en daarna in de breedte tot aan

de vleugelvouw en in de lengte tot even vóór den eersten dwars-

band nog bleeker dan de grondkleur.

De witte dwarsbanden zijn niet scherp begrensd, de uiterste

vleugelpunt is iets lichter. De franje, welke aan den voorrand

slechts zeer smal is, vertoont aan de vleugelpunt en wat meer

naar binnen een bleeker kleur dan de vleugel. Nog meer naar

binnen wordt zij aan hare punthelft vrij donkergrauw en aan hare

wortelhelft bleekbruin.

De achtervleugels zijn gewoon gevormd; de franje aan den staart-

hoek is zes maal zoo lang als de vleugelbreedte in het midden.

Beide zijn bruingrauw van kleur, aan de vleugelpunt zeer weinig

lichter.

Onderzijde der vleugels donkergrauw met lichtbruine punt. Ook

het achterlijf vertoont op den rug dezelfde donkergrauwe kleur.

Het is vrij lang en dun en aan de onderzijde bleekgrijs gekleurd;

de pooten zijn licht gekleurd; alleen de voorschenen aan hunne

binnenzijde donkergrauw, de achterschenen met lange lichtbruine

stekels aan de rugzijde. De tarsen zijn grauw en wit geringd. Het

aderstelsel is in hoofdzaak als bij de volgende soort.

Het e i wordt gewoonlijk gelegd op de bovenzijde der bladeren

en wel vaak aan den voet. Het is ± 0.7 niM. lang en ± 0.5 mM.

breed, sterk afgeplat. De mijn is eerst nog geen halven mM. breed,

min of meer geslingerd, vaak plaatselijk tot een ronde plek van

2—1 cM. verbreed en daarna weder gangvormig.

De rups vreet vlak onder de opperhuid en laat alleen deze over.

De excrementen liggen in het begin als zwarte stippen op eenigen

afstand van elkaar. De afstand wordt grooter met het groeien der

rups; terwijl hij eerst 1—1^ niM. bedraagt, is dit later 5 à 10

mM. Is de rups ± 3 mM. lang, dan begint zij de mijn voorgoed

blaasvormig te verbreeden, waardoor deze meerdere cM, middellijn

kan verkrijgen ; daarna wordt ook het onderliggende bladweefsel

aangetast, ZDodat alleen de beide opperhuiden overblijven.

De excrementen liggen thans in één groep in het midden der

mijn. Meermalen vindt men twee rupsen in ééne mijn.
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Bij een lengte van 2 à 3 mM. is de rups oranjekleurig, glimmend

met zeer platten wig- en liervormigen kop (dit laatste door de

sterk verbreede kaken.) Kop en eerste twee leden breed, daarna

versmalt het lichaam naar achteren toe regelmatig. Tusschen de

segmenten is het, vooral naar het achtereinde toe, sterk ingesnoerd.

De ruglijn is donker en aan weerszijden daarvan draagt elk lid

een kort zwart haartje. Van de ware pooten zijn twee paar in

rudiment aanwezig n.l. als twee uitstulpingen der huid, die wille-

keurig ingetrokken kunnen worden. Van de valsche pooten is er

op dezen leeftijd geen een aanwezig. Bij verontrusting schudt de

rups het vooreinde lichaam snel heen en weer.

Bij een lengte van ± 5 mM. is de rups wat donkerder oranje
;

de kop is veel minder plat en de kaken steken minder naar voren

uit. De kop is glimmend, het lichaam dof en vooraan nog steeds

het breedst. Op het lichaam thans meerdere haartjes n.l. op den

rug twee paar en in de zijden nog vier afzonderlijke. De ware

pooten zijn thans alle aanwezig en de buikpooten op het achterste

paar na. De volwassen rups is ± 8 mM. lang, fraai vuurrood; de

kop is betrekkelijk klein^ lichtbruin; hel lichaam naar achteren toe

versmald, De huid is glimmend met verscheidene indeukingen.

Overigens als bij de jongere rups.

Voor de verpopping verlaat de rups hare mijn, om op de boven-

zijde der bladeren, op de middennerf of in een deuk een ovaal

spinsellje te maken. Dit is 10 à 11 mM. lang, 5 à 6 mM. breed,

licht bruingrijs met eenen smallen, iets donkerder rand; aan het

kop- en staarteinde, midden op het spinsel een lond, lichtgrijs

kogeltje (laatste excrementen?) Het spinsellje is van talrijke zeer

fijne stekelljes voorzien.

De pop is 5

—

6m M lang, met de spriet scheeden mede 8 à 9

mM., slank van vorm en oranjekleurig. Op het voorhoofd een naar

voren gebogen plat driehoekig donkerbruin uitsteekseltje en daar-

achter een niet donker gekleurd knobbeltje.

De sprietscheeden steken de halve lichaamslengte achter het lijf

uit. Aan hun uiteinde zijn zij wat donkerder gekleurd. De vleugel-

scheeden reiken tot halfweg den vijfden ring van het lijf, de
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scheeden der achterpooten tot halfweg het laatste segment. De laatste

drie leden hebben den vorm van een' verrekijker, de breedte

neemt nl. plotseling af bij elk lid. In de zijden is de huid geplooid.

Het achterlijf draagt eenige rijen lichte, dunne haren. Achterlijfs-

punt afgeknot, met een krans van dortkere puntjes.

De rups leeft in de bladeren van Term'malia Catappa\ L., jav,

Ketapang.

Gracilaria Glutella m. nov. sp. (Plaat 1, fig. 7 en la).

Vlucht 6—8 mM.

Zeer na verwant aan de vorige, ook wat de vroegere toestanden

betreft.

Kop en monddeelen als bij Diffluella gevormd; van de palpen

lid 2 naar buiten groenachtig bruin, binnenzijde wit beschubd,

eindlid van voren donkergrauw, van achteren licht; de bijpalpen

aan de buitenzijde donkergrauw, naar binnen licht.

Kop glanzend geelgroen of bruingroen, alleen het ondereinde

van het aangezicht wit. Sprieten ongeveer IJ- maal de voorvleugels,

het wortellid groen, de rest grauw. Thorax en schouderdeksels groen,

wat meer grauw dan de kop.

Voorvleugels met rechten voor- en binnenrand, zij beginnen van

het begin af in breedte langzaam af te nemen en dan plotseling

op ongeveer drie kwart van de vleugellengte. De punt is spits.

Vleugellengte bijna negen maal de breedte. De voorvleugels zijn in

lengterichting afwisselend groen en wit gekleurd. De wortel is smal

groen, daarop volgt een breede glanzend zuiver witte band, welks

voorrand zeer smal zwart is, daarna een nog iets broedere glanzend

groene band, welke in de vleugelvouw het lichtst en naar den

voor- en binnenrand iets donkerder is.

Thans volgt een iets minder breed wit veld van welks grens af

de vleugel sterk begint te versmallen tot aan de punt toe. Dit

geheele deel is grauwgroen, naar de punt iets donkerder wordende

en aan den achterrand en de punt met een wit vlekje ; het laatste

is gewoonlijk zeer klein. De groene kleur der voorvleugels is niet

altijd zoo frisch als op de afbeelding.
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De franje begint aan den voorrand langs laatstgenoemd donker

veld en is zeer kort. Die aan den achter- en binnenrand is vrij

donker bruingrauw met lichtbruine wortelhelft. De achtervleugels

zijn weer zeer smal en evenals hunne franje grauw van kleur.

Alleen langs den binnenrand is de franjewortel lichtbruin. Onder-

zijde der vleugels donkergrauw met zwak doorschemerende teekening.

Het achterlijf is aan de rugzijde aan het begin grauw, naar de

punt lichter en in wit eindigende; onder is het zilverwit. De

De pooten zijn gedeeltelijk zilverwit^ licht groenachtig en grauw

van kleur. De achterscheenen op de rugzijde met lange grauwe

stekels, de tarsen met smalle lichte en broedere grauwe ringen ').

De houding van dezen vlinder en van de voorgaande soort is gewoon,

echter houden zij het lijf voortdurend in op en neer schuddende

beweging wat geen der andere soorten vertoont.

De eieren worden ten getale van 1 tot 5, soms nog meer op

één blad verspreid en wel op de bovenzijde, gewoonlijk dicht bij den

rand.

Zij zijn als bij alle behandelde Gracilariden plat en ovaal van

vorm, met glimmende bovenschaal. De jonge rups vreet hare mijn

vlak langs den bladrand en de mijn blijft smal over een lengte

van 10—25 mM., daarna wordt zij breeder gemaakt. Ook hier

blijft de rups in den eersten tijd vlak onder de opperhuid om pas

later het onderliggende weefsel aan te tasten. In het smalle deel

der mijn liggen de excrementen als een breede band in het midden,

welke bij sterkere vergrooting blijkt te bestaan uit fijne dwarse

boogvormige lijntjes. Ook in het broedere deel der mijn worden de

uitwerpselen zoolang die nog vloeibaar zijn, aldus tegen de binnen

zijde der opperhuid gedeponeerd; later als zij vast zijn liggen zij

bij groepjes in de mijn verspreid.

De rups heeft in uiterlijk veel van die van Diffiuella.

In jongen toestand is zij echter kleurloos met groenen inhoud;

1) Wat het aderstelsd betreft, zoo zijn ader 2 en 3 als bij Eugeniella doch zij

ontspringen vroeger aan de onderste middenader. Ader 4, 5 en 6 dicht bijeen;

5 en 6 haast uit één punt; 7 en 8 gesteeld, beide in den voorrand uitloopend,

9 en 10 vrij van elkaar.
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zij kan evenals deze ook buiten de mijn vrij goed loopen. De

poolen zijn bij de jonge rups ook afwezig

Volwassen is de rups slechts 5 mM. lang, ook fraai rood ge-

kleurd, echter donkerder dan die van Diffluella.

Kop eveneens wat donkerder bruin. De geheele bouw is als bij

de vorige, de deukjes in de huid talrijker.

De rups maakt haar spinsellje, dat 7—8 mM. lang, 4—5 mM.

breed en ovaal van vorm is, op de bovenzijde der bladeren, ge-

woonlijk op de middennerf; soms ook in een deuk van het blad.

Het is roodbruin van kleur, ± 7 mM. lang en ± 3 mM. breed.

Op de boven vlakte, dicht aan den rand, aan kop- en staarteinde

twee lichtgrijze, donkerbruin omgeven korreltjes. Het spinsel is

met fijne stekeltjes bezet, welke vooral naar de uileinden toe, in

vrij regelmatige rijen gerangschikt zijn.

Pop gelijkend op die der vorige soort, echter anders gekleurd nl.

het achterlijf dof zeegroen en de rest glimmend bruingroen. Spriet-

scheeden ± 1 mM. achter hel lijf uitstekend; die der vleugels tot

even voorbij den achterrand van lid 5. Achterpootscheeden ge-

middeld even lang als het lijf Dit laatste in de zijden wat ge-

zwollen en de huid geplooid. Plooien tusschen de segmenten smal

licht, ruglijn donker. Achterlijfspunt afgeknot kegelvormig met een

krans van donkere puntjes aan het eind.

Voedsterplanten zijn Semecarpus heUrophjlla Bi., jav. Ingas en

Qluia Bengas L., jav. Rengas^ twee vrij veel op elkaar gelijkende

en verwante boomsoorten, welke beide een giftig sap bezitten.

Gracilaria Soyella m, nov. sp. (Plaat 2 Fig. 1 en \a).

Vlucht 8—9 mM. Volgens den heer Snellen is de vlinder ver-

want aan Gracilaria elongella. Kop en monddeelen zijn gewoon

gevormd (zie PI. 2, fig. \a).

Grondkleur van kop, thorax en voorvleugels glanzend lichtbi'uin

met een' violetten weerschijn, vooral op de vleugels.

Beschubbing op het voorhoofd over de sprietwortels verbreed;

in den nek vormt zij een kraag. Aangezicht veel lichter n.l. oker-
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kleurig evenals de onderzijde van het achterlijf en de heupen der

achterpooten. Palpen van dezelfde grondkleur doch plaatselijk met

donkere schubben gemengd en wel aan de voorzijde van lid 2 en

de punt van het eindlid. Bijpalpen wat bleeker. Sprieten ongeveer

zoo lang als de voorvleugels, aan hun begin lichtbruin, verder

op meer grauw gekleurd. Voorvleugels lang en smal (lengle = 8 maal

de breedte) ; de randen loopen voor een groot deel evenwijdig, de

spitse punt is door beschubbing geheel afgerond.

Voorvleugels met bruine beschubbing op een iets lichteren grond

en fijne zwarte stippen langs den voorrand. Deze kunnen echter in

aantal sterk varieeren, soms zelfs geheel afwezig zijn. In de wortel-

helft des vleugels zijn zij gewoonlijk het duidelijkst. De vleugel-

punt is vaak wat donkerder en de voorrrand van dit deel wat

lichter dan de grondkleur der vleugels. Franje aan de vleugelpunt

tot ongeveer halfweg den achterrand uit spatelvormige schubben

bestaande; de wortelhelft is grauw, de punthelft wat lichter met

twee of drie donkere deelingslijnen, waarvan de binnenste het

duidelijkst is. De buitenste volgt den zoom der franje. Overige franje

haarvormig.

Achtervleugels grauw met iets lichtere franje; gewoon gevormd.

Onderzijde der vleugels grauw, aan den voorrand der voorvleugel-

punt lichtbruin.

Aderstelsel der voorvleugels niet zeer overeenstemmend met dat

van Elongella in fig. 405 van Snellen's Microlepidoptera van

Nederland. De middencel is aan den achterrand vrij recht afgesneden
;

ader 3—6 ontspringen dicht bij elkaar en 4 en 5 uit één punt,

7 en 8 zijn niet gesteeld en staan ver van elkaar, ongeveer even

ver als van 6 tot 9.

Voor- en middenpooten donkergrauwbruin met witte tarsen; de

leden dezer laatste donker gepunt (op de voortarsen donkerder dan

op de middenlarsen.) Middenschenen door beschubbing verbreed.

Achterpooten geheel lichtbruin. Achterlijf aan de onderzijde oker-

kleurig, boven en ter zijde grauw. Staartpluim lichtbruin.

De volwassen rups is dof lichtgroen van kleur met glimmend

lichtbruinen kop en donkeren darrainhoud, de huidplooien vertoonen
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zich bij samentrekking van het lichaam tusschen de geledingen als

witte dwarsbanden. Op de rugzijde staan vier haren in de hoek-

punten van een trapezium; in de zijden nog drie op elk lid; de

laatste twee leden zijn versmald. Pooten 14;. Zij leeft in de bladeren

van 8oya hispida Mönch, Jav: liatjang Uedeleh,

De jonge rups maakt ergens in de bladvlakte van een jong blad,

een kleine blaasvormige mijn, van onregelmatigen vorm, meestal

nog geen cM. lang. Het blad kan op deze plaats niet uitgroeien,

zoodat er een plooi ontstaat. Het bladmoes wordl geheel opgevreten

en de beide opperhuiden blijven over. Op de bovenzijde zijn de

bladnerven zwart geworden ; de zwarte excrementen liggen in een

groep in de mijn.

Is de rups half volwassen, dan verlaat zij hare mijn. Zij is nu

pl.m. 4 mM. lang, licht vuil groen van kleur met donkeren inhoud.

De eerste drie leden overdwars vrij sterk geplooid.

Tot aan de verpopping leeft zij verder in den opgerolden top

van het blad. Eerst wordt deze éénmaal omgevouwen en al naar male

de rups groeit geschiedt dit meerdere malen. De uiteinden worden

steeds dichtgesponnen. Het blad wordl alleen aan de onderzijde

afgeschaafd en de nerven blijven over. De excrementen, vermengd

en aaneengesponnen met de haren van het blad, liggen in het

midden van het kokervormige gedeelte.

Is de rups volwassen dan vervaardigt zij, gewoonlijk op een

nabijzijnd, soms op hetzelfde blad, aan de onderzijde in een ondiepe

kneep daarvan haar spinsel. Daartoe wordl hel blad op de uitge-

kozen plaats eerst door een paar platte dradenbundels gleufvormig

toegehaald. Het spinseltje is 6 à 7 mM. lang en bijna 2 mM.

breed; in uiterlijk afwijkend van dat der andere hier behandelde

soorten.

Het bovenvlies is n.l. doormengd met haren van het blad en

sterker glanzend
;
het is dun perkanientachtig, niet zeer effen van

oppervlak, wit gekleurd, smal ovaal en zonder witte korrels op

zijn bovenvlak.

De pop is met de sprietscheeden ± 5 mM. lang, lichtbruin

van kleur ; het voorhoofd draagt een donkerbruin stekeltje, doch
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zonder knobbeltje daarachter. Sprietscheeden een eindje achter het

lijf uitstekend. Zij hebben de pootscheeden tusschen zich in. De

vleugelscheeden welke over hun distale helft ongekleurd zijn, reiken

tot aan den achterrand van lid 5. De achterpootscheeden zijn zoo

lang als het lijf.

Lid 2 van het achterlijf met vele, uiterst fijne, lid 3-1 mei iels

grovere, naar achteren gerichte bruine slekeltjes. De afscheidingen

tusschen de segmenten 4-8 zijn roodbruin, lid 7 en 8 zijn plotse-

ling smaller dan de vorige, het laatste ongekleurd met een krans

van donkere puntjes aan het einde.

Achterlijf op den rug en in de zijden telkens met twee rijen

haren.

Gracilaria Protiella m. nov. sp. (PI. 2, Fig. 2).

Deze soort is in alle opzichten zeer na verwant aan Soyella.

De vlucht is iets grooter, nl. van het ? 8.5—9.5 mM. en van

den S 7—8 mM.

De bouw van den vlinder is geheel gelijk aan dien van de vorige

soort. De beschubbing van den schedel is grauw met staalblauwen

glans, over den wortel der sprieten verbreed. Aangezicht naar be-

neden lichter, doch niet okerkleurig zooals bij Soi/ella. De palpen

en onderkaaktasters gewoon gevormd, met donker gespikkelde

beschubbing. Hun achterzijde is lichtbruin, aan den wortel van

het eindlid zwart. De sprieten, welke bijna anderhalf maal zoolang

zijn als de voorvleugels, zijn grauw met lichteren wortelhelft; het

wortellid is donker. Nek, thorax en schouderdeksels glanzend groen

met een iets bruinen tint. Voorvleugels nog wat groener en bij

den (? frisscher gekleurd dan bij het Î.

Zij zijn voor het grootste gedeelte éénkleurig en vertoonen een

sterken, eenigszins blauwen glans.

Langs den voorrandswortel en den achterrand zijn zij donker-

grauw; dit laatste deel is vlekkig, licht en donker en loopt naar

den voorrand geleidelijk lichter uit. Verder loopt langs den voorrand

een rij duidelijke zwarte stippen, op ongelijke afstanden van elkaar
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en sterk varieerend in aantal. Aan den voorrandswortel en even

over het midden van dezen rand staat meestal een grootere, on-

scherp begrensde donkere vlek ; ook in het wortelveld soms een

paar zwarte slippen. Over het algemeen vertoonen de ?? taliijker

vlekken dan de c?c?. Zoo ziet men er langs den achterrand bij de

eersten ook meestal eenige (echter minder duidelijk).

Franje der voorvleugels als bij de vorige soort ; haar wortel

flauw licht en donker geschakeerd.

Aderslelsel niet geheel als bij de vorige, 7 en 8 nl, kort gesteeld,

beide in den vooriand uilloopend.

Achlervleugels als bij Soi/ella; de onderzijde der voorvleugels is

grauw, de voorrand der franjehelft smal bleekbruin, naar de punt

breeder wordende. De achtervleugels aan de onderzijde met iets

lichtere punt. Pooten als bij de vorige, de middenschenen door

beschubbing sterker verbreed

Achterheupen okergeel, achterlijf aan de onderzijde lichtbruin.

De houding des vlinders is schuin opgericht, de voor- en midden-

pooten vlak tegen elkaar, het voorlijf ondersteunend.

De rups leeft op Protium javanicum Burm.

(Zie onder Phi/llocnisüs m'mimella ). Zij is ± 7 mM. lang. De

kop is kleurloos, niet doorschijnend, zwak glimmend. Het lichaam

is afgezien van den darminhoud eveneens gekleurd of iets meer

geelachtig; deze laatste is zwartbruin. Even voor het verpoppen,

door het ledigen van den darm is de rups veel lichter van kleur.

Op de rugzijde ziet men op elk lid twee overdwarse, lang ovale,

iets verheven plekken (bij de geheel volwassen rups minder duidelijk.)

Verder zijn kop en lichaam spaarzaam met matig lange haren be-

kleedt. Pooten als gewoonlijk 14.

De jonge rups mineert de jonge blaadjes aan de onderzijde; eerst

is de mijn gangvormig, direct onder de opperhuid, de excrementen

liggen hierin als een zwarte draad in het midden. Zij begeeft zich

spoedig naar den bladrand, waar de mijn breeder en de rand naar

beneden om- geslagen wordt. Hierin vreet de rups van het eene

uiteinde afbeginnende, den binnenwand van het blad uit. Zij is in

dit stadium dof wit.
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Ongeveer 3 mM. lang zijnde, verlaat zij hare mijn om een

nabijzijnd blad op te vouwen tot een vrij regelmatig, eenigszins

gerekt viervlak, en hierin verder te leven. Het blad openmakende

ziet men de binnenzijde geheel fijn gestippeld door afgebeten

plekjes en gedeeltelijk opgevreten.

In het begin van haar leven hier is de rups lichter van inhoud

dan later en meer groenachlig.

De pop is dof vuilwit, iels groenachtig; met de sprietscheeden

tot 61 mM. lang. Het voorhoofd draagt een dik spils uitsleekseltje.

De sprietscheeden zijn vrijwel langer dan het lijf, die der vleugels

reiken tot halfweg lid 5 van het lijf, de achterpoolen tot halfweg

lid 7. Rugzijde van het achterlijf op alle leden, behalve het eerste

en het laatste geheel bedekt met fijne, naar achteren gerichte

bruine stekeltjes; het laatste lid is kleurloos, doorschijnend. Op lid

3 is de rug vrij sterk ingedrukt. De pop is zeer levendig; het

achterlijf is vaak in snel trillende beweging.

Op een blad van dezelfde of van een onder den boom groeiende

plant, wordt het ±11 mM. lange spinsel gemaakt in een diepe

gleuf. Van het witte spinsel zelf is daardoor weinig zichtbaar.

Gracilaria Grisella m. nov. sp. (Plaat 2, fig. 3 en 3a).

Vlucht $ 7, c? 6 mM.

Kop vrij groot, voorhoofd en aangezicht tamelijk sterk vooruit-

stekend; het eerste grauwwit, het laatste veel donkerder, mei een

geelgrijs lijntje, dat van even onder het wortellid der sprieten, van

den rand der oogen uit naar voren loopt. De palpen tusschen lid

2 en 3 stomp gebroken, deze beide leden zelf slechts zwak ge-

bogen. De beschubbing van het middenlid naar het einde toe

breeder en hier eenige spitse punten vormend; de voorzijde is

geheel bleek grijsgeel, de buitenzijde alleen aan het begin, terwijl

zij naar de punt toe geleidelijk breeder donkergrauw wordt. Eindlid

iets korter dan het vorige, ook donkergrauw. De beschubbing aan

den wortel der palpen is zuiver wit.

Bijpalpen evenals de lipvoelers in leven opgericht; zij zijn onge-
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veer half zoo lang als deze, dun en spits; over hun wortelhelit

licht, en de punthelft donker gekleurd.

De sprieten zijn li maal zoo lang als de voorvleugels, effen

grijs van kleur. Wortellid geelgrijs met twee overlangsche donkere

lijntjes aan de voor- en bovenzijde. Achterhoofd grauw, oogen aan

de bovenzijde smal vuilwit omzoomd. Halskraag niet zeer gladge-

streken, grijs met links en rechts een witte zoom. Thorax grijs

met een smal vuilwit langslijntje in het midden en als vervolg op

den zoom der oogen en van den halskraag nog twee dergelijke

gebogen strepen, die naar achteren smaller worden en convergeeren.

Voorvleugels zeer lang en smal, ongeveer 8 maal zoo lang als

breed. Voorrand even voor het midden zwak naar buiten gebogen.

Overigens van het begin tot ongeveer viervijfden vrijwel even

breed. De punt is spits, door de beschubbing afgerond schijnende

en iets snavelvormig gebogen.

Grondkleur blauwgrijs tot muiskleurig; aan den voorrand, even

over het midden donkerder en meer bruin van tint. Tot hier toe

is de vleugel effen gekleurd, de vleugelpunt is als volgt geteekend :

op de plaats waar de vleugel begint te versmallen zien we één,

soms twee onduidelijke schuine lichte dwarslijntjes; daarna een

in het midden naar buiten gebroken breeder en lichter dito en ten

slotte een derde gebogen licht grijs dwarslijntje even vóór de zwarte

vlek op de vleugelpunt, welke vlek zelf naar binnen lichtgrijs,

naar buiten donkergrauw omzoomd is.

De lichte dwarslijnen zetten zich op de franje aan den voorrand

voort, de tweede eveneens op de franje aan den achterrand.

Tusschen de dwarslijnen is de grondkleur van den vleugel meer

geelbruin, en zij wordt daar tegenaan donkerder. De vleugelpunt

draagt een schuin naar buiten en naar achteren gericht staartje,

dat aan zijn buitenhelft donker en binnen licht gekleurd is. De

franje begint aan den voorrand op tweederden doch blijft vrij kort

en grof. Aan de vleugelpunt komt ten eerste een licht gekleurde

haarvormige langere franje voor en daar bovenop een korte, don-

kerder gekleurde schubvormige, welke zich in het staartje voortzet.

Het haarvormige deel zet zich een eindweegs langs den achterrand
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voort. Hier valt echter veel meer een dichte franje op, welke aan de

punt donkerbruin, aan den wortel lichter gekleurd is en zich

voortzet tot genoemde tweede lichte dwarslijn, waar zij plotseling

ophoudt. Haar achterrand is vrij sterk gebogen. Deze franje ligt

soms plat tegen den achterrand des vleugels. Overigens is de franje

langs den binnenrand van dezelfde kleur als de voorvleugels.

De achlervleugels zijn iels lichter dan de voorvleugels, zeer smal

. en zwak gebogen. Op de plaats waar zij plotseling breeder worden

dragen zij aan hunnen voorrand een bosje gebogen, vrij breede

donkere haren. De franje aan den staarthoek is ongeveer 12 maal

zoo lang als de vleugelbreedte in het midden ; zij is van dezelfde

kleur als de vleugel. Onderzijde der vleugels als de bovenzijde ge-

kleurd, met een paar witte vlekjes aan de voorvleugelpunt.

Pooten geheel glad beschubd, overlangs grijsgeel en donkerbruin

gestreept, elk lid der tarsen met een witte punt. Sporen donker-

bruin met lichte punt.

Achterlijf van boven grijs, van onder bruin en wit schuin

gestreept. De houding des vlinders is als die van andere Graci-

lariden.

Aderstelsel onvolledig ; voorvleugels met drie aderen in den achter-

rand en 5 in den voorrand.

De r u p s is ± 4 mM. lang, helder geelgroen \ kop en nekschild

glimmend, de eerste ongekleurd. Overigens is het lichaam geheel

dof, matig sterk ingesnoerd en naar achteren vrij sterk versmald.

De leden 2 en 3 met eenige dwarse plooien. Zeer verspreid staan

enkele witte haren. Pooten 14.

De rups leeft in de bladeren vam Mimusops Ule?t(/i,']3.v. Tandjoiig,

Het e i wordt gewoonlijk naast de hoofdnerf op de onderzijde

der bladeren gelegd. De jonge rups maakt dan een smalle mijn,

die eerst een eindweegs de hoofdnerf volgt en daarna in den

bladrand uitloopt; deze wordt dan naar beneden omgeslagen en

in dit deel leeft de rups tot zij volwassen is.

Nadat het blad omgeslagen is, begint zij het bladmoes aan het

eene einde der vouw weg te vreten, terwijl alleen de opperhuid

overblijft. In het smalle begin der mijn liggen de roodbruine ex-
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crementen, als fijne korrels in één lijn midden in den gang. Bij

aanraking beweegt zich de rups levendig.

Voor de verpopping verlaat de rups hare woning en vervaardigt

op de onderzijde naast de hoofdnerf. of op de bovenzijde, midden

op deze, haar spinsel. Ook vindt men het wel, op onder den boom

staande andere planten. Dit is gevormd als van de andere beschre-

ven Gracilariden en heeft op zijn oppervlak eenige witte korrels.

De p o p is ± -4 mM. lang, bleekgeel, de laatste drie achterlijfs-

ringen citroengeel. Uitsteeksels op den kop ongeveer als bij Graci-

laria diffiuella.

Vleugelscheeden tot den achterrand van lid 5 van het achterlijf.

Spriet scheeden een weinig langer dan het lijf; zij liggen niet tegen

elkaar, doch hebben de achterpootscheeden tusschen zich in.

Pyroderces Albimaculella m. nov. sp. (Plaat 2, Fig. 4, ^a en Ah).

Vlucht van den c? ± 11 en van het Ç ± 15 mM.

Deze en de volgende soort vertoonen veel overeenkomst met

Pyroderces leucatella Snellen (Tijdschr. v. Ent. dl. 44, p. 93),

zoowel wat bouw als wat teekening aangaat.

Kop wit, op hel voorhoofd iets geelachtig, glad beschubd, in

den nek donkerbruin
;

plat en breed van vorm. Voorhoofd sterker

uitpuilend dan bij Leucatella. De palpen zijn ongeveer 2^ maal

zoo lang als de kop, het middenlid in tegenstelling met dat van

Leucatella nagenoeg niet naar boven toe niet verbreed. Lid 3 langer

dan 2, zeer dun en spits. Het middenlid is lichtbruin beschubd,

aan de voorzijde iets lichter, aan den woitel en de punt smal wit.

Eindlid aan den wortel rondom vuilwit, verder de voor- en

binnenzijde donkerbruin en de rest wit. Bijpalpen niet aanwezig.

Sprieten bijna 5/6 van de lengte der voorvleugels, wortellid groot

en breed, zoo lang als 4 of 5 leden der schaft, plat omgekeerd

kegelvormig, zuiver wit, aan de wortelhelft van zijn voorrand een

rij bruirle borstels.

De schaft is in haar begin draadvormig, later worden de leden

driekant; kleur helder wit, met zwarte schubben aan het begin
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der voorzijde en tegen de punt 2 grauwe ringen (bij het ? 3?)

Verder vertoont het tweede schaftHd aan den wortel op de boven-

zijde ook donkere scliubben.

Thorax en schouderdeksels effen kastanjebruin, even als de

grondkleur der voorvleugels. Deze zijn 7 maal zoo lang als breed,

fraai geteekend. Op ongeveer de helft van den binnenrand een

halfcirkelvormige tot driehoekige witte vlek. Aan den achterrand

een langwerpig-driehoekige gele vlek, welke groofendeels smal wit

omzoomd is, en waarin twee groepjes (één grooter dan de andere)

van bleek gouden, paarlmoerglanzende schubben voorkomen. De

verdere teekening is als volgt : van ongeveer het midden van den

vleugel een wit langslijntje eindigende in de gele vlek. Soms een

uiterst smal lijntje boven het vorige, dicht langs en evenwijdig

aan den voorrand en eindigende in het eerste voorrandsst reepje;

twee paren voorrandsst reepjes tusschen de gele vlek en den voor-

rand en ten slotte een geel lijntje naar de vleugelpunt, komend

uit de gele vlek.

De franje der voorvleugels is beneden de gele vlek geel, over-igens

grauw. De achtervleugels zijn zeer smal en evenals de franje grauw

gekleurd; deze laatste bijna 7 maal zoo lang als de vleugelbreedte

in het midden.

Onderzijde dor vleugels donkergrauw met paarsen glans, voor-

vleugels met lichte punt. Dijen en onderzijde van het achterlijf

glanzend lichtgrijs. Poolen aan de binnenzijde lichter dan buiten;

achterschenen aan de rugzijde kort behaard. Binnenste middenspoor

twee maal zoo lang als de buitenste. Bovenzijde van het achterlijf

geelgrijs glanzend; op de eerste drie ringen telkens een groote bleek

okerkleurige vlek.

De middencel der voorvleugels is lang en zeer smal; de punt-

helft van ader 1 loopt evenwijdig aan den binnenrand en door tot

ader 2.

De aderen 2—4 worden aan hun uiteinde onduidelijk ; 5, 6 en

7 gestoeld, 8 met de vorige drie uit één punt. Sluiting der midden-

cel onduidelijk tusschen -4 en 5 + 6 + 7. Achtervleugels met

zeer lange spitse middencel, 5 korte aderen in den achterrand, één
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in de vleugelpunt uitloopend; ader 8 zeer kort. Bovenste midden-

ader dicht langs den voorrand loopend.

De rups van dezen vlinder wordt ongeveer 10 mM. lang en

gelijkt op het eerste gezicht veel o"^ àieydiïï Spatiilaria fuliglneella.

De kop is glimmend lichtbruin, tamelijk plat, de achterrand van

den kop donkerbruin. Achterrand van het nekschild vrij breed

donkerbruin; breeder en donkerder àd^nh^ Sp. fuligineella. Grond-

kleur van het lichaam vuil geelwit, over het algemeen geler dan

bij de genoemde soort die meer een grauwe tint heeft. Op den

rug en in de zijden staan glimmende ovale ongekleurde schildjes

en wel midden op den rug vier in de hoekpunten van een trapezium

en in de zijden nog twee onder elkaar.

Op de buikzijde, boven de pooten ook nog een klein vlekje of

schildje. Zij dragen alle een wratje met een wit haar. De staarlklep

is vrij groot, bruingrauw gekleurd met kleine donkere stipjes aan

den achterrand. Beharing ijl, bestaande uit lange en korte haren.

De jonge rups is fraai rood met kleine lichtere puntjes in de

huid. Met de toename in grootte wordt de roode kleur lichter, wat

meer oranje. De staartklep is geelachtig. Nekschild nog niet

donkerbruin.

De rups leeft in de peulen der zelfde planten als die van Spa-

tularia fuligineella.

Ook hier worden de beide peulwanden op enkele plaatsen aan-

een gesponnen. De verpopping geschiedt in een dun, wit spinsel,

dat weinig of niet met excrementen bekleed en ovaal van vorm is;

lengte 8—10 mM., breedte 3 —4 mM.) Het is ook aan beide

peulhelften vastgesponnen en aan het kopeinde is de schil bijna

doorgeknaagd.

De pop is roodbruin, aan da buik- en rugzijde een weinig af-

geplat. Lengte 5 à 6 mM. Oogen geheel vlak. Spriet- en vleugel-

scheeden even lang en tot aan den voorrand van het laatste achfer-

lijfsegment reikend. Achterlijf nog al spits toeloopend. Op elk lid

van het achterlijf staan aan de rugzijde vier korte haartjes in de

hoekpunten van een trapezium.
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Pyroderces Albilineella m. nov. spec. (Plaat 2 Fig. 5.)

De vlinder heeft een vlucht van 11—13 mM. voor den <? en

14—15 voor het ?; hij is zeer na verwant aan de vorige soort en

de rups leeft in de peulen der zelfde boomen.

Kop glad beschubd. vuilwit, in den nek breeder bruin beschubd

dan bij de vorige soort. Vorm der palpen als daar; middenlid licht-

bruin met witten top; eindlid van voren donkerbruin, van binnen

met witte schubben, buitenzijde en punt wil. Wortellid der sprieten

vuilwit soms met een lichtbruin vlekje aan den voet; de schaft is

aan de bovenzijde wit en zwart beschubd. Naar het uiteinde toe

met drie donkere en drie witte ringen, elkaar afwisselend; de

punt wit.

Halskraag en thorax kastanjebruin, aan weerszijden smal wit.

Grondkleur der voorvleugels kastanjebruin ; de teekening is alleen

in zooverre verschillend van Albimacniella, dat in plaats van de

groote witte vlek bij deze, Albilineella verscheidene witte, smal zwart

omzoomde lijntjes vertoont, en wel : één zuiver rechte lijn vanden

voorrandsworlel gebogen naar het midden van het bruin gekleurde

deel des vleugels en eenmaal onderbroken. Een aan den gebogen

binneniandswortel, evenwijdig aan dien rand en op eenigen afstand

daarvan. In het verlengde hiervan een vierde, op den binnenrand

en tot ongeveer het midden daarvan reikend. Boven dit laatste

punt, op eenigen afstand van den binnenrand een kort, soms tot

een vlekje verbreed lijntje. Van even voorbij den voorrandswortel

evenwijdig aan, en dicht langs dezen rand, doorloopende tot aan

het eerste voorrandsstreepje, een zesde en ten slotte een zwak ge-

bogen lijntje van het midden des vleugels tot aan de gele vlek.

Vleugelpunt als bij AlUmacuìella, alleen komt tusschen de beide

paren voorrandsstreepjes meestal nog een klein groepje der reeds

genoemde metaalglanzende schubben voor.

Achtervleugels als bij de vorige, achterlijf ook met diie oker-

kleurige vlekken doch aan de rugzijde overigens glanzend grauw,

terwijl buik en zijden lichtgrijs zijn. De (/ met okerkleurige staart-

kleppen, het Î met uitstekenden eierlegger, evenals de vorige soort.

Tijdschr, v. Entom. XL VII. 3
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Poolen aan de binnenzijde lichtgrijs, lichter dan bij AlUmacu-

Iella, buitenzijde licht en donker gevlekt.

Aderstelsel als bij de vorige; de binnenrandsader der voor-

vleugels echter wortel vi^aarts iets langer gevorkt, terwijl bij den î

ader 4 als een scherpe lichtbruine stekel aan de onderzijde uit het

vleugelvlies treedt en den achterrand overschrijdt.

Het ei heeft een lengte van 0,6 mM. bij een breedte van 0.3 mM.
;

het is lang-eivormig, niet afgeplat, met overlangsloopende ribbeljes,

welke zelf nogmaals overdwars geribd zijn. Het eene uiteinde is

afgeknot en de rand hiervan is voorzien van haakjes of stekeltjes.

De schaal is week, vuilwit van kleur, later donkerder wordende.

De jonge, pas uitgekomen rups, is lichtrood met lichtbruinen

kop en halsschild. De haren zijn wit.

Overigens heb ik de rups noch de pop van die dor vorige soort

kunnen onderscheiden en kon ik van een aantal poppen van beide

soorten nooit van te voren uitmaken welke soort er uit zou komen.

Phyllocnistis Minimella m. nov. sp. (Plaat 2, Fig. 6 en 6«).

Het vlindertje heeft slechts een vlucht van gemiddeld 3.5 mM.,

terwijl de lichaamslengte slechts ongeveer 1.5 mM. bedraagt. Het

is dus kleiner dan Mïnuiella Sn. nov. sp.

De kop is geheel zilverwit glanzend, van boven gezien schijnt

het alsof hij een kap draagt. Voorhoofd als bij het geheele geslacht

sterk uitpuilend. De palpen zijn dun en spits, zwak gebogen zonder

duidelijke afscheiding tusschen de geledingen, korter dan de kop,

licht gekleurd
;

in leven opgericht. Bijpalpen niet aanwezig. Zuiger

opgerold. Sprieten korter dan de voorvleugels, lichtbruin gekleurd.

De voorvleugels zijn van even over het midden tot aan hun

uiteinde sterk versmald, met uitgetrokken smalle punt. Hunne

wortelhelft is bleekgrijs en de franjehelft wit met lichtgeel. Uit den

vleugelwortel komen twee blauwgrijze divergeerende langslijntjes

waarvan de voorste dicht langs en evenwijdig aan den voorrand

loopt, terwijl de andere ongeveer de vleugelvouw volgt. De eerste

is smaller en korter dan de laatste. Tusschen de einden dezer
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lijntjes is de vleugel lichtgeel gekleurd. De binnenrand is smal

grijs besloven wat het beste zichtbaar is bij den onopgezetten vlinder,

wanneer de binnenranden nog tegen elkaar liggen.

Op ongeveer het midden van den vleugel ziet men een gebogen

grijs voorrandsstreepje dat zich tot 1/3 of 1/4 van de vleugel-

breedte uitstrekt. Daar voorbij een smaller doch langer lijntje dat

tot aan het verlengde van de binnenste grijze langslijn loopt.

Voorbij dit lijntje is de vleugel bleekgeel gekleurd. Verder naar

achteren een eenigszins gezwaaide dwarslijn die de geheele vleugel-

breedte beslaat en zich nog op de voorrandsfranje voortzet. Op de

de vleugelpunt een groote zwarte eenigszins driehoekige vlek en

daar vlak vóór een donker dwarslijntje. Tusschen deze beide in is

de vleugel wit van kleur. De voorrandsfranje welke reeds bij het

middelste dwarslijntje begint, is zuiver wit met vier dwarslijnljes

loodrecht op de richting der haren. De eerste is hiervan reeds ge-

noemd; verder naar achteren komen er nog drie voor, waarvan

het eerste wat minder steil is dan de beide andere. Het middelste

staat dichter bij de vorige dan bij de volgende en zet zich op den

vleugel voort als het evenvermelde korte dwarslijntje voor de vleugel-

punt. Het derde franjestreepje loopt door de zwarte vleugelpunt

heen en zet zich aan de andere zijde daarvan nog op de achterrands-

franje voort.

De franje aan de vleugelpunt is gedeeltelijk wit, gedeeltelijk

grauw gepunt; dit laatste deel vertoont ongeveer den vorm van

een zwaluwstaart, waarvan echter de voorste punt langer en stomper

is dan de achterste,

A.an den achterrand komt een dichte, lichtgele franje voor met

een gebogen zoom. Deze is korter dan de daaronder liggende dunne

witte en strekt zich in de breedte uit van de lange dwarslijn des

vleugels tot aan de korte even voor de punt.

Voorvleugels zonder franje ongeveer 5 maal zoo lang als breed.

De vleugelvorm is echter bij deze verschillende soorten niet zeer

constant.

De achtervleugels zijn zeer smal, aan den wortel ongeveer 2

maal zoo breed als in het midden, gezwaaid en met de franje ge-
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heel wit. Deze laatste is aan den binnenrand zes maal zoo lang

als de vleugelbreedte in het midden.

Op de onderzijde hebben de voorvleugels een donkerder wortel-

en een lichter franjehelft. De teekening is dezelfde als boven doch

flauwer, ook is er geel aanwezig.

De heupen zijn zilverwit, de rest der voorpooten aan de rug-

zijde donker, de binnenzijde lichter. Van de middenpooten is alleen

de scheen aan het begin iets donkerder, overigens wit. De achter-

pooten zijn geheel wit met slechts twee donkerbruine vlekjes op

de rugzijde der tarsen, hunne schenen met eene rij lange witte

borstels aan de rugzijde. De beide binnenste sporen zijn aan hun

uiteinde iets verbreed en veel langer dan de buitenste.

Thorax zeer lichtgrijs, bij wit af. Schouderdeksels aan hunne

voorheltt blauwgrijs. Achterlijf glanzend wit, iets geelachtig. Bij

verwijdering der schubben vertoont het geheele lichaam zich

citroengeel.

Aderstelsel als bij de Nederlandsche soorten doch door de bijzon-

dere kleinheid des vlinders moeilijk waar te nemen. De aderen

welke in de smalle punt des voorvleugels uitloopen zijn gestoeld,

de bovenste is lang en loopt langs den voorrand dezer punt tot

aan haar uiteinde, de andere tak is korter en loopt naar beneden

in den rand uit.

De rups mineert in de jonge nog weeke bladeren van Prot'mm

javanïcum Burm., jav. Frenggoeloen of Katos, een boom welke aan

de sterke terpentij nlucht zijner gevinde bladeren gemakkelijk te

herkennen is.

De eieren zijn zeer plat, kleurloos met glimmende schaal,

0.3 mM. lang en 0.44; mM. breed. Zij worden op de onderzijde

der jonge bladeren gelegd, telkens slechts één op een blad en

meestal op de hoofdnerf. Is dit laatste het geval, dan loopt de

mijn eerst recht over deze nerf naar den bladvoet, om daar op de

schijt over te gaan. Van nu af wordt de mijn geslingerd in vrij

regelmatige bochten van de hoofdnerf naar den rand en terug,

telkens om een der groote zijnerven heengaande, blijkbaar om deze

te vermijden.
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Gewoonlijk wordt slechts de eene helft van het blad aangetast

en overschrijdt de rups de hoofdnerf niet dan even voor den top,

waar deze reeds veel dunner is. Is de rups nu nog niet volwassen,

dan wordt de andere helft van het blad op dezelfde wijze aange-

tast, anders verloopt de mijn meer in rechte richting naar den

bladvoct, waar gewoonlijk de cocon gemaakt wordt. Dit geschiedt

op dezelfde wijze als bij andere Phyllooiiisüs soorten.

De breedte der mijn is verschillend doch zij wordt nooit blaas-

vormig. Op groote bladeren waar genoeg ruimte is, vallen de

kronkelingen niet samen en is de breedte ± IJ- mM. Op kleine

bladeren vloeien zij vaak inéén zoodat de randen niet meer te her-

kennen zijn en de weg der rups alleen nog door de excrementen

aangeduid is. Deze liggen in een onafgebroken platte band midden

in de mijn en zijn gedurende het leven der rups oker- tot oranje-

kleurig, met een donkere lijn in het midden ; later vaak donker-

bruin of zwart. In het begin der mijn zijn de uitwerpselen

gewoonlijk zwart.

De rups heeft veel overeenkomst met die van Ph. Minutella

Sn., is echter kleiner, n.l. 2 à 3 mM. lang. Zij is doorschijnend

kleurloos als gelatine, terwijl het voedsel groen doorschijnt.

De kop is evenals bij Minutella bijzonder plat en door de breede

kaken liervormig. Ieder lid van het lichaam draagt in de zijden

twee groote tepelvormige uitsteeksels. Lid 1 en 2 zijn het breedst,

(vooral bij de jonge rups) en steeds ongekleurd. Bij het vierde

segment is het lichaam wat smaller, daarna verbreed tot de 6de

ring, om van hier af weer langzaam naar achteren toe te ver-

smallen.

De rug is over de geheele lengte buisvormig gewelfd; terzijde

daarvan is het lichaam van boven naar beneden plat gedrukt en

van deuken voorzien en eindigt in een week, dun en spits aan-

hangsel. De jonge rups heeft een zeer groeten kop en breede voorste

leden; zij is geheel kleurloos.

De pop is 2 mM. lang en gelijkt veel op die van Minutella Sn.

Zij is bleekbruin met enkele donkerder gedeelten. Op het voor-

hoofd een donker schildje met aan weerszijden een stomp en in
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het midden een zwart, naar achteren krom gebogen stekeltje. De

sprietscheeden reiken tot aan of iets voorbij den voorrand van den

6den ring, de pooten tot halfweg den 6den, de vleugels tot halfweg

den 5den ring van het lijf. De leden van het achterlijf van het

4;de te beginnen, versmallen naar achteren toe telkens vrij sterk,

zoodoende het uiterlijk hebbende van een' verrekijker.

De leden 3 tot en met 6 dragen aan de rugzijde in lengte-

richting van het lichaam telkens 3 stevige, donkerbruine stekels,

welke naar achteren gericht zijn; deze leden zijn ook donkerder

gekleurd dan de rest. Het laatste lid draagt naar achteren aan

weerszijden een tepelvormig uittreksel. Verder draagt de pop verspreid

enkele witte haren, zoo bijv. in de zijden van elk lid één vrij lang.

Phyllocnlstis Humiliella m. nov. sp. (Plaat 2, Fig. 7).

De vlinder is na verwant met de vorige en de volgende en

vooral met Vh. Minutella Snellen waarvan hij slechts moeilijk te

onderscheiden is.

De vlucht is ± 4 mM. ; de bouw geheel dezelfde.

De grondkleur der voorvleugels is over het algemeen witter dan

bij de voi ige, in de wortelhelft eveneens glanzend zilvergrijs; de

langslijnen uit den wortel lichter blauwgrijs en smaller. Het veld

daartusschen ook geel doch bleeker. De voorrand uiterst smal

donkergrijs en hieruit op ongeveer de helft een flauw gebogen

grijs lijntje, ongeveer zoolang als een derde der vleugelbreedte op

die plaats en minder steil dan bij M'mimella. Geen tweede dergelijk

voorrandstreepje zooals daar. Thans volgt een geheele dwarslijn,

welke donkergrijs is, naar buiten gebogen en zich op de franje

aan beide zijden voortzet.

Franjehelft van de vleugel even voor het eerste der drie franje-

lijntjes bleekgeel wordend, aan den voorrand met een onscherp

begrensd wit vlekje tusschen de beide eerste franjelijntjes en vóór

de zwarte vleugelpunt weer wit als bij de vorige soort. Over de

voorrandsfranje loopen drie steile dwarsstreepjes. Hiervan staat in

tegenstelling met de vorige soort, het laatste dichter bij het mid-

delste dan het eerste.
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Het middelste lijntje zet zich weer op den vleugel en op de

achterrandsfranje voort, het laatste eindigt in de zwarte vlek en

komt daaruit aan den achterkant weer te voorschijn. De zwarte

vlek op de vleugolpunt is kleiner dan bij de vorige. Het donkere

deel der franje aan de punt is zwaluwstaart vormig en beide punten

zijn spits en even lang. Achterrandsfranje als bij Minimella doch

bleeker geel.

Aan de onderzijde zijn de voorvleugels in hun wortelhelft minder

uitgebreid donker, n. 1. alleen de voorrand is vrij donker en op de

onderste middenader strekt zich deze beschubbing nog tot ongeveer

de halve vleugellengte uit. Achtervleugels met franje geheel wit.

Thorax en achterlijf als bij de vorige. Middencel der voorvleugels

lancetvormig met korte aderen naar den voor- en achterrand en

ééne in de punt. In den achterrand 2, in den voorrand 3, in de

punt één, de laatste uit den achterrand en die in de vleugelpunt

zijn gesteeld.

De rups heeft veel overeenkomst met die der andere soorten
;

het nekschild is doorschijnend rookkleurig, de rest van het lichaam

barnsteenkleurig met groenen darminhoud. Aan het achtereinde

van het lichaam, welks laatste segment weer twee uitsteeksels

draagt, komt een vrij lang, kleurloos, aan het einde gespleten

aanhangsel voor.

De rups leeft op de bovenzijde der bladeren van een struik

met regelmatig afwisselend geplaatste donkergroene, eironde blaadjeo,

voor welke men mij o. a. den Javaanschen naam van Gandri

opgaf. De mijn loopt vaak meermalen evenwijdig aan den omtrek

van het blad en wel van buitenaf beginnende, echter ook wel ge-

slingerd in onregelmatige bochten. De breedte der mijn is later

± 2 mM., vaak de randen bochtig uitgevreten. De excrementen

welke geheel vloeibaar zijn, liggen eerst als een dunne zwarte draad,

later als een breede, donkere band, met onscherpe randen midden

door de mijn. Soms ziet men in dezen donkere band in het midden

een smalle, lichte lijn, waar de excrementen de opperhuid niet aan

het onderliggende weefsel vast gekleefd hebben, wat ook met de

lichte randen der mijn het geval is.
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Hel spinsîl ligt dicht bij den bladrand in een kneep van het

blad, soms ook in de bladvlakte. Het is 3 à 4 mM. lang, wit van

kleur met aan het kopeinde der pop een dünneren wand.

De p o p is ± 2 mM. lang; de buikzijde doorschijnend geelbruin,

de rug donkerbruin (vooral op het achterlijf). De kop heeft een

spits, naar achteren gekromd stekellje. De sprietscheeden reiken

tot den achterrand van lid ß ; die der vleugels tot dienzelfden rand

van het 5de segment, de achterpooten tot bijna aan de achterlijfspunt.

Lid 2 van het achterlijf met een groepje uiterst fijne puntjes;

de leden 3—6 met een dubbele overlangsche rij veel grootere en

aan weerszijden daarvan een kort en vrij dik, ongekleurd haar,

In de zijden van ieder lid staat een nog al lang, wit haar. Het

laatste lid weer met twee zijwaartsche uitsteeksels en vrij stomp

eindigend.

Phyllocnistis Exiguella m. nov. sp. (Plaat 2, Fig. 8).

Deze soort is wat bouw aangaat naverwant met de vorigen,

doch door de teekening der voorvleugels goed te onderscheiden.

De vlucht is ± 4 mM.

De kop is vooraan wit, in den nek iets grijsachtig. Schouder-

deksels wit en aan den voorrand vrij donkergrijs. De thorax, welke

bij alle drie soorten op den rug plat is, is grijs van kleur, donkerder

dan bij de vorige soorten. Van de beide grijze langslijnen is de

binnenste breed en zeer duidelijk, terwijl de voorste slechts zeer

kort blijft en smal. De voorrand der voorvleugels is verder in de

wortelhelft smal zwart evenals bij de vorige soort en zet zich ook

voort in het schuine voorrandslijntje op de helft des vleugels. De

wortelhelft is verder vrij donker blauwgrijs en wel langs den

binnenrand meer dan langs den voorrand. Tusschen de distale

helft van deze en den voorrand bevindt zich een vrij groote, onscherp

begrensde, okerkleurige vlek.

De langslijn in de vleugelvouw eindigt in een iets gebogen

voorrandsstreepje, evenals dit bij de vorige soorten het geval was.

Wortelwaarls van dit streepje is de vleugel wit. Thans volgt franje-
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waarts weer de geheele dwarslijn welke zich aan beide zijden op

de franje voortzet ; wortelwaarts hiervan is de vleugel geel, langzaam

in wit vervloeiend, Voorbij deze dwarslijn is de vleugel vrij donker

geel, aan den voorrand bleeker De voorrandsfranje heeft drie steile

dwarslijnen die even ver van elkaar staan. De middelste loopt door

over den vleugel en de achterrandsfranje, de laatste door de zwarte

vlek en ook over de achterrandsfranje. Op de vleugelpunt staat

een gitzwarte vlek en de franje aldaar is gedeeltelijk zwaluwstaart-

vormig, grauw. Langs den achterland dezelfde halfcirkelvormige

dichte franje, welke hier echter donkerder geelbruin gekleurd is.

" Overigens is de vlinder vrijwel gelijk aan de reeds besproken

soorten.

De rups gelijkt veel op die der vorige soorten. Zij is 3^ mM.

lang, doorschijnend lichtgeel met groenen inhoud. De leden 4

—

H
dragen in de zijden, even voor het midden een tepelvormig uit-

steeksel. Het laatste lid draagt een gevorkt kleurloos aanhangsel,

waarvan de beide uiteinden naar binnen gebogen zijn en aldus

eenigszins het uiterlijk hebben van een openstaanden nijptang.

Tusschen deze beide vloeien de excrementen naar buiten en ver-

spreiden zich in de breedte door de mijn.

De voedsterplant is een boom, Btichanania fonda Schauer, jav.

Popohan^ welke in uiterlijk zeer veel gelijkt op Semecarpus en Gluta.

De mijn, welke zooals gewoonlijk alleen op de jongere bladen

te vinden is, heeft een sterk geslingerd voorkomen. Dikwijls verloopt

zij evenwijdig aan de zijnerven; echter niet bepaald om deze heen

gaande zooals bij HumïUella. Verder is zij zeer ongelijkmatig breed

en de randen zijn diep gekarteld; dikwijls verloopt zij over den

jongen stengeltop. De excrementen eveneens als een ongelijk (plaat-

selijk soms i mM.) breede band midden door de mijn. Zij zijn

eerst lichtbruingroen, spoedig echter donkerbruin gekleurd.

De mijn eindigt weer in een plooi van den bladrand, meestal

dicht aan den smal afloopenden bladvoet, waar de cocon vervaar-

digd wordt.

De pop is 2 mM. lang en is gevormd als die der voi'ige soorten.

Zij is doorschijnend lichtbruin met donkeren rug. De voorhelft van
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den kop is donkerbruin gekleurd, naar achteren geleidelijk lichter

wordend en eindigend in een dik, kegelvormig uitsteeksel, dat op

zijn top een dun naar achteren gebogen haakje draagt.

De sprietscheeden reiken tot even voorbij den voorrand van het

zesde segment van het achterlijf, die der vleugels zijn wat korter.

In de zijden draagt elk lid van het lijf een tepelvormig uitsteeksel

met een lang, licht gekleurd haar. Het laatste lid heeft twee grootere

eveneens gevormde uitsteeksels. De rugzijde is ruw en draagt over

het midden een aantal grootere stekeltjes. Lid 2 draagt in een

groep een groot aantal korte, fijne stekeltjes. De leden 3—6 ver-

toonen ieder twee grootere stekels en daarachter, eenigszins ver-

spreid, een aantal kleinere.

Pekalongan, Juni 1903,

»
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Famille VIL SYNTOMIDAE m.

La famille des Syntomidae comprend des Lépidoptères qui sont

en général de petite taille. Antennes souvent peetinées ou denti-

culées et généralement un peu plus fortes au milieu mais le

sommet jamais renflé ou en massue. Yeux nus. Front arrondi.

Trompe et palpes plus ou moins développés. Premières ailes allongées,

étroites a la base, élargies en arrière et le bord postérieur approchant

en longueur le bord intérieur. Secondes ailes petites, peu développées,

même abortives dans quelques genres. Les premières ailes généra-

lement à nervulation complète, les nervures des secondes sont réduites

en nombre et la costale (8) est absente.

Le thorax est plus ou moins globuleux, l'abdomen dépasse en

longueur les secondes ailes, souvent beaucoup. Pattes faibles, à

éperons courts.

Chenilles velues, rappelant quelquefois celles bien connues des

1) Voir pour les parties I, II et III, Tijdschrift voor Entomologie XLIII

p. 12 etc. (1901), XLIV p. 101 etc. (1902) et XLV p. 151 etc. (1903).
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genres Orgyia et Dasychira. Elles vivent en général sur les plantes

basses, tissent un cocon et les chrysalides sont de forme ramassée.

Cette famille a été trail ée par Mr. Hampson dans le premier

volume du « Catalogue of the Lepidoptera Phalaenae in the British

Museum ». En me conformant à l'arrangement suivi dans cet

ouvrage important et utile, je prends cependant la liberté de re-

marquer que l'auteur ne semble pas avoir eu connaissance de la

classification des Syntomides par Mr. Herrich-Schäffer, Corr. Blatt

des Zool.-Min. Vereins zu Regensburg 20 (1866) p. 106 etc.

parceque non seulement il ne la cite pas mais dit même, p. 258

à propos du genre Mystrocneme Herr.-Sch., qu'il n'est pas décrit,

ce qui n'est pas le cas, voir la table analytique des genres par cet

auteur, loc. cit. La classification ds Mr. Hampson repose cependant

sur les mêmes bases que celle de Herrich-Schäffer, mais elle est

bien plus élaborée. Aussi je ne vois pas que Mr. Hampson s'est

servi de la division des Syntomidae en deux familles par Mr. J. B.

Smith, dans ses ce Notes on the systematic position of some North-

American Lepidoptera » (Trans. Amer. Ent. Soc. XH), selon que les

espèces ont une ou deux nervures anales aux secondes ailes (voir

H. B. Möschler, Stelt. Ent. Zeit. 1885 p. 206).

On n'a observé jusqu'ici qu'un nombre assez restreint (19)

d'espèces de cette famille dans l'île de Java. Elles appartiennent à

six genres qui se distinguent ainsi.

L Secondes ailes sans nervure 6, le bord costal de la cellule

discoidale ne se continuant qu'en une seule nervure (7); une

nervure anale

A. Nervures 3 et 4 des secondes ailes aussi

absentes. Trompe présente. Poitrine lisse . 2 Ceryx.

B. Nervure 3 des secondes ailes présente.

1. La nervure 5 des secondes ailes tigéeavec

3 ou d'un point avec elle. Aux premières,

9 présente, 6 libre.

a. L'origine de la nervure 3 des premières

ailes près de l'angle anal de la cellule

discoidale 3 Trichaeta.
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b. L'origine de Ia nervure 3 des premières

ailes dislinclemenl avant l'angle anal

de la cellule discoidale.

* Ailes revêtues de poils; une seule paire

d'éperons aux tibias postérieurs . . 1 Callitomis.

** Ailes revêtues d'écaillés; deux paires

d'éperons aux tibias postérieurs . . 4 Syntomis.

2. La nervure 5 des secondes ailes distincte-

ment éloignée de 3 et naissant de la

nervure transversale. Palpes très courts . 5 Eressa.

IL Nervures 6 des secondes ailes présente, 2 et 4

tigées, 3 et 5 absentes; deux nervures anales.

Abdomen non rétréci à la base. Pattes de forme

normale, deux paires d'éperons aux tibias postérieurs 6 Euchromia.

S.

Genre 1. CalIitomis Butl.

Butler, Journ. Linn. Soc. of Lond. XII p. 351 (1885).

Hampson, Moths of India I p. 224 (1892).

id. Gat. Brit Mus. I p. 22, 33 (1898).

Palpes petits, trompe distincte. Premières ailes à sommet obtus,

leurs nervures 4 et 1> d'un point, 6 de l'apex de la cellule discoidale,

la tige de 7—10 de son bord costal Aux ailes postérieures, la

nervure 2 nait au deuxième tiers du bord intérieur de la cellule

discoidale, 3 et 5 d'un point, 4 et 6 absentes.

Une espèce a été observée à Java :

1. Callitomis Doheriyi Hamps, Gat. Brit. Mus. I p. 33 pl.Ifig. 2

(1898).

S ? 20—22 mm.

Antennes filiformes, celles du mâle brièvement ciliées. Elles sont

d'un gris noir fuligineux ainsique le thorax et les ailes qui sont

un peu transparentes et sans dessins. Abdomen jaune pâle, l'extré-

mité noirâtre. Le corps est faible.

Premiers états inconnus.
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Cette petite espèce, qui a un peu l'air d'une Psychide ou d'une

Tinéide mais dont la nervulation prouve que sa place est bien dans

la famille présente, fut décrite par Mr. Hampson d'après des

exemplaires Javanais, pris par Doherty sur le mont Ardjouno. Un

mâle fut aussi pris par Mr. J. D. Kobus à Tosari, Java oriental,

à une hauteur de 25—2800 mètres. S.

Genre 2. Ceryx Wallg.

Wallengrèn, Wien, Ent. Mon. VII p. 140 (1863)

id., Heter. Cafïr. p. 13 (1865).

Hampson, Cat. Brit. Mus. I p. 22, 35 (1898).

Sî/ntomoîdes Hamps., Moths of India I p. 209 (1892).

Dans ce genre aussi, les palpes sont petits mais la trompe distincte.

Les premières ailes ont l'apex plus distinct et le bord postérieur

plus long que dans le genre précédent. Elles sont marquées de

grandes taches vitrées. Les nervures 4 et 5 des premières ailes

tigées ou d'un point, 7—11 ou 7— 10 tigées. Aux secondes ailes,

la nervure 2 est présente mais 3, 4 et 6 manquent.

Dans les cinq espèces qui ont été observées à Java, les nervures

4 et 5 des premières ailes viennent d'un point ou sont brièvement

tigées ; elles se distinguent en outre ainsi :

I. Antennes du mâle pectinées, celles de la femelle

dentelées. Abdomen entièrement annelé de jaune.

Aux premières ailes la base, le bord extérieur,

la nervure transversale et la cellule 5 d'un brun

noirâtre, le reste vitré 1 Claremonti.

IL Antennes presque filiformes dans les deux sexes

et pas sensiblement épaissies au milieu.

A. Abdomen bandé de jaune.

1. Abdomen au moins à six bandes jaunes,

a. La cellule \^ des premières ailes avec

une bande transverse noire au premier

tiers. Bandes jaunes abdominales de lar-

geur égale, non interrompues aux côtés. 2 Fata.
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b, la cellule i^ des premières ailes sans

bande transverse noirâtre. Bandes jaunes

abdominales élargies au milieu du dos,

interrompues aux côtés 3 Exapta.

2. Abdomen à deux bandes jaunes, sans taches

jaunes aux côtés, le bord extérieur des

secondes ailes largement noirâtre ... 4 ImaOM.

B. Abdomen sans bandes jaunes, d'un bleu noir-

âtre ; au moins la moitié basale de la cellule 2

des premières ailes vitrée 5 Inaequalis.

1. Ceryx Claremontii {Syntomis) Heylaerls, Compt. rend, séanc.

Soc. Ent. Belge 34 p. xvi (1890) — Hampson, Cat. ßrit. Mus.

I p. 36 pi. 1 fig. 5 (1898).

(? 20—26, î 34 mm.

Les antennes sont noires et ont l'extrémité blanche, la tête et

le thorax noirâtres, avec des dessins jaunes. Aux premières ailes

les espaces indiqués dans la table analitique, ainsique les nervures

sont noirâtres, le bord postérieur inégalement, un peu plus large-

ment au sommet et au dessus de l'angle anal; le reste vitré.

Secondes ailes vitrées, les nervures et le bord costal noirâtres.

Abdomen noirâtre, entièrement avec des bandes jaunes, interrompues

aux côtés dans la femelle.

Mr. Piepers n'a pas trouvé cette espèces, mais elle a été décrite

par Mr. Heylaerts d'après des exemplaires javanais. Suivant Mr.

Hampson, elle se trouve aussi à Sumatra. S.

2. Ceryx Fata {Syntomis) Swinhoe, Cat. Lep. Mus. Oxon. I p. 48

(1892)— Hampson, Cat. Brit. Mus. I p. 40, 42 pi. I fig.l4 (1898).

(?$ 28—32 mm.

Antennes noires, le sommet blanc. Tête et corps noirs, avec

des dessins d'une jaune d'ocre orangé, l'extrémité de l'abdomen

noire. Base des premières ailes noire, un peu marquée de jaune.

Bord costal noir, plus largement à la base; nervure transversale

aussi noire, le sommet assez largement, la cellule 5 entièrement
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OU en partie, la cellule 2 de même ainsique les bords postérieur

et intérieur et la bande transverse avant la moitié de la cellule 1 ^
,

le reste vitré. Secondes ailes vitrées, la côte et le bord postérieur,

mais le dernier à peine jusqu'à l'angle anal, noirs.

Un exemplaire femelle javanais, mais sans localité précise, se

trouvait dans la collection de la Société Natura Artis Magistra à

Amsterdam qui le nous a gracieusement offert; un autre couple

de Java, envoyé par Blume, est au Musée de Leide. L'espèce a été

primitivement décrite de Bornéo par Mr, Swinhoe.

S.

3. Ceryx Exapta {ßyntomls) Swinhoe, Cat. Lep. Mus. Oxon. I

p. 48 (1892j. — Hampson, Cat. Brit. Mus. I p. 40, 42

pi. I fig. 15 (1898).

<? ? 24-30 mm.

Antennes brunes, l'extrémité blanche dans la iemelle. Front,

collier et trois stries longitudinales du thorax jaunes, le reste de la

tête et du corselet d'un brun noirâtre comme la base, le bord

costal, une bande sur la nervure transversale, la cellule 5, les

nervures , le bord intérieur et le bord postérieur des premières

ailes; celui-ci élargi en haut et en bas, le reste vitré ainsique les

deux tiers ou la première moitié des secondes ailes dont le reste est

aussi noirâtre. Base des premières ailes avec quelques écailles jaunes.

Extrémité de l'abdomen, qui est noirâtre, en dessus avec une

tache jaune. Poitrine et pattes brunes, marquées de jaune.

Chenille inconnue.

Cette espèce ne paraît pas être rare au Java occidental. Mr.

Piepers obtint plusieurs exemplaires à Sindahglaya, 1082 mètres;

d'autres furent pris par MM. Sythoff et Anthony à une hauteur de

15—1800 metres. S.

4. Ceryx Imaon {Siilànx) Cram., Ill p. 94 pi. 248 E (1782).

—

Hampson, Cat. Brit. Mus. I p. 40, 44 fig. 18 (1898).

? $ 22—30 mm.

Antennes brunes, à extrémité blanche dans la femelle. Front,
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collier, une bande à la base de l'abdomen et une seconde un peu

au delà de la moitié jaunes, le reste du corps d'un brun noirâtre

ainsique la base, les bord costal, une large bande sur la nervure

transversale, toute la cellule 5, les nervures et les bords intérieur

et postérieur des premières ailes, celui-ci élargi en haut et en bas,

le reste vitré. Secondes ailes vitrées, le bord postérieur et la côté

plus ou moins brunes. Ceci varie, ainsi je suppose que la Ceryx

Godartl Boisd,, Hampson n'est qu'une variété de 1' Imaon.

Poitrine et pattes brunes, marquées de jaune.

Celte espèce n'est non plus rare à Java. Mr. Piepers obtint

plusieurs exemplaires des deux sexes dans les environs de Batavia.

S.

La chenille trouvée par moi une seule fois à Batavia (3—14

mètres) sur une plante qu' on me nomma sarap, mais qui n'a

pas pu être déterminée scientifiquement. Elle est petite, pourvue

de longs poils, peu épais. La couleur de la tête est orangée. Elle

se métamorphosa le 18 Mars, entre quelques feuilles, en une chry-

salide enveloppée de filaments, d' où sortit l'imago, le 26 du

même mois. P.

5. Ceryx Inaequalis {Si/ntomoides), Snellen, Iris VIII p. 212

(1892) — Ceri/x Expandern Hampson, Cat. Brit. Mus. I

p. 47 pi. I fig. 22 (1892).

S ? 27—34 mm.

Antennes noirâtres, l'extrémité blanche. Tête et corps noirs,

à reflet bleuâtre foncé. Base, bord costal, nervures, une bande sur-

la nervure transversale, la cellule 5, le bord intérieur et aussi le

bord postérieur des premières ailes noirs, celui-ci élargi en haut et

en bas, mais toujours les deux premiers tiers ou les deux cinquièmes

de la cellule 2 vitrées ainsique le reste de l'aile. Aux secondes ailes,

une tache ovale au milieu est vitrée, la base et les bords de

couleur noirâtre.

Pattes noirâtres, le premier article des tarses blanc.

Chenille inconnue.

Tijdichr. V. Entom. XLVII. 4
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De cette espèce, qui fut décrite par moi de Sumatra, un exem-

plaire Javanais pris par Müller, se trouve au Musée de Leide sous

le nom inédit d' Azurescens Snellen van Vollenhoven. S.

Genre 3. Trichaeta Swinh.

Swinhoe, Cat. Lep. Mus. Oxon. I p. 52 (1892).

Hampson, Cat. Brit. Mus. I p. 53 (1898).

Palpes petits. Forme des ailes en general comme dans le genre

précédent. Aux premières, les nervures 4 et 5 sont tigées, 7—11

aussi. Quant aux secondes ailes, l'origine de la nervure 2 est

distinctement avant l'angle anal de la cellule discoidale.

Une espèce de ce genre a été trouvée à Java. Les nervures 3 et 5

des secondes ailes sont brièvement tigées, les antennes un peu

épaissies au milieu, avec de courtes dents dans le mâle; les tibias

postérieurs ont deux paires d'éperons courts et l'abdomen est lisse.

1. Trichaeta Vigorsi Moove (Spitomis), Cat. Lep. E.J.C. II p. 323

(1859); — id., Proc. Zool. Soc. of Lond. 1859 p. 198 pi. 60

fig. 4. — Hamps., Cat. Brit. Mus. I p. 55, 56 pi. II fig. 3

(1898).

<?? 26—28 mm.

Antennes noires, blanchâtres vers le sommet. Tète et corps noir,

à reflet bronzé verdàlre. Fond des ailes noir, les premières avec

six taches vitrées bleuâtres, une en forme de coin dans la cellule

discoidale, deux plus ou moins arrondies dans la cellule 1^
, deux

allongées séparées par la nervure 4 dans les cellules 3 et 4 et

une allongée au dessus de ces deux. L'étendue de ces taches diffère

et dans une variété 1 {Conjhiens m.), les deux de la cellule 1^ sont

réunies.

Secondes ailes vitrées, les nervures et les bords noirs, le bord

postérieur surtout vers le sommet.

Pattes noires.

Premiers états inconnus.

De cette espèce, qui fut décrite de Java, Mr. Piepers obtint

plusieurs exemplaires dans les parties montagneuses de la partie

occidentale de l'île. S.
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Genre 4 Syntomis Ochs., Haraps.

Ochsenheimer, Schmett. v. Europa II p. 103 (1808).

Hampson, Gat. Brit. Mus, I p. 59 (1898).

Palpes petits; trompe présente. Forme des ailes en général comme
dans le genre précédent; 4 et 5 des premières d'un point ou tigées,

7—11 tigées. Aux secondes ailes, l'origine de la nervure 2 est

distinctement avant l'angle anal de la cellule discoidale, 3 et 5
viennent d'un point ou sont tigées.

Neuf espèces ont été trouvées à Java. • Elles se distinguent ainsi:

I. Nervures 4 et 5 des premières ailes distinctement

tigées; 3 et 5 des secondes ailes aussi tigées.

A. Abdomen avec deux bandes blanches. Ailes

noires, les premières avec cinq, les secondes

avec deux taches vitrées; abdomen avec deux

bandes blanches 1 Derivata.

B. Abdomen avec six ou sept bandes jaunes, son

extrémité noire. Ailes brunes, les pi-emières

avec cinq, les secondes avec deux taches

blanchâtres, presque opaques, distinctement

séparées 2 Wallacel.

II. Nervures 4 et 5 des premières ailes brièvement

tigées ou d'un point.

A. Antennes du mâle à dents de scie, celles de

la femelle presque filiformes. Abdomen à

bandes jaunes.

1. Ailes vitrées, les nervures, les bords et une

bande sur la nervure transversale des pre-

mières noires. 34 —45 mm 3 DIaphana.

2. Ailes brunes, les premières avec sept, les se-

condes avec deux taches vitrées. 19

—

22 mm. 4 Huebneri

B. Antennes filiformes dans les deux sexes. Ailes

opaques à taches jaunes ou vitrées.

1. Ailes d'un brun noirâtre à taches jaunes.

Abdomen à bandes jaunes.
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a. Secondes ailes du mâle allongées à l'angle

anal, celles de la femelle en quart d'el-

lipse, d'un jaune d'ocre, le bord posté-

rieur brun 5 Dilatata.

b. Secondes ailes en quart d'ellipse dans les

deux sexes, brunes à deux taches jaunes,

l'extérieure pointue vers la base. . . 6 Pfeifferae.

c. Secondes ailes pointues dans les deux

sexes, brunes à deux taches jaunes, l'ex-

térieure ronde 7 Tenuis.

2. Ailes presque noires, à taches vitrées ; ab-

domen à deux bandes blanches. Front blanc.

a. Premières ailes avec cinq , secondes avec

deux petites taches vitrées 8 Stellaris.

b. Premières ailes avec trois grandes taches

vitrées, les secondes avec une seule au

milieu 9 Orphana.

4. Syntomis Derivata Hamps., Cat. Brit. Mus. I p. 60 pi. II fig. 12

(1898). — Walker, Journ. Linn. Soc. Zool. VI p. 89 (1862).

Une femelle de 34 mm.

Antennes noires à sommet blanc. Corselet noir, le collier blanc;

le dos de l'exemplaire est un peu dénudé. Abdomen un peu verdâtre
;

deux bandes, une à la base, la seconde aux trois quarts, blanches

ainsi que trois points à chaque côté et des stries sur la poitrine.

Les taches des ailes dont le fond est noir, sont vitrées. Il y en

a aux premières ailes deux dans la cellule i ^
, bien séparées dans

l'exemplaire que je décris, confluentes dans celui que figure Mr.

Hampson, une en forme de coin dans la cellule discoidale et deux

allongées sur la seconde moitié de l'aile. Secondes ailes avec deux

taches, une triangulaire à la base, une petite ronde au milieu.

Un exemplaire de Java se trouve au Musée de Leide sous le nom

inédit de Lugens Snell. v. Voll.

S.
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2. Syntomîs Wallacei Moore, Cat. Lep. E. J. G. II p. 325

(1858—59); — id., Proc. Zool. Soc. of Lond. 1859 p. 198

pi. 60 fig. 6. — Hamps., Cat. Brit. Mus. I p. 61 (1898).

<?? 29—34 mm.

Antennes filiformes dans les deux sexes, noires à sommet blanc.

Corps et fond des ailes d'un brun foncé un peu pourpré, la face,

le collier (non pas les ptérygodes) et les bandes de l'abdomen, six

dans la femelle, sept dans le mâle, qui sont bien séparées, jaunes.

Des taches de la poitrine et le premier article des tarses blanchâtres.

Les taches des ailes ne sont pas grandes, un peu carrées, bien

séparées, d'un blanc un peu jaunâtre, semitransparentes.

Mr. Piepers prit quelques exemplaires de cette espèce qui n'est

encore connue que de Java, dans la partie occidentale de l'île
;

(Depok, Tjampea, Gedeh).

S.

3. Syntomis Diaphana KoUar, von Hügel's Kaschmir IV p. 460

flg. 7 (18M). — Hamps., Cat. Brit. Mus. I p. 66, 67 (1898).

Vitreaia Herr— Seh., Samml. Aussereur. Schmett. fig. 267

(1850—58).

<? $ 34—45.

Antennes noires. Tète noire, la face jaune. Thorax noir, le collier,

les ptérygodes, une tache sur l'écusson, quelquefois aussi deux

stries sur le milieu du dos jaunes. Abdomen verdâtre, un peu

luisant, avec six bandes jaunes dans la femelle, sept dans le mâle;

ces bandes sont en partie rétrécies ou interrompues au milieu du

dos, plus larges et de couleur blanchâtre au ventre. Extrémité de

l'abdomen foncée.

Les ailes sont en grande partie vitrées; les nervures et les

bords (étroitement) sont seulement noirs, ainsi qu'une bande sur

la nervure transversale des premières ailes et une raie (plus ou

moins étroite^ le long de la nervure 5. Quelquefois ces dessins

noirs sont un peu poudrés de jaune, principalement vers la base

de l'aile. Secondes ailes avec une bordure noire un peu élargie à

l'apex



54 (piepers et SNELLEN,

Mr. Piepers prit plusieurs exemplaires de cette espèce dans les

parties montagneuses du Java occidental à une hauteur de 14—1600

mètres. Elle ne paraît pas rare et se trouve aussi dans l'Inde.

S.

4. Syntomis Huebneri Boisd., Mon. d. Zyg. p. 127 pi, 8 fig. 4

(1829). — Hamps., Moths of Ind. I p. 219 (1892) — id.

Cat. Brit. Mus. I p. 69 (1898).

i Î 19—22 mm.

Antennes d'un noir brunâtre, l'extrémité blanche. Corps et fond

des ailes de la même couleur que les antennes, le front, le collier,

les plérygodes, une tache sur l'écusson et les anneaux de l'abdomen,

dont l'extrémité est foncée, jaune orangé. Les taches vitrées des

ailes sont un peu jaunâtres; aux premières, on voit une tache

presque ronde à la base, une, presque carrée, un peu oblique, au

milieu de la cellule \b, une, en forme de coin, dans la cellule

discoidale et deux paires, plus ou moins allongées, au derniers tiers

de l'aile. La supérieure de la paire vers le bord costal est toujours

petite et manque même quelquefois (var. Frustulenta Hamps.). Aux

secondes ailes, il y a deux taches, une occupant la base et trian-

gulaire, la seconde, de dimension variable, souvent traversée par

une nervure, presque ronde. Elles sont généralement séparées.

Pattes brunes.

Cette espèce ne parait pas rare â Java. Mr. Piepers prit plusieurs

exemplaires dans les environs de Batavia et à Buiten'zorg.

S.

5. Syntomis Dilatata Snellen, Midden-Sumatra, Lep. p, 33 pi. 3

fig. 8, 9 (1880). — Pagenstecher, Jahrb d. Nass. V. für

Naturkunde 38 p. 12 pi. 1 fig. 6 (1885). — Hamps., Cat.

Brit. Mus. I p. 87 (1898).

<? $ 28—30 mm.

Dans cette espèce, qui se distingue des voisines par les secondes

ailes jaunes à bordure biune et qui sont en outre allongées à

l'angle anal dans le mâle, les antennes sont brunes à extrémité

jaune (S) on blanche (?). Corps de la couleur du fond des ailes.



HÉTÉBOCÈEES DE JAYA.) 55

qui est presque noir. Front, collier, deux petites taches à la base

des pférygodes, une grande au milieu du dos et les bandes de

l'abdomen, qui sont de largeur un peu inégale, d'un jaune d'ocre

vif. Extrémité de l'abdomen foncée.

Taches des premières ailes de la même couleur que les bandes

abdominales. Elles sont un peu anguleuses et de dimension variable.

L'individu que Mr. Brants a figuré en a neuf mais la strie au

dessous de la base du bord costal, celle au milieu du bord intérieur,

celle à la base de la cellule 5 et les deux supérieures des paires

postérieures peuvent manquer.

Bordure brune des secondes ailes avec une dent vers la base

au milieu, la côte avec un point noir au milieu. Pattes brunes.

Premiers états inconnus.

Le Musée de Leide possède une femelle javanaise, envoyée par

Mr. Müller, sous le nom inédit de S^iit. Ornata Snell. v. Voll.

S.

6. Syntomis Pfeifferae Moore, Cat. Lep. E. J. C. Il p. 324 (1859);

id., Proc. Zool. Soc. 1859 p. 198 pi. 60 fig. 5. — Hamps.,

Cat. Mus. I p. 88 (1898).

Spit. Acuminata Snellen, Midd.-Sumatra, Lep. p. 31 pi. 5

(1880).

c? ? 20—30 mm.

Extrémité des antennes blanche. Front, collier, quatre taches sur

les epaulettes et le thorax, anneaux de l'abdomen (sept dans le

mâle, six dans la femelle) et taches des ailes d'un jaune d'ocre

assez foncé mais vif. Aux premières ailes, qui sont asser pointues

au sommet, il y a, à la base, deux raies fines, au dessous du bord

costal et dans le cellule \l, un point à l'implantation, une tache

triangulaire, quelquefois réunie à une plus grande, rectangulaire,

allongée, au milieu de la cellule ih, une tache presque carrée dans

la cellule discoidale et trois autres, allongées, dont les deux infé-

rieures ne sont séparées que par la nervure 4, au dernier tiers.

Deuxième tache des secondes ailes s'étendant quelquefois en pointe

jusqu'à la base, la première située le long du bord intérieur.



56 (piepers et snellen,

Dans ma figure citée en haut, la couleur des taches jaunes est

trop claire.

Premiers états inconnus.

Mr. Piepers captura quelques exemplaires de cette espèce dans

la partie occidentale de l'ile (Batavia, Tjampea) et au Musée de

Leide il y a une femelle prise par Mr. Neeb sur l'Ârdjouno. Elle

a aussi été observée à Sumatra.

S.

7. Syntomis Tenuis Walker, Gat. VU p. 1595 (1856). — Snellen,

Tijds. V. Ent. XKII p. 70 pi. vi fig. 2 (1879). — Hamps.,

Gat. Brit. Mus. I p. 89 (1880).

? $ 25—30 mm.

Extrémité des antennes d'un blanc jaunâtre. Front, collier, quatre

taches sur les ptérygodes et le thorax, sept anneaux abdominaux

dans le mâle et six dans la femelle, d'un jaune d'ocre clair. De la

même nuance sont les taches des ailes, le sommet des premières

étant un peu obtus tandisque les secondes sont assez étroites et

bien plus pointues que dans Pfeljj'erae. Première taches des ailes

antérieures triangulaire, allongée; seconde, au milieu de la cellule 1^,

triangulaire ou rectangulaire, au dessus de celle-ci, une tache trian-

gulaire dans la cellule discoidale, enfin, au dernier tiers, trois taches

assez allongées, les deux inférieures séparées par la nervure 4, la

supérieure ayant quelquefois encore une petite au dessus d'elle.

Première tache des secondes ailes presque rectangulaire, disposée

dans le sens de l'axe de l'aile, la seconde plus petite, bien libre

et presque ronde.

Quelquefois on voit deux fines raies jaunes au premier tiers des

premières ailes, sous la côte et dans la cellule 1».

Ghenille inconnue.

Au Musée de Leide, il y a un exemplaire de Java envoyé par

Mr. Müller, En outre, l'espèce a été observée à Gélébes et aux

Philippines (var. Dejlocca Swinhoe, Hampson).

S.
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8. Syntomis Stellaris Snellen, Iris VIII p. 130 (4895) — Hamps.,

Cat Brit. Mus. I p. 11^2 pi. IV fig. 22 (1891).

(? $ 30—33 mm.

Aniennes noires, l'extrémité blanche. Vertex, corps et fond des

ailes noir, un peu pourpre, l'abdomen légèrement verdâtre. Le

premier anneaux blanc de l'abdomen à la base, le second au cin-

quième anneau ; en outre des points blancs aux côtés.

La première taches vitrée des premières ailes (elles sont toutes

presque rondes) se trouve à la base, les deux suivantes un peu

avant la moitié, une dans le cellule discoidale, la seconde dans la

cellule ih. Des deux dernières l'inférieure est un peu allongée et

la plus grande des cinq. Frange au sommet de l'aile blanche. Les

taches des secondes ailes sont à peu près de la même dimension

que les autres.

Quatre taches de la poitrine blanches ainsique le premier article

des tarses, le reste des pattes noir, le ventre aussi.

De cette espèce le Musée de Leide possède une femelle javanaise,

prise par Müller. Elle fut nommée mais non publiée par Snellen van

VoUenhoven et est rapportée aussi de Siam, Malacca, Sumatra et

Borneo.

Mr. Hampson n'en mentionne pas de variétés. S.

9. Syntomis Orphana Snell. v. Voll, in litt. nov. spec.

Une femelle de 32 mm.

Les antennes ne sont pas complètes, ce qui en reste est noir.

Vertex, corps et fond des ailes noir, un peu pourpré, l'abdomen à

reflet verdâtre et des anneaux blancs comme dans Stellaris.

Des trois taches vitrées des premières ailes, la première est

allongée, arrondie, située au milieu de la base. Les deux autres

se trouvent un peu au delà de moitié; la supérieure est carrée,

traversée en bas par le nervure 6, l'inférieure, qui ept la plus grande

et presque triangulaire, en haut par la nervure 4. Tache des secondes

ailes allongée, arrondie, au milieu de l'aile.

Poitrine avec quatre taches blanches; anneaux du ventre, qui

est noir, bordés de blanc. Pattes entièrement noires.
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Cette espèce est facilement reconnaissable mais l'original de ma

description n'est pas frais, ce qui m'empêche d'en donner une

figure.

Un seul exemplaire Javanais, envoyé par Müller, se trouve au

Musée de Leide, sous le nom inédit susdit. S.

Genre 5. Eressa Hamps.

Hampson, Cat. Brit. Mus. I. p. 115.

Trompe presente. Forme des ailes comme dans Syntomis, les

nervures 4 et 5 des premières séparées ou brièvement tigées, 7—11

tigées. Aux secondes ailes, l'origine de la nervure 2 est distincte-

ment avant l'angle anal des la cellule discoidale et est aussi éloignée

de 3; elle est courbée à la base. Tne paire d'éperons aux tibias

postérieurs.

Deux espèces ont été trouvées à Java. Les antennes du mâle

sont pectinées, les secondes ailes de forme normale et elles se distin-

guent en outre comme suit:

L Abdomen un peu velu à bandes {<Ì) ou à taches

dorsales (?) jaunes. Taches vitrées des ailes bien

limitées, les secondes avec deux taches entre

les nervures 3—5. 19—27 mm 1 Lutulenta.

II. Abdomen lisse, d'un bronzé verdâtre avec des

points latéraux blancs. Taches vitrées des ailes

mal limitées, les secondes avec deux entre les

nervures 3—5. 32—50 mm 2 Annosa.

1. Eressa Lutulenta [Coenochromia), Snellen, Tijdschr. v. Ent. XXII

p. 70 pi. 6 fìg. 4 (1879), — Hamps., Cat. Brit. Mus. I

p. 117 (1898).

Chloromeles Strepsimeris Meyrick, Proc. Linn. Soc. New

South Wales 1886 p 786.

$ $ 19—27 mm.

Antennes noirâtres, l'extrémité avec quelques écailles blanches.

Front noirâtre, le haut du collier aussi, le reste d'un jaune orangé
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ainsi que deux taches dorsales du Ihorax et six anneaux de l'ab-

domen qui est un peu velu. Ces derniers sont interrompus aux

côtés, largement et deux fois dans la femelle qui a ainsi plutôt

l'abdomen orné de cinq rangées de taches que d'anneaux jaunes.

Fond des ailes d'un brun terreux foncé mat, les taches vitrées

grandes. Il y en a une au milieu du bord intérieur, traversée par

la nervure 1, une seconde occupe presque la moitié basale de la

cellule 2, au dessus est une troisième, un peu cordiforme dans la

seconde moitié de la cellule discoidale et sur le dernier tiers de

l'aile il y a une rangée de quatre taches oblongues dans les cel-

lules 3—6 dont celle de la cellule 5 est souvent très petite. Au

milieu des secondes ailes il y a un groupe de quatre taches, séparées

seulement par les nervures, dans les cellules 1^, 2, 3 et la cellule

discoidale. Pattes brunes.

Monsieur Piepers, qui avait découvert cette espèce à Celebes, la

rencontra aussi dans les environs de Batavia et de Buitenzorg.

Mr. Hampson la mentionne aussi de l'Australie.

2. Eressa Annosa Walker (Spitomis) Journ. Linn. Soc. of London

III p. 183 (1859). id. {Uydrusa) Swinhoe, Cat Lep. Oxon.

I p. 51 pi. II fig. 17 (1892;. — id. {Eressa) Hamps., Cat.

Brit. Mus. I p. 120 (1898).

Syntomis Marcescens Felder, Novara, Lep. pi. 102 fig. 12 (1869).

» Lasara Pagenstecher-, Jahrb. Nass. V. 38 p. 13

pi. 2 fig. 8 (1885) — id. {Coenochromia) Snellen, Iris VIII

p. 130 (1895).

32—50 mm.

Bien plus grande que Lutulenta et de taille variable, cette espèce

se distingue en outre d'elle par l'abdomen qui est lisse. Antennes

aussi à extrémité blanche, du reste noirâtre comme la tête et le

thorax; front et epaulettes avec des points blancs. Abdomen verdâtre,

un peu luisant, avec deux séries latérales de points blancs.

Les taches vitrées des ailes, dont le fond est d'un gris noirâtre

mat, ne sont pas très bien limitées, surtout celles des premières

ailes. Il y a une grande tache qui occupe plus que la première
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moitié de la cellule 1^. une en forme de coin, divisée par une fine

ligne foncée, dans la cellule discoidale, une troisième occupe le tiers

basai de la cellule 2 et quatre ou cinq autres en une série un

peu flexueuse, se trouvent à la base des cellules 3—7 ou 3—6.

Secondes ailes avec quatre taches groupées au milieu de l'aile dans

la cellule l'' (divisée par une ligne foncée), dans la cellule discoidale

et dans les cellules 2 et 3. Pattes foncées.

Les (igures publiées de cette espèce ne sont nullement excellentes,

celle de Mr. Swinhoe est encore la meilleure mais comme les

exemplaires que j'ai à ma disposition ne sont pas en bonne con-

dition, je ne puis pas fournir une meilleure.

Felder figure Annosa {Marcescens) de Java, mais sans mentionner

une localité. Mr. Piepers ne l'a pas trouvée. Je la connais aussi

de Sumatra et de Nias et Mr. Hampson nomme encore Tenasserim

et Singapore.

S.

Genre 6. Ëucliromia Hübn., Hamps.

Hübner, Verzeichniss p. 121 (1816—39?)

Hampson, Gat. Brit. Mus. I p. 293 (1898).

Dans ce genre, le seul des Syntomides javanais où la nervure 6

des secondes ailes soit présente, non seulement la trompe est bien

développée mais les palpes le sont aussi ; ils dépassent un peu la

tête et sont assez pointus. Antennes épaissies au milieu, pectinées

dans les deux sexes, plus fortement dans le mâle.

Secondes ailes en quart d'ellipse, plus développées et plus allongées

que dans les genres précédents. Le dessin des ailes consiste en

d'assez grandes taches claires au vitrées sur un fond noir. Nervure

2 des premières ailes naissant distinctement avant l'angle anal de

la cellule discoidale, 3, 4 et 5 autour de cet angle, 6 du sommet

de la nervure transversale, 7—10 tigées, 7 de la tige commune

après 10 mais avant 8 et 9, 11 libre. Aux secondes ailes, 6 et 7

viennent d'un point ou sont tigées.

Une espèce a été trouvée à Java.
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1. Euchromia Horsfieldi {Vhalanyid) Moore, Cat. Lep. E. J. G. II

p. 328 pi. XIV fig. 9, 9» (1858—59) — id., Proc. ZooI.Soc.

of Lond. 1859 p. 200 pi. 60 fig. 13. — Hamps., Cat. Brit.

Mus. I p. 297 (1898).

$ $ 35—41 mm.

Antennes noires, la tête et le corps aussi mais le front et deux

lignes du cou sont blanches, deux taches à la base des ptérygodes,

un anneau à la base de l'abdomen, la moitié dorsale d'un second

au delà de la moitié d'un jaune d'ocre ainsique quelque fois des

traces d'un troisième anneau. Le vertex, deux lignes des ptérygodes,

deux taches du thorax et le bord postérieur des anneaux, sauf des

deux qui ont un anneau jaune, sont d'un bleu clair brillant.

Poitrine et ventre avec des dessins blancs et d'un bleu clair brillant.

Taches des ailes, dont le fond est d'un noir mat un peu brunâtre,

aux premières opaques et d'un jaune d'ocre dans tous les exemplaires

que j'ai devant moi (de Java et de Celebes). Le type en a une

grande, indentée inférieurement au milieu par le noir du fond, dans

la cellule 1^, une bien plus petite en forme de coin dans la cellule

discoidale et une rangée de quatre, qui sont allongées et séparées

seulement par les nervures, au milieu de la moitié postérieure.

Nervure transversale ornée d'une demi-lune d'un bleu clair et brillant.

Secondes ailes avec deux taches, divisées par les nervures noires;

une triangulaire à la base, jaune et opaque en haut, blanche et

semi-vitrée en bas. La seconde est presque triangulaire, entièrement

jaune et opaque. Dans une variété, qui est assez fréquente, la tache

de la cellule \^ des premières ailes est divisée en deux. (var. Se-

parata m.)

Nervures 2 et 4 des secondes ailes tigées.

Pattes noires, les coxae antérieurs blancs dans le mâle.

Mr. Moore figure, dans le Catalogue des Lép. de la Comp, des

Indes, la chenille comme plus grosse postérieurement, de couleur

brune aves des bandes noires et bleues sur le dos et quatre longs

bouquets de poils noirs derrière de la tête qui est aussi noire.

Suivant Horsfield, elle vit sur une espèce de Dioscorea. Cocon noir.
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Horsfieldi n'est pas rare à Java. Je la connais aussi de Celebes

et Mr. Hampson la mentionne en outre de Bornéo, Bali et Sam-

bawa (non pas Sambawa). S,

Chenille observée à Batavia (3—14 mèires) suv \e Goulin^ galinff

{Viiis trïfolïa L.) et sur VOlot moiitor {Ipomea capitellata Chois.)

Selon Horsfield et Moore elle se trouverait aussi sur une espèce

de Dioscorea, nommée Boudouic asou (?). Elle a 16 pattes, la tête

et les stip;mates noirs, sa couleur générale est orange clair. Deux

longs pinceaux composés de poils noirs s'élèvent entre le 2ième et

le 3ième segment thoracal et du dernier segment de l'abdomen
;

sur les côtés se trouvent aussi des poils noii's. Le dos de la plupart

des segments porte deux grandes touffes de poils et deux petites,

formant, vues d'en haut une figure particulière; ces touffes sont

souvent noires; toutefois les pointes des poils qui se trouvent sur

le milieu du dos sont d'un gris blanchâtre, de telle sorte que vues

d'en haul elles semblent former deux raies longitudinales blanches

sur le milieu d'une partie du dos. La couleur de ces touffes est

cependant sujette à varier: elles sont quelquefois en partie ou bien

toul-à-fait jaune foncé; ce n'est que chez les individus adultes

qu'elles sont développées

La chrysalide, de forme ordinaire, est d'abord orange foncé et

devient plus tard brune
; elle se trouve dans un cocon longitudinal,

d'un gris foncé, quoique parsemé de beaucoup de poils noirs, qui

se trouve attaché sous ou contre une tige quelconque. Des chenilles

transformées en chrysalides le 25 Septembre, le 1 et le 2 Février

devinrent papillon le 5 Octobre, le 11 et le 13 Février.

La figure que je publie de c'ette chenille la fait passablement

connaître ') ; toutefois l'aspect particulier que présentent les touffes

du dos vues d'en haut ne peut être reproduit ainsi. Horsfield et

Moore donnent des images de la chenille et de la chrysalide dans

son cocon, mais elles sont très grossières et ne peuvent servir à les

faire connaître. P.

1) Cette figure sera publiée sur uue planche qui accompagnera un article suivant.



Ortholitha Co ar etat a F.

DOOB

Mr. A. BRANTS.

Voor zoover ik kan nagaan, is tot heden — vrij opmerkelijk—
niets bekend gemaakt omtrent leefwijs en eerste toestanden van

bovengenoemde fraaie, slechts hier en daar in Europa waargenomen

Geomeiride. En nu ter 58ste Zomervergadering van de Nederlandsche

Entomologische Vereeniging , door den heer van Rossum, de aandacht

is gevestigd op de kweeking van dit, reeds door den heer Verhuell

in Nederland ontdekte dier, komt het mij niet ongeraden voor, thans

reeds eenigszins te voorzien in bovenbedoelde leemte, in afwachting

dat ik mij voorstel het spoedig, nader en door afbeeldingen

toegelicht, te doen.

Reeds jaren geleden werd de huishouding van Coarctata nagegaan

door wijlen den ijverigen verzamelaar J. Backer Jz., te Oosterbeek,

die in vereeniging met den, helaas te jong overleden, onvermoeiden

en bekwamen entomoloog A. van Medenbach de Rooy, in de buurt

van genoemd dorp eene vliegplaats van bedoelden Spanner had

weten op te sporen.

In de maand Juni 1875 namelijk, gelukte het den heer Backer

een aantal bevruchte eieren van Coarctata te verkrijgen en zoo-

doende weldra in het bezit te komen van een geheel broedsel

rupsjes, van welke mij op 1 Juli van dat jaar een nog zeer jeugdig

5tal en in het laatst der maand Augustus d. a. v. andermaal 5.
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nagenoeg volwassen voorwerpen, ter waarneming en afbeelding

werden afgestaan.

De heer J. Backer Jr. mag dus als de ontdekker van ei en rups

onzer Qeometride worden aangemerkt, terwijl de gegevens, welke

ik, dank zij diens welwillenheid, mocht verzamelen, zóó als ze sedert

zijn aangevuld door het bij herhaling — laatstelijk in 1903 —
opkweeken van Coarciata uit het ei, mij in staat stellen het volgende

mede te deelen.

Ten onzent vliegt meei'genoemde Spanner in het laatst van de

maand Mei en de eerste dagen van Juni, in den zonneschijn, op

heuvelachtige, leemhoudende heidevelden, waar veel Genista Filosa

groeit.

Schier jaarlijks vang ik den vlinder even achter het landgoed

Heuven (tusschen Velp en de Steeg) en dan gewoonlijk in vrij

groeten getale, doch altijd bij uitsluiting op zeer enkele, beschutte,

naai' het zuiden gewende plekjes.

Opgejaagd woi'dende, zetten de dieren zich, even als de aanver-

wante Pliimharia F., spoedig weder neer. Zij zijn echter veel

woester dan dt\ze, ook de vrouwelijke voorwerpen, die in gevan-

genschap, mits goed in het licht geplaatst, genaakkelijk en overvloedig

eitjes afzetten.

Het glanzige, met een zeer flauw netwerk overtogen ei, is elliptisch

van vorm, doch vrij sterk afgeplat en op de bovenzijde spoedig

iets ingezonken.

Aanvankelijk is de kleur zwavelgeel, maar na verloop van een

paar dagen wordt het eitje okerkleurig en weldra bleek roodachtig

bruin, om ten slotte een bleekgrauwe tint aan te nemen.

De rupsjes verschijnen reeds 8 tot 12 dagen nadat de eieren

gelegd zijn. Deze slanke, tienpootige diertjes zijn zeer beweeglijk

en rollen zich, bij de geringste stoornis, spiraalvormig samen, om

zich desnoods, tot een rolletje in elkaar gekronkeld, op den grond

te laten vallen en alzoo geruimen tijd te blijven liggen.

De algemeene kleur van het lichaam is bleek olijfbruin, het

kopje meer geelbruin.

Overdag zitten de diertjes meestal onbeweeglijk uitgestrekt, om
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's nachts een weinigje voedsel te gebruiken, hetgeen hij vooi'keur

bestaat in eenigszhis verwelkte en verchoogde blaadjes van voor-

noemde Ge/Nsfa-soovi en van de gewone Brem [Sarothammis). Zij

houden zich in de natuur dan ook stellig onder aan bedoelde

struikjes of aan den grond op. In gevangen staat verkiezen de

rupsen doorgaande liet loof van Goudenregen {Ci/tlsiis Lahiimunt)

zonder inlusschen ook dat van andere Vlinderbloemigen, zooals

llonigklaver {ìleliUAu«^ en Rolklaver [Lotus), te versmaden.

De rups ondergaat vier verwisselingen van huid en heeft 2 tot

3 maanden tijds noodig om haar vollen wasdom te bereiken.

Reeds na de eerste vervelling vertoont zicli eenige teekening^

bestaande in een zevental geslingerde en afgebroken grauwe langs-

lijnen, waarvan de ruglijn en eene die ovei- de stigmata loopt het

breedst zijn.

Bij de volgende huidsverandering verschijnt op de zes midden-

segmenten, even achtei- het luchtgat, een roetzwart vlekje, terwijl

de buikzijde van het diertje alsdan merkbaar lichtei- dan de rugzijde

is geworden en twee bruingrauwe langslijnen voert.

Gaandeweg wordt de rups trager en houteriger, zoodat zij na

de laatste vervelling bijna voortdurend uitgestrekt langs oen takje

zit en zich schier niet dan des nachts verplaatst, ten einde wat

voedsel te zoeken. Bij verontrusting laat zij zich gelijk een stokje

op den grond vallen, om zich somtijds eerst na verloop van uren

weder te l)ewegen.

De volwassen lups is vrij wel rolrond , ongeveer 27 cm. lang

en in het midden 25 mm. hieed; voor en acliter iets slanker.

Evenals bij de meeste Spanrupsen, zijn de eeiste en laatste drie

lichaamsringen zeer gedrongen en klein, de zes middengeledingen

daarentegen gestrekt en veel langer dan breed.

Kop en poolen betrekkelijk klein; de eerste rond, doch aan de

voorzijde afgeplat en van boven eenigszins ingesneden ; spaarzaam

J)ehaard; pareik leurig-wit, aan monddeelen en achterrand overgaande

in bleek geelgrauw, en op elke helft versierd met 3 roetzwarte,

door talrijke adertjes en dwarsstreepjes van de grondkleur in vlakjes

en stipjes opgeloste langslijnen.

Tijdschr. voor Entom. XLVIT. 5
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Borstpooten grauwachtig wit met roetzwarte geledingen en

klauwtjes. Ilet eenige paar buikpooten en de naschuivers aan

voor- en achterzijde zwartaciitig grauw, aan den buitenkant vuilwit.

Gewone stippen tamelijk opvallend, pikzwart, elke voorzien van

een kort grauwachtig haartje. Luchtgaten langwerpig rond, bruin-

achtig wit van kleur, doch met een fluweelachtig pikzwart boordsel.

De algemeene tint van rug en zijden der rups, tot even onder

de luchtgaten, is een geelachtig grauw, nu eens tamelijk bleek en

iets olijfkleurig , dan weer zeer donker, aan de achterzijde der

geledingen bij roetzwart af. Van het buikveld daarentegen is de

goudkleur vrij standvastig, zeer bleek okerachtig wit, min of meer

in liet steenioode spelende. Op de sterk geplooide scheiding van

rug- en buikveld is de kleur altijd warmer, somwijlen zelfs vrij

levendig okergeel.

De bovenkant van het dier is aan kop- en staarteind steeds

veel bleeker dan op het midden van den rug , veelal vuil parelkleu rig

of schimmelwit; aan de achterzijde van de middensegmenten daar-

entegen altijd donkerder.

De teekening is hier wel is waar standvastig, maar op zich zelve

genomen weinig regelmatig en doorloopend, en daarbij menigmaal

grootendeels saamgevloeid met de donkere bestuiving van den

ondergrond. Zij bestaat in een 7tal gegolfde, min of meer afgebroken,

grauwe, ten deele fijn roetzwart ingevatte langslijnen, van ongelijke

breedte, namelijk: vooreerst een breede, aan de voorzijde van de

ringen 4— 9 afgebroken ruglijn, die aan de achterzijde van ge-

noemde segmenten nagenoeg roetzwart wordt en aldaar telkens een

zeer opvallend langwerpig schimmelwit vlakje insluit; verder aan

elke zijde der ruglijn een onregelmatig gegolfde over de gewone, in

een trapezium geplaatste, rugstippen loopende streep met een afge-

broken schaduwlijn aan de buitenzijde, (die inmiddels slechts bij

scherp geteekende voorwerpen goed waar te nemen is)
;
vervolgens

een tamelijk flauwen, op het midden der geledingen iets verbreeden

band, aan elke zijde van den rug, en eindelijk — slechts door een

lijn, doch opvallend, schimmelachtig- of vuilwit lijntje van laatst-

bedoelde donkere streep gescheiden — wederzijds een tamelijk
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breeden, geplooiden band, waarin de luchtgaten staan en op elk

<ler zes middensegmenten, even daarachter, een langwerpige, roet-

zwart getinte en zeer in het oog springende vlak, die eenigszins

uitpuilt.

De onderzijde der rups is zeer opvallend geteei^end met twee

olijfbruine, eerst roetzwart en daarna witachtig ingevatte langslijnen,

die samenvloeien aan den wortel van het paar klauwpootjes,

onder ring 3, en doorloopen over het eenige paar buikpooten.

Tusschen deze beide langslijnen bevindt zich, van af segment 4,

een geelachtig grauwe buikstreep, terwijl aan de buitenzijde

van elke dier lijnen — namelijk even onder den stigmataalband —
een min of meer duidelijke, grauwachtig grijze of loodkleurige

schaduwstreep te zien is.

Kort voor de verandering verliest de rups eenerzijns haar wit-

achtige tint van kop en achterste ringen en worden aan den

anderen kant de donkere streepen en lijnen flauwer, zoodat de

geheele bovenzijde meer eenkleurig geelachtig grauw voorkomt en

van de teekening weinig anders overblijft dan de 7 donker ingevatte

witachtige vlakjes aan de, nog altijd donkerder getinte, acliterzijde

der middensegmenten en de uitpuilende zw^artachlige vlak achter

het luchtgat, wederzijds van elke dier ringen.

Ook de buikzijde is alsdan minder fraai, daar de grondkleur

hier vuil wasgeel is geworden en de donkere lijnen verbleekt zijn.

Het dier begint nu onrustig rond te kruipen en begeeft zich

dan ook spoedig vrij diep in den grond, alwaar het, zonder een

bepaald spinsel te hebben vervaardigd, weldra verandert in een

slank, zeer donker roodbruin of zwartachtig kersbruin popje, met

glanzige geelbruine achterlijfsringen.

De schaal dezer, ongeveer 12 cm. lange pop is overigens weinig

glanzend en geheel eenkleurig , ook op de vleugelscheeden. Haar

achterlijf is zeer spits en het kegelvormig slaarteind bijzonder lang.

Dit laatste eindigt in twee stevige uitstaande doorntjes en draagt

buitendien vier lijne, helderbruin gekleurde, inwaarts omgekrulde

haakjes.

Na een rusttijd van nagenoeg acht maanden verschijnt de vlinder
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die, naar mijne ervaring, ten onzent in den I'egel slechts weinige

dagen te vliegen heeft, doch in gevangen staat geruimen tijd is in

het leven te houden.

Arnhem, Fehruari 4904,
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LEYENSGESOHIEDENIS

VAN

OIMBÏÏX FAGI Zadd.

DOOR

Dr. A. J. VAN ROSSUM.

(Plaat 3, 4 en 5.)

Drewsen. Ann. Soc. entom. France IV, 1835, p. 160.

Dahlbom. Prodr. Hymen. Scandin. Diss. 4. 1836, p. 50.

Zaddach und Brischke, Schrift, phys-ökon. Ges. Königsberg III,

1862, p. 237 & 251 ; n 2. T. 2, F. 2.

Zaddach und Brischke, ') Beob. über die Arten der Blatt-und

Holzwespen, Erste Abth. 1884, p. 36, 46 & 50.

Eindelijk dan ... is het mij, na velerlei mislukkingen en

teleurstellingen, mogelijk geworden de ontwikkeling dezer Cimbex-

soort uit ei tot imago te beschrijven! Beeds sedert 1887 heb ik mij

met de kweeking der beuken-bladwesp bezig gehouden, en de

Verslagen der Nederl. Enlom. Vereeniging bevatten in Deel XXXIV

tot XLVI van het Tijdschr. v. Entom. voorloopige mededeelingen,

hierover in zomer- en wintervergaderingen gedaan.

(1) Dit werk is eene bijeenvoeging der separata uit het voorafgenoemde tijd-

- schrift.

Tijdschr. v. Entom. XLVU. O
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Als oorzaken van den langen duur van dit onderzoek zijn aan

te geven :

i°. De zeldzaamheid der larve, welke hier te lande tot nog toe

slechts in de provincie Gelderland tievonden is, alwaar zij in de

omstreken van Arnhem, en ook bij Apeldoorn, Nijmegen enRen-

kum aangetroffen werd. De omgeviny van Arnhem leverde mij het

meeste materieel; de larve komt hier voor in beukenbosschen en

lanen, ten Ooslen, Noorden en "Westen der slad, van de Steeg tot

Oosterbeek. Veel dank ben ik verschuldigd aan de gemeente-

werklieden der stad, welke mij in het najaar exemplaren bezorgden

van den Apeldoornschen weg, den Koningsweg bij Schaarsbergen,

ènz Hoewel zij er ijverig naar zochten, gelukte hel hun zelden

meer dan ééne larve op denzelfden boom te vinden ; slechts een-

maal (1891) werd een vijftiental verkregen uit twee naast elkander

staande beuken bij Monnikhuizen in het Klarenbeeksche bosch. In

1893 en 1897 werd geen enkel exemplaar opgespoord, hoewel er

belooningen voor uitgeloofd waren; in 1898 slechts twee; daar-

entegen waren 1900') en 1901^) gunstige jaren te noemen. Daar

de larven bij voorkeur op hooge boomen leven, worden zij zelden

gezien en slechts waargenomen wanneer zij ter coconvorming langs

den stam naar beneden kruipen, hetgeen gewoonlijk in September

en October geschiedt, maar ook reeds in Juli en Augustus door

mij opgemerkt is,

2°. De larven zijn moeilijher te kweeken dan de andere Cim-

bices van berk, els en wilg. Vooral deze laatste, C Intea L. zijn

gemakkelijker groot te brengen De beuken-larven zijn daaientegen

aan ziekten onderhevig; zij worden bijv. slap en bruin en leggen

weldra dood op den bodem van hel kweekglas; ook komt het voor

dat groote volwassen larven in lustende houding achter tegen een

blad gezeten, uit den mond eene slijmerige, kleurlooze, zwak

alkalische vloeistof beginnen te loozen ; zij zitten dan na eenigen

tijd in dezelfde houding dood tegen het blad aangekleefd. ') Buiten-

(1) Tijdschr. v. Entora, XLIY. Versi, p. 32.

(2) „ „ „ XLV. Versi, p. 21,

(3) „ „ „ XLIII. Versi, p. 20.
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dien verongelukt menige larve bij het inspinnen ; zij verlaten soms

een half voltooiden cocon, gaan weder rondkruipen, en trachten een

nieuwen cocon te maken ; zij missen dan de kracht om dezen te voltooien

en bezwijken. En wanneer het haar al gelukt is een flink spinsel te

vei'vaardigen, gebeurt het dikwijls dat zij gedurende hun verblijf

hierin (meestal twee jaren) nattig worden en groolendeels vergaan

óf, zooals dit ook bij andere Cimbex- en Trichiosoma-larven is

opgemerkt, in een steenharden toestand overgaan. Hieibij is het

licliaam groolendeels ingeschrompeld, maar de kop heeft de oor-

spronkelijke vorm behouden; menigmaal werd mijn hoop, op het

uitkomen van imagines, door dergelijke »rammelende" cocons te

leurgesteld. Deze verrotting óf verharding schijnt niet in verband

te staan met eene nattere of droogere omgeving der aarde; beide

verschijnselen werden herhaaldelijk door mij in hetzelfde kweek-

glas naast elkander waargenomen. Niet zelden leverde eene kweek

in het geheel geen resultaat of slechts ééne wesp ; en wanneer het

gelukte meer imagines te zien verschijnen kwamen de mannetjes

soms véél vroeger dan de wijfjes. Wanneer deze zich dan ver-

toonden waren de mannen,^ die ik ruim drie weken in het leven

kon houden, reeds bezweken of te machteloos — en in dit geval

was ook van paring tot nader onderzoek geen sprake!

3^. De larven hebben zéér veel van sluip wesp en Ie lijden

zoodat dikwijls de helft der gevonden voorwerpen en meer ^- eens

zelfs 57 percent, door parasieten aangetast bleek. De aartsvijand

aller Gimbices is de bekende Opheltes [Paniscns) glaucopferus L.

die door uitstekend reukvermogen') geleid hare slachfoffers overa.

weet op te sporen De aangestoken larven maken steeds een stevigen

cocon; eerst dan komt de parasiet uit het eitje te voorschijn, dat

wel eens waar te nemen is achter den kop op een der voorste

segmenten. Zij vertoeft dikwijls lang in het verblijf van haren

gastheer; herhaaldelijk zag ik de glaucopterus-wesT^en, bijna altoos

wijfjes, na tweejarige-) overwintering uit de Cimbex-cocons ver-

1) Zie hierover: Tijdschr. v. Entom. XL Versi, p. 44; XLI Versi, p. 76 en

XLII Versi, p. 12.

(2) Ibidem XXXVII p. LVII. — Van 15 in wilgeumolm gevonden lu/ea-

cocons bleken er 12 door O. glaacopterm aaugetast! T. v. E. XLV. Versi, p. 21.
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schijnen. Behalve deze groote Ichneumonide ontwikkelden zich uit

andere cocons eene menigte kleine sluipwespen, 30 tot 45 in aan-

tal, welke door Dr. J. Th. Oudemans voor Mesochorus con fusus

Holmgr, var. cimhicis Rtzbg. gehouden worden. Daar, voor zoover

mij bekend, nog geene afbeelding dei parasiet bestaat, is deze, van

S en ?, op plaat 5 hieraan toegevoegd. •)

Vliegen, zooals uit cocons der berkenwesp C. femoratah. heb ik even-

min uit C. fagi verkregen, als uit larven der elzen- en wilgenwesp.

De beukenwesp is het eerst in Denemarken waargenomen. Dit

blijkt uit een bericht in de Annales de la Société entomologique de

France, 1835, p. 169, waar het volgende verslag in voorkomt:

(Séance du 5 novembre 1834.)

c(M. Drewsen de Strandmöllen, prés Copenhague, a communiqué

une notice intéressante sur los transformations des Cimhex femorata,

et dans laquelle il rapporte en outre des moeurs déjà connues de

cet insecte les faits suivants :

Ayant trouvé le 2 juillet 1830, une coque de ce Cimbex, près

des racines d'un hêtre, des feuilles duquel cet Hymenoptère se

nouri'it exclusivement selon lui, ce ne fut qu' en avril 1832 qu'il

s'aperçut, que la larve était chrysalidée, et quelques jours après,

sortit une feniurafa i. Il explique le long séjour de cet insecte

dans sa coque par l'observation qu'il a faite, que la larve après

l'avoir filée, s'y enferme au mois de septembre et y reste toujours

deux hivers et un été, avant que de passer a l'état parfait.

Il répéta cette expérience en recueillant en automne 1831, six

coques de ces Hyménoptères, qui au printemps 1833, lui don-

nèrent trois mâles ou femorafa et une femelle ou lutea.

Cette dernière et un des mâles s'étant accouplés au même

instant qu'il les mit ensemble, il acquit la certitude que ces deux

espèces n'en font décidemment qu' une seule.

Selon cet observateui', dans l'accouplement le c? saisit la ? avec

ses mandibules en s'aidant de plus de ses grosses cuisses

postérieures pour effectuer cet acte, qui dura dix minutes, et se

répéta deux fois le jour suivant.

1) Beide sluipwespeu eu de manlijke/a^î-wesp zijii afgebeeld door Mej. W.Fischer.
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Des oeufs que la j pondit, il ne put obtenir aucun résultat.

D'une des coques de cel Hymenoptère sortit un Ichneumonide de

grande taille, qu'il reconnut pour être le Paniscus glaucopterus ?

de Gravenhorst." «

rit het bovenstaande citaat blijkt dat Drewsen hier exemplaren

van Cinibices verkregen had uit cocons bij de wortels van een beuk

gevonden ; hij noemde, zooals toen meer gebruikelijk was, de zwarte

manlijke wesp femorata en de gele vrouwelijke lutea. Thans')

verstaat men onder den naam femorata L. = hettdae Zadd. de

Gimbex der berken en onder lutea L. = saliceti Zadd. de Cimbex

der wilgen.

Dat Drewsen ook larven met beukenblad gevoed heeft, blijkt

uit Dahlbom's mededeeling:

»Dom. Drewsen mihi narra vit se, mense Julio 1830 in Selandia

cum foliis Faffi sylvaticae educasse plures siniillimas larvas, quae

omnes Aprih 1832 (in (heca) explicatae sunt."

Dahlbom vermeldt hierbij tevens dal onder de uitgekomen wes-

pen twee wijfjes waren met eenigszins verschillende uitbreiding

van het zwart op de gele abdominale segmenten. In de «Annales

soc. enlom." is echter slechts sprake van één wijfje, en de jaar-

tallen aldaar komen ook niet overeen met Dahlbom's bericht.

Zaddach vermeldt in 1862 dat door Brischkc op beuken bij

Dantzig larven gevonden zijn, waaruit zich alleen mannetjes

(7 ex.) ontwikkelden. Hij ondei'scheidt drie variëteiten met bruin-

rood, bruin, of zwart abdomen, welke »sich sämmtlich durch ihre

Kleinheit auszeichnen, was um so mehr auffallen muss, da die

Raupen vorzüglich gross sind«. Hij schrijft dit daaraantoe »dass

die Thiere in der Gefangenschaft etwas verkümmert eind«. Zad-

dach zou genegen zijn deze wespen voor eene variëteit van Cimh.

tyetiilae Zadd. te houden, en «met Drewsen aan willen nemen, dat

de larven slechts toevallig op beuken verdwaald waren», maar aan-

gezien Brischke waargenomen had, dat bij deze de kop grooter en

de wratjes op het lichaam kleiner en spitser dan bij berkenlarven

zijn — besluit hij aldus: »Ich nehme daher, da es in zweifelhaften

(1) Konow; Wiener Eutom. Zeit. XVI Jahrg, III Heft, 1897, p. 105.
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Fällen, immer* erspriesslicher ist, zu trennen als zusammen zu

ziehen, für jetzt noch Anstand, beide Arten zu vereinigen^ bis noch

mehrere Raupen verglichen und noch mehrere Wespen erzogen

sein werden«. In de diagnose, op p. 50 der »Beobachtungen«

geeft hij alleen de mannetjes aan, en zegt y>FemÌ7iae ignotaea.,

zonder dus verder acht te slaan op Drewsen's mededeeling omtrent

het kweeken van een wijfje.

Toen ik voor het eerst eene beukenlarve zag, viel het ook mij

op dat de groengele kop in veihouding grooter en anders gevormd

was dan de beenkleurige, bijna witte kop der berkenlarve; ook de

ruggestreep was paarser, korter, dunner en niet verdikt in het

midden.

Tot nog toe zijn, zoover mij bekend, geene andere vindplaatsen

in Duitschland dan de omstreken van Dantzig aangegeven, want

uit eene mededeeling van Rudow (Zeitschr. f. d. ges. Naturw. L I.

1878, p, 232), is niet op te maken of hij werkelijk met fagi-

larven te doen had. De Catalogus Hymenopterorum van v. Dalla

Torre, loopende tot Juli 1891, geeft geene andere literatuur aan

dan de aan het hoofd van dit opstel vermeldde. Toch zal ver-

moedelijk bij ijverig zoeken in Duitsche beukenrijke streken de

larve daar wel te ontdekken zijn.') Evenmin is iets bekend over

verdere kweekingen in Denemarken of het voorkomen van fagi

in andere landen.

In Nederland zal de larve waarschijnlijk het eerst waargenomen

zijn door Lewe van Middelstum, welke te Beek bij Nijmegen

woonde. Snellen van VoUenhoven bericht namelijk in »Aanteeke-

ningen en beschrijvingen op zijne nieuwe naamlijst van Hymenoptera«

in den jaargang 1869 van het Tijdschrift voor Entomologie, p. 119,

onder Cimbex connaia Sehr.: »Van den heer Baron Lewe van Mid-

delstum onlving ik voor de collectie der Nederl. Entom. Vereeiiiging

een mannelijk voorwerp waarvan de larve op beuk geleefd zou

1) Bij Brunswijk zijn bijv. door Altuui vele kleine beschadigingen aan 2—3
jarige beukentakken waargenomen, welke aan Cimbex-wespen toegeschreven

worden (Judei<'h & Nitsche, T,ebrb. der Mitteleurop. Forstinsekteiikunde 1.

p. 666.) Zie hierover: p. 9.S, van dit opstel.
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hebben. De aanduiding van het voedsel berust evenwel stellig op

vergissing.« Aangezien de mannen van C. connata (van den els)

en C. fagi echler moeilijk te onderscheiden zijn, en aan het be-

staan eener beukensoort hier toen niet gedacht werd, komt het

mij voor dal Lewe's mededeeling nitt op eene vergissing behoeft

te berusten, te meer daar later ook de fagi-hrve door ter Haar

aan tie Meerwijk ') gevonden is,

In den daarop volgenden jaargang 1870 van het Tijdschrift v.

Entoin. (Deel XIII p. 64 & 65.) noemt van Vollenhoven, naar

aanleiding van Brischke und Zaddach's «Beobachtungen» voor

het eerst den naam /'agi, en voegt er bij dat hel nog met uitge-

maakt is »niet alleen of zij inlandsch, maar ook of zij wel eene

soort is. Misschien moet zij tot beiulae Zadd. teruggebracht worden

misschien ook niet, indien gelijk Brischke meent, de larve vaste

ondeipcheidingsteekenen oplevei t en het voedsel — beukenbladeren

— uitsluitend door haar gebruikt wordt«. In Deel XVIII p. 38

(1875) vermeldt hij den 18en Sept. 1862 van de Boo van West-

maas eene larve ontvangen te hebben, door dezen bij Velp in eene

laan van iepen en beuken gevonden. De bijgevoegde beschrijving

geeft reden te vermoeden dat dit eene_/tó_^i-larve geweest is, hoewel

V. Vollenhoven hier nog aan schijnt te twijfelen. Omstreeks dezen

tijd verzocht hij
' mij naar beukenlarven te zoeken, ten einde de

quaestie, waarin hij bijzonder belangstelde, te helpen oplossen. Eerst

in 1881, dus helaas, na zi.inen dood (22 Maart 1880) gelukte het

mij eene larve machtig te worden en het duurde zes jaren, tot

Sept. 1887, voor ik er weder ontving, welke ook bezweken zonder

cocon te maken. In 1889 werden drie exemplaren door mij op

beuken gevonden, ^) en . . . uit een dezer verscheen 11 Mei 1891

eene vrouwelijke wesp, zijnde deze, na Drewsen's ï^ dus het eerste

gekweekte wijfje. De wesp werd door mij beschreven in Tijdschr.

V. Entom. XXXV, p. XIX; zij deed in geenen deele aan eene

variëteit van C. femorata L. syn. betulae denken, maar geleek meer

op de wilgenwesp C. lutea L ? zz: saliceti Zadd. ?. Dit voorwerp

1) Tijdschr. v. Entom. XL. Versi, p. 45.

2) Tijdschr. v. Eutom. XXXIV p. XXXVIII.
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werd in levenden lijve naar Leiden gezonden om door VV. Jacobs af-

gebeeld te worden (Plaat 5, fig. 24) en later aan den hoogbejaarden

Brischke Ie Langfuhr bij Dantzig om het oordeel van dezen hymen-

opteroloog te vernemen, die zich jarenlang met het kweeken van

bladwespen had bezig gehouden; (prof. Zaddach was reeds in 1881

oveileden.) Uit zijn antwoord bleek dat hij fagï^ na onderzoek

mijner gekweekte wesp, niet meer voor eene variëteit der berken-

wesp hield,') maar haar thans als eene variëteit der wilgen wepp

C. lutea beschouwde. Hij wees er op dat de thorax bij deze echter

gewoonlijk vilt ig behaard ^) is en had de welwillendheid mij het

eenige lutea 2 exemplaar dat hij nog bezat, ter vergelijking, te

schenken. Brischke kwam verder tot het besluit dat het noodig

zou zijn meer voorwerpen te kweeken »da es sich dann entscheiden

würde ob C. fagi, als eigene Ait zu betrachten ist.«

Sedert dien tijd heb «ik mij met bet kweeken van wilgen- en

beukenwespen bezig gehouden, en de resultaten hiervan uitvoerig

medegedeeld in de Verslagen der Ned. Entom. Vereeniging. ')

Ten einde dit opstel niet te zeer in omvang te doen toenemen

wil ik hier kort vermelden dat het mij nimmer gelukt is fagi-

larven wilg te doen vreten; evenmin kon ik er de luiea-\d^Y\&

toe brengen beuk als voedsel te gebruiken. Beide bleven ook

steeds berk versmaden, doch door Brants is waargenomen dat eene

volwassen beukenlarve in hare laatste periode vóór het inspinnen

uit eigen verkiezing berk ging vreten, zonder dat zij wegens gebrek

aan beukenblad hiertoe genoodzaakt was. Een dergelijk verschijnsel

heb ik echter wei eens meer opgemerkt ; wanneer ik op de larven-

vangst verschillende bladwespen met de bladeren der voedings-

planten verzameld had, zag ik thuis gekomen, bij het openen der

doos, soms larven — steeds volwassen in haar laatste kleed —
van eene andere plant gebruik maken dan waarop zij in de natuur

leven. Deze larven kropen, met dit voedsel in een kweekglas

gebracht, zeer spoedig in den grond. Kan het ziju, dat bij de

1) Tijdschr. v. Ent. XXXVI p. XXII—XXIII.
2) Bij door mij gekweekte wilgenwespeii is de beharing in veel mindere mate

of 11 i e t aanwezig.

3) Zie o.a. Tijdschr. v. Ent. XXXIX. p. XLIII—XLVI.
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naderende groote veiandering in haren levenstoestand het reuk-

vermogen lijdelijk veistonipt is, zoodat zij niet meer zoo fijn kunnen

onderscheiden '? ^

)

Fagi l-wijt]es wilden niet op wÜü; en berk, /«fe^-wijfjes niet op

beuk nocli berk leggen. Langs een omweg heb ik er echter de

lutea-wesp toe kunnen brengen op andere planten te leggen dan

wilg. Aangezien vele wilgen-bladwespen ook op populiei' voorko-

men — wat echter bij /afea in de natuur lot nog toe niet

opgemerkt is — besloot ik eene gepaarde luft^a î op Italiaanschen

populier in te binden. Zij begon zeei- spQedig te leggen; uit de

eitjes verschenen 18 larven, die alle voivVassen werden. Reeds in

het volgende jaar (1900) verschenen hieruit imagines; gepaarde

individuen uit dezen kweek werden in een verblijf gezet waarin

zich afgesneden takjes van els, berk, beuk en meidoorn in water

bevonden. Na den overgang op popuiiet» bleken de wilgenwespen

minder kieschkeurig te zijn ten opzichte van het voedsel voor het

toekomstige kroost. Zij legden toen op berk en meidoorn.. .. maar

niet op els en beuk. (Zie voor uitvoeriger beschrijving dezer

proeven: Tijdschr. v. Ent. XLII Versi, p. 64—65; XLIII Versi,

p. 17 en 58—59.)

Wel gelukte hel mij C. fagi $ x C. lutea ? en C. lutea $ x

C. fagì ? te doen paren, maar men kan hieruit nog niet be-

sluiten dat ]agi en lutea slechts variëteiten eener zeilde soort zijn,

want fagì $ en coruiaia ? copuleerden ook.

Om de leefwijze der beukenlarve en hare ontwikkeling tot wesp

te leeren- kennen was het noodzakelijk haar uit ei te kweeken.

Ik heb dit eerst tiachlen te doen door de wespen op afgesneden

takjes te plaatsen; zij hebben lierhaaldelijk gelegd maar steeds een

gering aantal eitjes. Hoewel de beukenbladeren vrij lang frisch

bleven, gelukte het tocli niet larven hieruit te verkrijgen. Zoodra

1) In dezelfde omstaudiglieden verkeerde misschien ook de rups van den

Doodhoofdsvlinder, Acherontia atropos L., die na alle de dagen haars levens aard-

appel gevreten te hebben, eventjes vooi- het in.spinnen .. kool nultigde ! (Tijdschr

V. Ent. Versi. XL p. 49.)
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het blad, na ongeveer twaalf dagen, begint te verdorren ') schijnt

dit een nadeeligen invloed op het zich daarin bevindende eitje Ie

hebben. De ontwikkeling is moeilijker te volgen dan in op wilgen-

blad gelegde eitjes van lutea; het huidje van het beukenblad is

donkerder en ondoorzichtiger. Toch kon ik soms met de loupe

na een paar dagen waarnemen dat het embryo zich ontwikkelde

en na ± tien dagen een larfje bespeuren, maar gewoonlijk begon

dan weldra het blad zijne frischheid te verliezen en kwam er

niets van de kweek tereclit óf in één gunstig geval een paar

zwakke larfjes, welke weldra bezweken. Het kweeken van wilgen-

larven uit ei leverde steeds veel minder bezwaren. ^)

Het eenige middel om betere resultaten te verkrijgen bestond

dus daarin de wijfjes buiten o}) beuk in te binden. Dit geschiedt

in daarvoor ingerichte gazen zakken, welke ruimte genoeg aanbieden

voor een paar flinke takken. Deze moeten eerst nauwkeurig onder-

zocht worden om te zien of er zich andere insecten (oorwormen ^),

hooiwagens, enz.) op bevinden welke de eitjes zouden kunnen

verslinden. De zak moet dan uiterst zorgvuldig dicht gebonden

worden om bezoeken van mieren en andere rooflustige indringers

te vermijden. Beuken zijn niet gemakkelijk te verplanten en groeien

niet voorspoedig in een stadstuintje; na eenige mislukkingen mocht

ik mij toch in het bezit van een paar bruikbare boompjes ver-

heugen. En eindelijk verschenen onder een vrij gelukkig gesternte

twee /a^^-wespen, namelijk 17 Mei 1902 eene flinke vrouwelijke

wesp en reeds den daaropvolgenden dag 1 8 Mei, een forsche man,

uit cocons van 1900. Beide werden, na met suikerwater gelaafd

te zijn, ingebonden ; copulatie werd waargenomen ; het mannetje

leefde tot 6 Juni, het wijfje tot 10 Juni. Omstreeks 21 Mei was

het koud en nat weder; den 25en zag ik het wijfje zagen. Tegen

31 Mei werd het zeer warm, zoodat ik het gaas nu met water

besprenkelde, daar ik bij andere kweekingen bemerkt had dat bij

zeer droog weder de ingebonden wespen licht bezwijken. Den 10

Juni was het zeer koud geworden, des moi'gens slechts 11° C !

1) Tijdschr. v. Entoni. XL. Versi, p. 48.

2) Zie o.a. T. v. E. XXXIX p. CXXIV—CXXV.
3) Zie T. V. E. XLIl. Versi, p. 66.
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De weersomstandigheden waren dus niet gunstig te noemen, maar

12 Juni den inhoud van den gazen zak onderzoekende, telde ik toch

12 eitjes, in kleine butterige verhevenheden ten getale van 1

—

Sj

meest afzonderlijk, zich in de bladeren bevindend, i) Tevens zag

ik een larfje dat reeds uit den rand van een blad een klein halt

maantje gevreten had en nu aan den achterkant in de bekende

opgerolde houding der Gimbex-larven rustte. Uit het geringe aantal

eitjes blijkt dat de beukenwespen gewoon zijn deze zeer verspreid

te leggen ; ingebonden wilgen-wespen hebben er meer dan eens

40 â 60 gelegd. ^)

Tot 16 Juni verschenen nog 3 larfjes, in het geheel dus slechts

4 (uit de overige eitjes is niets terecht gekomen) en 29 Juni vond

ik, na zeer afwisselend weer met groote temperatuurverschillen, deze

drie larven dood in het gaas. Gelukkig had ik de eerste den 15en

Juni aan Mr. A. Brants ter hand gesteld, door wiens goede

zorgen het diertje, binnenshuis voor weer en wind beschut, tot

volwassen larve opgroeide. De heer Brants heeft zich de moeite

willen geven, de verschillende levenssladiën der larve zeer nauw-

keurig na te gaan en daarvan — benevens van eenige lichaams-

deelen der wesp — vele afbeeldingen te maken. Groeten dank

ben ik hem voor dit alles verschuldigd, want zonder de hoogge-

waardeerde hulp van zijne bekwame teekenstift, zou het mij niet

mogelijk geweest zijn mijn opstel te illustreeren met zulk !

eene volledige serie van den levensloop der larve uit ei tot cocon.

Bc kan niet beter doen dan de verklarende aanteekeningen,

welke de heer Brants bij zijne afbeeldingen voegde, hier in haar

geheel te laten volgen. Zij luiden aldus:

»Op 3 Juni 1897 bezorgde mijn vriend, Dr. A. J. van Bossum,

ndj een maisch jong beukenblad, waarin een paar parthenogene-

tische eitjes van Chiihex fagi^ Zadd., in langwerpig ronde blaasjes,

door de moederwesp ingeschoven waren.

Naar een dier blaasjes vervaardigde ik de vergroote schets

1) Slechts in ééa blad telde ik 3 eitjes.- ze ziju gewoonlijk aan den onderkant

gelegd. Uitgenomen eitjes ziju ruim 3 m.m. lang; zij waren bij vroegere

kweekingeu gemeten fn misschien reeds iets opgezwollen.

2) Zie o.a. T. v. E. XLVI. Versi, p. 6.
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figuur 1., terwijl hel voorzichtig uit het andere blaasje genomen

ei tot voorbeeld diende voor de '2e afbeelding.

Voorzoover dit zeer weeke en door een gladde, dunne huid om-

geven lichaampje gezegd kan worden een bepaalden vorm te hebben,

bleek het mij boon- of niervorinig te zijn.

Dit eitje is halfdoorzichtig, met kleurlooze opperhuid en gevuld

met eene heldere, fraai smaragd- of kopergroene vloeistof. In het

algemeen is het van vorm langwerpig rond, iets afgeplat, en staat

de lange as tot de korte ongeveer in de verhouding van 7 tot 3.

Ook het ongeopende blaasje leverde geen larfje op, doch in 1902

was Dr. v R. gelukkiger. Op 12 Juni van dat jaar namelijk,

kweekte hij enkele larfjes, uit eieren, die om en bij 14 dagen te

voren onder de opperhuid van frissche beukenbladeren ingeschoven

waren. De pas geboren larfjes bleken volkomen gelijk te zijn

aan dat, waarnaar ïk, in het midden van de maand Juni 1896,

de afbeeldingen 3 en 4 vervaardigde, zijnde eene hybride van

C. lutea $ en C. fagï $

.

De kop van dit diertje was, in verhouding tot het lichaam,

zeer groot, aan het ondereind verbreed, van voren afgeplat; niet

zeer glanzig, vaal iels bruinachtig zwait van kleur, wederzijds

met een groot pikzwart oogvlakje.

Lichaam zeer geickt, naar aciiter dunner wordend, bijna kleur-

loos, halfdoorzichtig, gelijk matglas, zoodat het voedsel groenachtig

grauw doorscheen. Huid zeer dof en in tal van regelmatige dwars-

plooien vallende. Zestal borstpooten lang en forsch, elke met een

donker klauwtje aan het eind.

Den 1 5en Juni 190 2 ontving ik een der larfjes van 12

Juni te v 0,1' en, die destijds nog niet van huid ver-

wisseld hadden. Naar een dezer diertjes maakte ik, op 23 Juni

daaraanvolgende, de 5e en de 6e afbeeldingen. Ik toekende daarbij

het volgende aan :

Lichaam nog altijd gerekt, maar aan de laatste ringen veel

minder verdund dan bij het pas geboren larfje. Algemeene

grondkleur dof en bleek, iets groenachtig loodgrijs. Kop tamelijk

glad, groot en nagenoeg geheel zwart, behoudens onder bij de
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monddeelen, alwaar de donkere tint gaandeweg overgaat in vuil-

wit, iets bruinachtig.

Bij figuur 5 is de nog niet vervelde larf voorgesteld in hare volle

lengte, etende. Vooral in deze houding is duidelijk te zien, hoe de

voorlaatste geleding aan den rug eenigszins verheven en hoekig is.

Figuur 6 geeft hetzelfde diertje weer, doch in rustende houding

en even vóór de eerste vervelling, dus niet ledig darmkanaal, waar-

door de algemeene tint helderder voorkomt.

De 1ste vervelling vond plaats in den nacht van 2 4 op

2 5 Juni.

De loodkleurige tint van de huid en het zwart van den kop

verdwijnen hierbij geheel, met dien verstande echter dat de groote

oogstippen beiderzijds pikzwart blijven.

De tint van het geheele lichaam is nu nameUjk bleek geelgroen

geworden, in de geledingen en nagenoeg aan geheel het eindlid

overgaande in -zeer licht en fraai koper- of smaragdgroen ; aïPn

den kop daarentegen eenigszins okerkleurig.

Blijkens de 7de afbeelding had het dier inmiddels, gedurende

de eerste dagen na deze vervelUng, zelfs wat hel hoofd betreft,

een sneeuwwit voorkomen, daar het, althans aan de geheele

bovenzijde, overdekt was door een uiterst fijn en zacht zuiver-

wit poeder. Wel is waar liet dit poeder zich, met name in de

plooien, zeer gemakkelijk los, doch het werd telkens — ver-

moedelijk door uitzweeting — door nieuwe bepoedering vervangen.

Na verloop van diie of vier dagen hield deze afscheiding even-

wel gaandeweg op en vertoonde de larf meer en meer de boven

aangegeven kleurverdeeling.

Kort daarop beeldde ik haar bij figuur 8 af, in de rust en een

weinig vergroot. De voorste ledematen waren toen fraai groen-

achtig geel getint ; het verdere lichaam meer heldei' geelgroen of

grasgroen, aan de onderzijde bepaald zeegroen. Ruglijn smal en

weinig in het oog vallend, vuilgrasgroen.

Het dier nam destijds veel voedsel tot zich, doch bijna uit-

sluitend 's nachts en verplaatste zich zeer weinig; overdag zat het

schier voortdurend in de houding van figuur 8.
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Bij de geringste aanraking liei hef op zijde vrij groote dropjes

helder zeegroen voclil (bloed) ontsnappen, dat echter niet met

kracht werd uitgespoten, gelijk volwassen Cimhex- en Trichïosoma-

larven somtijds doen, en dat — zoo ik mij niet zeer bedrieg —
weldra weer werd opgezogen of indroogde; in elk geval spoedig

verdween.

Ongeveer twaalf dagen na de 1ste vervelling, namelijk tusschen

5 en 7 Juli 1 9 O '2, wisselde de larf ten tweeden male van

huid.

Zij vertoonde zich daarna bijzonder fraai koper- of celadongroen,

maar met een sterk cilroengeel waas, voornamelijk aan het borst-

stuk en in de talrijke dwarsplooien aan den lug. De ruglijn was

ook thans nog onduidelijk en vuilgrasgroen van kleur, ingesloten

tusschen twee, sterk vervloeiende, onderde opperhuid gelegen,

geelgroene banden. Kop groot, van voren afgeplat, vrij glanzig en

okerachtig geelgroen getint. Stigmata klein en weinig opvallend;

zeer langwerpig elliptisch, bleek groenachtig geel van kleur,

met een smal, hoornachtig, lichtroodbruin boordsel (Zie figuur 11).

Over hel geheel genomen kwam het dier zóó goed overeen

met de afbeeldingen 9 en 10 (reeds op 10 Augustus 1895

door mij genomen naar eene larf, die kort daarop voor de

derde keer vervelde) dat ik geene nadere afbeeldingen noodig

achtte en daarnaar kan verwijzen. De larf van 1902 onder-

scheidde zich namelijk van die van 1895 in hoofdzaak slechts

door een sterker gele tint, vooral aan voorlijf en rug, alsook door-

dien de ruglijn bij haar, gelijk boven gezegd, geel begrensd was,

terwijl dit niet het geval was bij die van '95, bij welke die lijn

juist (zie figuur 10.) vuilgrasgroen ingeval was en, ofschoon zelve

ook van die kleur, zich veelal witachtig voordeed, waarschijnlijk

tengevolge van uitzweeting — iets, dal ik bij het dier van 1902

tusschen de 2de en de laatste ver velling niet waai -

nam.

Laatstbedoelde larf at in dit levenstijdperk verbazend veel, bij

voorkeur van de bladeren van bruinen beuk. Zij groeide dan ook

sterk en bleek in alle opzichten veel forscher van bouw dan eene,
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gelijktijdig met berkenblad opgekweekte, larf van C. femorata, L.

Hare uitwerpselen b. v. waren stellig dubbel zoo groot als die

van deze en daarbij gelijkmatiger van vorm.

Andermaal na verloop van twaalf dagen, dus op 20 Juli

190 2, vond de derde of laatste wisseling van huid plaats.

De larf kreeg toen een bijzonder groot, afgeplat rond hoofd, van

groenaclilig okergele kleur. Wel bleef de algemeene lichaamskleur,

althans wat betreft de bovenzijde, dezelfde, maar ruglijn en lucht-

gaten hadden thans een geheel ander voorkomen aangenomen. De

eerste namelijk vertoonde zich nu als een fijne, in de opper-

huid zetelende, blauwachtig zwarte streep, doch slechts van hel

midden der 3de tot het eind der 10de geleding. Aangezien deze

ruglijn bij buien bijna geheel wit bepoeierd was (Figuur 13.)

scheen zij dàn parelkleurig of paa r sac h tig-wit te zijn, tengevolge

van tal van uiterst fijne blauwzwarte wratjes of pukkeltjes, die,

vooral aan de randen en in de plooien, boven de bestuiving

bleven uitsteken '

).

Ook de luchtgaten (Figuur 14.) geleken van nu aan op die der

overige soorten van het geslacht Cimhex, daar het hoornachtig

boordsel veel breeder was geworden en aan de onderzijde beider-

zijds de eigenaardige verbreeding te zien gaf, die het stigma

bij eenige aanverwante soorten een diiehoekig voorkomen geeft,

dat herinnert aan het indruksel of spoor van een hertenvoet.

Daarbij was het boordsel zelf gitzwart, de verbreeding aan den

voet daarvan dof grauwzwart van kleur, hoewel een en ander —
vooral in de eerste dagen na de vervelling — nu en dan sterk blauw

getint scheen, 't geen werd veroorzaakt door een kleurloos poeder,

dat zich, somtijds in sterke mate, rondom en in de spleet van

het luchtgat verzamelde.

De larf at ook na hare laatste vervelliner verbazend veel en nu

1) Het blijkt dus dat de /«yi-larve de blauwzwarte ruggestreep eerst nà de

laatste vervelling verkrijgt. Door deze waarneming wordt eene vroegere van

Aug. 1895 volkomen bevestigd. (Tijdschrift v. Entom. XXXIX. p. LXXI en LXXII.

Bij lti,(ea-\ä.v'i6n vertoont zich de streep veel vroeger, en hare afgestroopte

huidjes der laatste vervelliug zijn er ook van voorzien. v. K.
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ook wel overdag; altijd echter beuken loof, behoudens op het

laatst, toen zij, bij wijze van dessert, op één dag een groot

maisch berkenblad volkomen oppeuzelde !

Natuurlijk nam zij dan ook zeer in omvang toe, hoewel meer

in dikte dan in lengte. Volwassen zijnde hield de afscheiding

van poeder geheel en al op en waren zoowel de ruglijn als de lucht-

gaten scherp te zien, diep indigozwart van kleur, doch beide be-

trekkelijk van veel geringer afmeting dan de overeenkomstige

lichaamsdeelen bij de larven van C. femorata L., connata Sehr., of

lutea L.

De bij figuur 15 voorgestelde larf geeft een der grootste

volgroeide voorwerpen, die mij ooit onder de oogen kwamen, terug.

Het is alsnog in mijn bezit en heeft, hoewel reeds jaren lang

op spiritus bewaard en dus stellig eenigszins ingekrompen, eene

lengte van niet minder dan 58 Mm.

Duidelijk is aan dit dier ook te zien, dat het geheele rugvlak

door tal van dwarsplooien in even zoovele smalle dwarsbanden is

verdeeld, waarvan enkele een gordel van verheven zuiverwitte

wratjes di-agen. Van de meeste geledingen (nl. 4

—

li) is elk seg-

ment in zeven dergelijke dwarsbanden verdeeld, waarvan de

achterste het grootst en een weinigje verheven is. (Men vergelijke

hierbij de schets figuur 20).

Slechts het 2de, 4de en laatste (^de) dwarsbandje van elke ge-

leding voert evenbedoelden gordel van witte wrafjes, ten getale

van 8—12.

Overigens dragen de zware plooien onder en achter elk luchtgat

ook een aantal dergelijke wratjes. (Zie figuur 14).

Boven vermeldde ik in het voorbijgaan reeds, dat de algemeene

lichaamskleur der larf, althans wat betreft de bovenzijde, geene

verandering ondergaat bij de laatste vervelling. Daaruit valt op te

maken, dat het anders gesteld is met de oudenxjàe. En zóó is

het ook, want, terwijl de tamelijk vlakke buik van het dier in

jeugdiger leeftijd bleek wilachtig-groen is, wordt geheel de onderzijde

big de derde h uidsverandering fraai koper- of celadon-groen, welke

kleur nog donkerder wordt tegen het tijdstip van inspinnen.
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Overigens zij nog aangeteekend dat de huid, die op geheel het

bovenlijf eenigszins segrij nächtig en geheel dof is (zie o. a. figuur

13) aan den buik daarentegen effen en tamelijk glanzig is.

Een en ander kan ook blijken uit figuur 16, waarbij eene

volwassen larf is voorgesteld, zóó als zij, na het opnemen van

voedsel gestaakt te hebben, somtijds dagen achtereen rondkruipt en

rondom zich heentast, met hare groote borstpooten wijd uitgespreid,

zoekend naar het op dàt oogenblik »eenig noodige"', namelijk

eene geschikte schuilplaats, alwaar zij zich kan inspinnen. Naar

het schijnt is zij daarmede zeer kieschkeurig, althans vele lai-ven

gaan in gevangen staat overstuur alvorens lieur keus te hebben

kunnen doen.

Niet alzoo echter de bovenbehandelde larf van 1902. Toen deze —
alweder twaalf dagen na hare eerste vervelling — namelijk op 1

Augustus, haar laatsten maaltijd gebruikt had (zie hierover

bladz. 84) ving zij haar digest iewandeling aan, die eerst ein-

digde op 3 Augustus d. a. v., toen zij, in de buurt van eenig dor

loof, even onder het zand, een langwerpig rond, bijna cylinder-

vormig spinsel vormde van grove bruine draden, waarin aan den

buitenkant ruimschoots zandkorrels waren ingeweven. ')

Uit den aard der zaak is het spinsel niet altijd van geheel

denzelfden vorm, maar het is toch steeds langwerpig rond ; uit-

wendig ruw, doch tamelijk glanzig, donkerbruin van kleur met

een zwakken roodachtig-paarsen koper gloed; inwendig zeer

glad en effen; overigens niet dik van schaal, maar zeer taai en

veerkrachtig. 2)

Zoodra het tijdstip nadert, waarop de larf een plaatsje zal gaan op-

zoeken teneinde haar cocon te vervaardigen, verliest zij haar helder

geelgroene tint en wordt zij aan den rug meer okerachtig van toon. De

afbeelding van een gedeelte van de larf in dit stadium van haar

bestaan kwam mij voor niet te mogen ontbreken, terwijl ik het

mede niet ondienstig achtte, eenige schetsen te geven van kop,

1) Uit dezen cocon verscheen reeds na éénjarige overwintering, 1 Juli 1903,

een groote fagi $. v. R.

2) Somtijds zijn pas vervaardigde cocons lichtgroen en worden dan weldra

glanzig geelbruin. v. R.

lijdschr. V. Entom. XLVII. 7
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middenring en klauwpootje eener volgroeide larf. (Figuren 17, 18, 19,

20, 21 & 22).

Ten slotte wensch ik nog aan te teekenen (onder verwijzing naar

de 14de afbeelding, letter a.) dat de zoogenaamde spuitgaatjes, ook

nà de laatste vervelling, weinig in het oog vielen en n i e t paars van

kleur waren, gelijk bij de larf, door Mr. Snellen van VoUenhoven

beschreven op bladz, 38 van deel XVIII van het Tijdschrift voor

Entomologie, en die hoogstwaarschijnlijk tot Gfagi Zadd. behoorde.

Een nauwkeurig onderzoek heeft mij geleerd dat het spuitgaatje

geheel ontbreekt op de ringen 1 en 4 en zeer klein is boven het iuclitgat

op de 5de geleding." (Tot zóóver de aanteekeningen van Mr. Brants.)

Over bet spuiten der' Cimbex-larwn kan ik hier no^- bijvo> >. ii,

dat volgens Brischke de beukenlarve «vorzüglich spritzt. b Dat zij

het in meerdere mate dan de andei'e Cimbex-larven zou doen, ;s

mij niet opgevallen. Het schijnt van verschillende levensomstandig-

heden af te hangen of zij rijk genoeg aan bloed zijn om dit, ter

verdediging tegen aanvallen van sluipwespen enz., te kunnen opof-

feren, In vervellings-perioden en kort vóór het inspinnen doen zij

het zelden, en weinig in gevangen toestand, vooral niet wanneer

het vt-elsel te droog wordt; even ils andere bla J wespen-larven

zuigen zij nu en dan gaarne een waterdroppeltje op. In het laatste

stadium moeten zij waarschijnlijk zuinig op haar bloed zijn. Eens

vond ik onder beuken bij Warnsborn eene groote larve; toen ik

haar opraapte spoot zij zóo dat mij een straaltje in het aangezicht

vloog, en er bevond zich zooveel van de groene vloeistof in mijne

hand, dat ze mij door de vingers druppelde. Deze overdadige loozing

scheen haar op dit .ijdsti^) slecht te bekomen. Zij was er blijkbaar

te ki achteloos van geworden om cocon te maken, kroop in het

kweekglas weinig meer rond en bezweek weldra. Door J. Th. Oude-

mans '), zijr. in de vloeistof (1896) bloedlichaampjes gevonden, nadat

mij, reeds 25 jaren vroeger, door scheikundig onderzoek gebleken

was, dat het geen zure vloeistof maar eene zwak alkalische albu -

1) Tijdschr, v. Entom. XL. Versi, p. 15. — A. J. van Rossum, Sur le liquide

des larves de Cimbex; Archives Néerlaudaises, T. Vil -871.
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mine-oplossing is, waaruit dit, bij verhitting in vlokken neerslaat.

Cholodkovsky, welke « Ueber die Spritz-apparate der Gimbicideu-

Larvenj) geschreven heeft (Horae ent. ross. T. 30 p. 135—143) en

de vloeistof voor « ein Warzensekret » hield, heeft in hetzelfde deel

van het Russische tijdi-rchrift p. 352—357, deze meening herroepen,

en is ook tot de overtuiging gekomen dat het bloed is.

De pop van C. fagi heb ik slechts eenmaal en onder merk-

waardige omstandigheden gezien. In October 1891 was eene larve,

zonder cocon te vormen, onder dorre bladeren, ineengerimpeld maar

weinig verkleurd, blijven liggen. Bij aanraking bleek het dat zij

leefde ; in dezen toestand kwam geen verandering tot half April

189.5. *) ïoen begon de huid der larve geheel te verkleuren en

te verschrompelen; ook bij aanraking bewoog zij zich volstrekt niet

meer. Ik bemerkte echter dat er zich nu een voorwerp onder die

huid bevond, en vermoedde dat het een cocon eener sluipwesp

zou zijn. Bij opening bleek echter dat het een groenachtig ge-

kleurde Cmibex-^o^ *) was; en hoewel het veiwijderen der larven-

huid met behoedzaamheid geschiedde, was toch de zéér weeke pop,

daarbij eenigszins beschadigd, zoodat er geen resultaat meer van

te verwachten was. Het is de vraag of de pop zich van de larven-

huid ontdaan, en in hare abnormale omstandigheden nog tot wesp

1) Goedaerdt heeft eeu dergelijk geval beschrevea, op C. lutea betrekkiug

hebbend. (Metamorphosis uaturalis I, 1662 p. 119 T. 64). Aaiigezieu dit tevens

de oudste waarnemiug otntreut eeue Cimbex-larve is, iaat ik haar hier voor de

curiositeit letterlijk volgen:

„lek achte dat dit wel eeu van de alderwouderlijcx.ste rupsen is die men vinden

kan. Hy en at maer eens daegs ende dat een weynigh vaa willegheuloof, ende

leyde hem dan weder in malkandereu als eeu hase-wiut-hont, tot 's auderdaegs

dat hij omtrent deu middagh begon te eten. Dit duyrde tot den laetsten Sep-

tember 1653. eude bleef stil in eenderley gestalte liggen, souder sich te ver'

leggen tot den 24 October des jaers 165J. ende streeck alle daegh over sijn ly ^

om te sien of hy sich bewegen soude, ende ick heb hem sieu leven twee volle

jaren ende 24 dagen sonder eeuighe spyse te uutten, of souder sich eeuighsiuts

te verleggen of van plaets te veranderen, lek en hebbe in al dien tydt geen

verauderinge aen hem gespeurt dan alleen dat hij omtrent de helft kleynder

geworden was. Desen worm is den lint-worm genaempt." — Waarschijnlijk heeft

de dagelijksche betasting het dier eindelijk doeu sneven Uit debijge-

voegde afbeelding op wilg ziet men dat eene Cimbex-larve bedoeld is.

2) Tijdschr. v. Eutom. XXXVII p. XXXV.
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ontwikkeld zou hebben. Rij andere dergelijke gevallen zal het dus

zaak zijn, geduldig af te wachten wat er verder geschiedt. De pop

was kleiner maar overigens van dezelfde gedaante als de door

Sn. V. Vollenhoven afgebeelde lutea-po^ op plaat 3 van dit tijd-

schrift, deel Xin. ^)

In Juli 4903 zocht ik cocons na uit 4 902 om te zien o( ik

hierin wellicht een pop ter afbeelding kon vinden. Tn twee trof

ik sterk ingerimpelde levende larven aan, welke, nog frisch van

kleur, in goeden staat verkeerden. De geopende cocons werden in

een kweekglas geplaaist onder beukenbladeren, op aarde die matig

vochtig gehouden werd; 19 Maart 4904 bevonden zij zich nog in

denzelfden toestand, maar 6 April W(nd ik reeds verrast door de

vroegtijdige verschijning van een groot mannelijk exemplaar; de

andere cocon bevatte de larve nog, welke later bezweek.

De gedaanteverwisseling van larve in imago heeft hier dus bin-

nen de drie weken plaats gehad; bij luteaiawen geschiedde dit

soms reeds binnen 4 4 dagen. Bij dezen korten duur van het

poppen-stadium blijft het een vreemd verschijnsel dat de larve

zich zoo vroeg in den cocon opsluit en daar meestal twee winters

in doorbrengt.

De cocons bevinden zich op verschillende diepten
;

gaai'ne spin-

nen de larven zich in tegen kurk, hout of turf onder de aarde en

soms tegen den wand van het kweekglas. Ook ontving ik cocons

die, bij verzending der larven, tegen den wand eener doos ge-

maakt waren.

Een dag voor het uitkomen, dat gewoonlijk in de morgenui'en

plaats heeft, hoort men de wespen reeds knagen, bezig zijnde met

haar stevige kaken een kapje van den cocon te verwijderen.

Wanneer de cocon aan het achtereinde door mij ^eopend was,

moesten zij den uitgang toch van voren maken.

Mijne wespen verschenen van begin April tot in de eerste

dagen van Augustus, de meeste in Mei en Juni. Na éénjarige

overwintering kwamen zij wel eens in Juli of Augustus te voor-

1) De tint geleek meer op die der connafa-^op afgebeeld door Sn. v. V., Deal

Vil, pi. 2, fig. 13.
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schijn. In de natuur zal dit omstreeks dezen tijd nog al eens

voorkomen, want er worden meer volwassen larven in September

en October gevonden dan in di- zomermaanden. De ontwikkeling

uit ei tot volgroeide larve duurt zes à zeven weken; de najaaislarven

zijn dus voortgekomen uit eieren welke in Juli of Aug. gelegd zijn.

De mannetjes, welke dikwijls, maar niet geregeld vroeger dan

de wijfjes verschijnen, zijn zeer verschillend in grootte van 15

—

28 mm ; bij de wijfjes wisselen de afmetingen minder af van

18,5—'24,5 mm. De vleugelspanning bedroeg bij het grootste

voorwerp 50 mm ; bij het kleinste bijna 35 mm. De vleugel-

spanning is bij fctgi-i naar evenredigheid gewoonlijk kleiner dan

bij lutea. Dit blijkt mij ook uit Zaddach's opgaven (Beob. p. 37

eji 38) waar o.a. bij eene fagì van 24,5 mm. de vleugelsp. 39 mm.

en bij eene lutea van 24 mm. lengte, de vleugelsp. 52 mm. bedraagt.

Evenals bij andere bladwespen treft men ook bij /«^i afwijkingen

in het aderbeloop aan. Bij een mannelijk exemplaar werd opge-

merkt dat de dwarsader in de lancetcel na, de achterader (analis)

aangeraakt te hebben, weder terugliep, aldus een klein gebogen

haakje vormend'.) Bij andere, $ en Î, is in de eerste cubitaalcel

onder het pterostigma het begin van een dwarsadertje waar te

nemen, dat soms van radius tot cubitus doorloopt, aldus eene

kleine vierde cel vormend. Een vleugelgedeelte van een mannelijk

voorwerp, waarin dit duidelijk te zien was, is afgebeeld op plaat

5, fig 32. Het schijnt dat Snellen van Vollenhoven iets dergelijks

heeft willen afbeelden bij zijne wilgenwespen op pi. 3 in Deel

XIll van het T. v. E, hoewel daar het adertje eene eenigszins

andere richting heeft; bij mijne lutea-wespen is dit niet zóó waar

te nemen.

Bij menig exemplaar mijnei' beukenwespen was de vorm van

den kop iets anders dan bij de wilgenwespen^ namelijk boven de

ocellen en naar het sterker ontwikkelde achterhoofd bij fagi

eenigszins breeder wordend ; bij andere voorwerpen viel dit ver-

schil echter minder in het oog.

(1) Tydschr. v. Entom XXXIX, p. CXX.
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Voor de vrouwelijke wespen is door Bisschop van Tuinen —

aan wien ik de foto voor de afbeelding te danken heb — een

belan gi'ij k moiphologisch onderscheid in den voim der zaagtanden

gevonden. Deze toch zijn bij Jagi langwerpig mei, spitser toe-

loopenden top, en bij hiica kort met afgeknotten top. Voor nadere

bijzonderheden hieromtrent, verwijs ik naar B. v. Tuinen's opstel •

»De zaagwerktuigen der Cimhicini* met vele afbeeldingen. (Tijd"

sehr. V. Ent. XL VI, p. 58.)

Van groot gewicht zou ik het achten zoo de manlijke geslaclits-

werktuigen der Cimbices ook aan anatomisch onderzoek ondei'-

worpen werden. Gaarne ben ik bereid enlomologen, die zich hier-

mede willen belasten, van mateiieel te voorzien, zoolang de voor-

raad strekt.

Of de heup-stukken hij fcuji werkelijk in verhouding korter zijn

dan bij andere Cimbices, waag ik vooralsnog niet te beslissen-

Hiervoor zullen nog vele nauwkeurige vergelijkingen en metingen

noodig zijn; Zaddach, die de waarneming deed^ hecht er zelf geen

bijzondere waarde aan, wijl hij gekweekte mannen onderzocht «in

der Gefangenschaft etwas verkümmei-t».

Inlusschen zijn op plaat 5 afbeeldingen der pooten van /'c/^i $

en ? bijgevoegd, benevens eene vergrooting van het uiteinde van

den scheen met eerste lid van den tais, waaraan door Brants een

doorntje werd opgemerkt, bij $ en J aan de binnenzijde van dit

lid voorkomend even als bij de andere Cimbex-soorten, maarniet

weergegeven door Panzer noch Sn. v. Vollenhoven in hunne ver-

grootingen van Cimbex-tarsen.

Nadat ik gekweekte ^«_r/i-wespen ? en $ aan Pastor Konow te

Teschendorf gezonden had, mocht ik van hem vernemen, dat dit

de soort is die hij als capreae Ivon. beschreven') had, en dat

mijne C. jagï dus identisch met zijne capreae is. Hieruit volgt dat

deze laatste niet nner als eene bijzondere soort beschouwd kan

woi'den. Hij voegt er tevens hij dal hetgeen hij als yrf_r7Ì hese I ireven

had, eene kleinere soort is, die alleen met ftnwrata L vergeleken

(1) Wiener Eutom. Zeit. XVI Jahrg. HI Heft. p. 104—112. ~ Tijdschr. v.

Eutoiii. XLVl, Versi, p. 12.
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kan worden.') — Het wil mij toeschijnen dat de door Konow als

capreae beschreven wesp voor eene variëteit van luteah. te houden

is; ^) het onderzoek der zaag zou dit al dan niet kunnen be-

vestigen.

Evenals bij andere Gimbices, Glavellaria- en Trichiosoma-wespen

(het eerst door J. Th. Oudemans) opgemerkt is, geven de fagi-

mannetjes en wijfjes een eigenaardigen lucht van zich wanneer zij

aangevat worden. Het is een zeer vluchtige bloemachtige geur, die

eenigszins aan den reuk van peeren doet denken en bij lutea-

wespen (die toen jonger waren) iets intensiever was Omtrent de

organen welke deze reukstoffen afscheiden, is nog niets bekend;

de wespen gebruiken ze blijkbaar ter verdediging.

De /tó_^i-mannen gelijken in uiterlijk véél op de lidea-\Xid,nnQ.n.

Bij de door mij in verscliillende jaren gekweekte, in het geheel

14, noch bij twee tegen beukenstam (bij Apeldoorn en de Steeg bij

Arnhem) gevonden wespen zijn voorwerpen met loodbruin of biuin

abdomen, op femorat'i, var. sllvarum gelijkend, zooals Brischke,

volgens Zaddach, gekweekt heeft. Steeds was de tint zwart of

paarsachtig zwart, vooral op abdomen soms met paarsen gbed; bij

luiea $ is de kleur meer donkerbruin zwart of wel eens donker-

bruin, en bezit het abdomen meestal iets meer glans. Fagl is

aan kop en pooten, en om tiiorax, welke glimmender is, min-

der behaard dan lutea $. Het pronolum is zwart; bij levende

/?^;fm-exemplaren donkerbruin, of bruinzwart, bij doode verkleurt

dit evenals de bij deze ook voorkomende bruinzwarte rand bij

schildje tot zwart. Het uiteinde der donkerbruine sprielen is rood-

1) Eene mij door Konow als lutea J toegezouden wesp, bleek Da onderzoek

van B. V. Tuinen, niet de zaag werktuigen dezer soort te bezitten. De vorm der

zaagtanden van dit voorwerp geleek het meest op die van mijne gekweekte /«(/i-

wespen. Bij het groote verschil tusschen de zaagtanden van fagï en lutea kan

Konows's wesp niet voor eene lutea gehouden worden. Hoewel de thorax iets geel-

achtig behaard is als bij lutea^ is deze eenkleurig (niet bont) en ook de tint

van het schildje herinnert meer aan fagi^ Kan Konow's wesp een bastaard zijn?

2) Tijdschr. v. Ent. XLV. Versi, p. 19—21. — XLIII Versi, p. 17 en 60. —
XLI. Versi, p. 75. — XLII Versi, p. 11; zie ook p. 12.
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achtig bruin of geelbruin ; bij lutea zijn de geheele sprieten rood-

achtig-geel of bruingeel. De kop is zwart; bij lutea zwart met

bruinen rand, ook als de andere bruinige tinten, na den dood

donkerder verkleurend. De beukenwesp is aan den onderkant steeds

geheel zwart; bij wilgen wespen treft men daar, terzijde en bij de

afscheiding der segmenten, wel eens bruingele tinten aan. Schenen

en tarsen zijn bij fagì bruingeel tot donker roodbruin, tarsen iets

lichter; vooral de schenen worden spoedig zwart; bij versehe /«/i^^^i

exemplaren zijn beide roodbruin. De vleugels van fagï bezitten

wel eens een blauwen glans, maar zijn gewoonlijk kleurloos, aan

punt en vleugelzoom rookig getint; de aderen zijn dikwijls iets

donkerder dan bij lutea, bijna zwart.

Uit bovenstaande vergelijkende beschrijving blijkt dat fagi-

mannen in hef algemeen een iets donkerder, zwarteren indruk

geven dan de lutea $\ tevens valt er uit op ie maken hoe moeilijk

het is oudere voorwerpen in verzamelingen van elkander te onder-

scheiden.

Twee mijner fagï $ hadden bruine ocellen; bij de andere zijn

zij zwart.

Slechts acht /a_^ i-wijfjes zijn tot nog toe door mij gekweekt;

gevonden werd er in Nederland, zoo ver mij bekend, nog geen.

Wanneer men levende, pas versclienen vrouwelijke fagi- en

/w^^a-wespen naast elkander ziet, treft terstond het onderscheid in

kleur van het borststuk. Dit is bij fagï 2 glimmend zwart, van

geelrooden tot bruinrooden rand omgeven; vooral de roode kleur

van het schildje valt in het oog. Bij lutea ? vertoont zich de

thorax bonter door de gelige beharing (welke bij sommige mijner

wilgenwespen ontbrak) en verder door de g e e 1 b r u i n e of rood-

bruine (lederkleurige) teekening op den mesothoiax langs de

voegen der verschillende deelen ; ook het schildje en pronotum

heeft deze kleur. Bij opgezette exemplaren verdonkeren deze kleuren

langzamerhand. De gedeeltelijk bruingeel behaarde kop van fagï %

is grootendeels zwart, in het aangezicht donkerbruin en omgeven

van geelrooden rand welke aan het voorste gedeelte rooder is;
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wangen met iets groenachtigen glans. De rand om den bruingelen

of geelbruinen kop van lutea ? heeft ongeveer dezelfde tint. Een

verder onderscheid ligt in de kleur van den buik; de onderkant

toch van het abdornen is bij lutea geel óf geel met zwart maar

nooit zoo veelkleurig: oranje-bruin, geel, zwart en blauwzwart

als bij fagi ?. De vergrootte afbeelding op pi. 5 fig. 26 geeft

hiervan eene juiste voorstelling; sommige mijner wespen waren in

de omgeving der zaagschede en aan het uiteinde nog levendiger

oranje-rood dan de afgebeelde. — Het rugstuk der zaag is rood-

achtig; de tanden bruin.

Bij fagi Î zijn de heupen bruin-rood met zwarten vlek aan

basis; dijen bruinrood schenen en tarsen bruingeel; bij lutea %

heupen en dijen vrij zuiver geel of levendig bruingeel ; schenen

bruingeel of biuinrood en tarsen iets lichter. — De licht bruin-

achtig-gele vleugels bezitten bij fagi $ een donkerder zoom dan

bij lutea $ waar deze dikwijls weinig zichtbaar is.

Wegens het verschil in kleur van kop, mesonotum en onderzijde

van abdomen zullen vrouwelijke fagi- en /j^^^a-wespen indien

niet te zeer verkleurd door veroudering, zonder veel moeite te

onderscheiden zijn.

Zaddach zal vermoedelijk eene in 1877 hem toegezondene beuken-

wesp voor eene elzenwesp Cïmh. connata Sehr. ? gehouden hebben.

In Judeich und Nitsche's Forstinsectenkunde, Band I, wordt op

p. 666 gespioken over die «Ringelung» van jonge beukentakken,

veroorzaakt door Cimbex-wespen w(ïlke met hare krachtige kaken

daar insnijdingen maken, die so:ns spiraal of ringvormig worden;

zij likken het daaruit loopende vocht op. Beling ') vond 44 Juni

1877 een wijfje hiermede bezig dal «an einem 6 m. m. starken

Buchentriebe,. in 2| Stunden einen einzigen Umgang fertig

brachte», en «nach Zaddach's eigener Bestimmung zu der Form

6'. connata Sehr, gehörte». Zaddach, die nooit eene fagi j gezien

had, en deze als eene variëteit van zijne lietulae beschouwde, kon

(1) Tharander-Jahrbuch XXVIII, 1878 s. 1—26 en 170—176.— Zie over

„Riugeleu" ook: Altum, Forstzoologie IIT, 2, s. 261; Ritzema Bos. Tijdschr.

V. Entom. XXAVII p. XXVIII eii v. Uissel T. v. E. XLIV. Versi, p. 62.
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de door Beling gevangen wesp zeker niet voor eene lutea L. syn

saliceti Zadd. houden Wegens den donkeren kop en den donkeren

éenkleurigen tliorax zal hij toen gemeend hebben haar als contiata

te moeten determineeren, al bezat zij n i e t den hââr toekomenden

violetrooden gloed op thorax en geen breede vlek op het derde abdomen-

segment als gewoonlijk bij deze soort voorkomt. Ik stel mij dit dus als

eene vergissing van Zaddach voor, want het is niet waarschijnlijk dat

een elzenwesp zich bij voorkeur aan beukensap zou laven, te meer wijl

deze boonien meestal niet in elkanders nabijheid groeien en Gimbices

vliegend zelden groote afstanden afleggen; ofschoon van groote

vleugels voorzien, maken zij hier weinig gebruik van maar klonteren

behendig en snel van tak tot tak.

Parthenogenesis. Hoewel ik in het jaar 1 897 een tiental

parthenogenetische eitjes van C. fagì $ veik regen heb, gelukte het

niet larven hieruit groot te brengen;') de bladeren der afgesneden

takjes verdorden. Wanneer ik weder wijfjes bezit, hoop ik deze nu in te

binden op beuk en naar aanleiding der resultaten: »De parthenogenesis

der Gimbices» in dit tijdschrift nader te behandelen. Voorloopig zij hier

slechts medegedeeld dal ik bij herhaalde part henogene'ische kweekingen

van C. lutea''-) zoowel als van C. femorata^) steeds uitsluitend manlijke

wespen verkreeg, daarentegen uit eitjes van maagdelijke cöw^ia/üï's'')

steeds alleen viouwelijke; ook v. Siebold kweekte uit onbevruclite

eitjes van connata altoos wijfjes. ^) Het gelukte mij tot in vierde

generatie den partlienogenetischen kweek dezer soort voort te zetten,

zeodat ik thans (Juni -JOÜ^) connata-\à\'VQ'c\. bezil, die vader, groot-

vader, overgrootvader en bet-overgrootvader ontberen!

Kruisingen. Uit de aanteekeningen van den heer Brants

blijkt reeds dat in fig. 3 en 4 van plaat 3 eene hybride-larve

afgebeeld is. Zij was afkomstig van eene C lutea $ welke met

(1) T. V. E. X L. p. 47- 48 Versi.

(2) o. a. T. V. E. XXXIX p. CXXIV. - XL Versi, p. 43. - XLVII, p. XXII.

(3) o. a. T. V. E. XLI Versi, p. 71. - XLII Versi, p. 59. XLVI Versi, p. 63-

(4) 0. a. T. V. E. XLII, V. p. 64. - XLIV, V. p. 24. — XLVII, in Versi, der

verg. te Wiuterswijk.

(5) Katter, Eutoui. Nachr. 1884. Heft VII, p. 93.
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C. fagi g gepaard was. De pas verschenen larfjes geleken zeer

veel op dergelijke /?(;'^a- larven waarvan ik in 1896 tevens een

paithenogenetischen kweek bezat. De lieer Brants maakte toen

de afbeelding der hybride, aan welke ook geen verschil op te

merken is met de jonge fagi-\d.v\e in 1902 verschenen. Tusschen

pas uit het ei gekomen fagi en («i'm-iarven was geen onderscheid

waar te nemen. ^)

De 18 hybriden namen bij den groei geheel de grijsgroene kleur

en, wat den kop betreft, den vorm van /?^?!<?a-larven aan; 13 maakten

cocons en hieruit verschenen na éénjarige overwintering 11 <?. Daar er

hierbij slechts mannetjes verkregen werden, die de grootste ge-

lijkenis met lutea $ vertoonden, kon vermoed worden, dat dit

parthenogenetische telgen waren en dat er bij de copulatie géén

bevruchting had plaats gehad. Voorwerpen werden naar Teschen-

dorf ter onderzoeking gezonden; ik heb daarop van Konow in

antwoord vernomen dat hij wegens den vorm van het schildje de

kruïsingsexemplaren voor bastaarden kon houden, die wanneer

ze in de natuur gevonden waren «für Aberrationen der /«/!m gelten

müssten.»

Paring tusschen C. lutea $ x O. /«//^ ? werd ook door mij waar-

genomen ; het wijfje overleed echter spoedig na 2 eitjes gelegd te

hebben.^)

Uit eene kruising ^) van C. fagi $ x C. connata $ verkreeg ik

in 1903 eenige eieren en larven (op connata gelijkend) van welke

slechts één cocon maakte, die nog geen wesp leverde.

Daarentegen is het mij niet gelukt C. femorata var. süvarum $

met 6'. fagi Î te doen copuleeren. Wanneer men de zagen der

beuken- en berkenwespen vergelijkt, valt het op dat deze,

hoewel verschillend, toch onderling meei- gelijkenis vertoonen dan

met de zagen van lutea. Men zou dus kunnen vermoeden dat er

nader soortverwantschap tussclien fagi en Memorata bestond; toch

wilden zij niet paren. Hetzelfde veischijnsel trof mij bij connata

(O T. V. E. XXXIX p. CXX-CXXIII. Deel XL. Verslag p. 44-45.

(2) T. V. E. XL Versi, p. 46-47.

(3) T. V. E. XLVL Versi, p. 66.
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en lutea welker zagen onderling ook gelijkenis vertoonen; tot.

dertig maal toe heb ik getracht lutea S en connata $ te doen

copuleeren, en steeds werden de mannetjes door de c*owi*m?ïa-wijfjes

krachtdadig afgeweerd . . . terwijl daarentegen paring van /ìjywora/a $

achtereenvolgens met vier lutea-xndSiW&a door mij werd waar-

genomen. Met connata $ heb ik geen proeven kunnen nemen
,

omdat ik deze sedert vele jaren niet meer gekweekt heb

uit gevonden larven; ook in de natuur schijnt thans parthenoge-

netische voortplanting bij deze soort regel te zijn. Dikwijls zijn

parthenogenetische wijfjes moeilijk tot paring te brengen
; ik

merkte dit ook op bij Clavellaria amerinae L. $ welke met

amerinae S niet wilden copuleeren, en dit geheel onnoodig schenen

te achten.

De resultaten mijner kruisingsproeven, voorloopig uitvoerig mede-

gedeeld in de Verslagen der Ned. Entoni. Vereeniging, hoop ik

later tot een geheel vereenigd in dit tijdschrift bekend te maken.

Aangezien het mij van belang schijnt deze proeven voort te zetten,

waardoor wellicht eenige ophelderingen verkregen kunnen worden

over de »variabiliteit« der Gimbices, houd ik mij bij de leden

onzer Vereeniging steeds warm aanbevelen voor toezending der

larven van els, berk, beuk, wilg en meidoorn — en tevens is het hier

de plaats om mijne medeleden, welke mij larven of wespen van

/agi toezonden, mijn hartelijken dank te betuigen, met name aan

de beeren Mr. A. Brants, D. ter Haar, Dr. J. Th. Oudenians,

A. A. van Pelt Lechner, C. Ritsema Czn. en H. A. de Vos tot

Nederveen Cappel. Ook mag ik hierbij den jongenheer H. Kleinhoonte

niet vergeten, die mij beukenlarven van den Kluizeweg en uit de

omgeving van den Waterberg bezorgde.

Arnhem, Juni 1904.
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VERKLARING DER AFBEELDINCxEN.

Plaat 3.

Figuur i. Gedeelte van een jong beukenblad met het blaasje,

waarin een eitje verborgen is; vergroot.

» 2. Een ei, in natuurlijke grootte en vergroot.

» 3. Pas geboren larf, vergroot.

ï 4. Haar kopeind, sterker vergroot.

» 5. Jonge larf, etende, vergroot.

» 6. Jonge larf tegen de eerste vervelling, in de rust,

vergroot.

» 7. Larf terstond na de eerste wisseling van huid, vergroot.

» 8. Rustende larf kort na de tweede huidsverwisseling,

een weinigje vergroot.

» 9. Larf in de rust, even \ioor de laatste vervelling.

» 10, Gedeelte van haar rug, vergroot.

» 11. Luchtgat der larf tusschen de eerste en de laatste

wisseling van huid, sterk vergroot.

» 16. Volwassen larf, onrustig rondkruipend.

Plaat 4.

• 12. Larf even na de derde vervelling.

) 13. Klein gedeelte van den rug van deze larf, sterk vergroot.

) 14. Luchtgat met omgeving der volwassen larf, sterk

vergroot,

i) 15. Volwassen larf, op zijde gezien,

,) 17. Middengeledingen eener larf, die reeds verkleurd en

het inspinnen nabij is, vergroot.

B 18 en 19. Schets van den kop eener volwassen larf,

vergi'oot.

» 20. Schets van een harer middengeledingen op zijde,

vergroot.

» 21. Een dezer middengeledingen aan de buikzijde, vergroot.

» 22. Borstpoot der tweede geleding in omtrek, vergroot.

» 23. Het spinsel. •
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Plaat 5.

Figuur 24-. Vrouwelijke bladwesp, in de vlucht.

y> 25. Dezelfde kruipend.

» 26. Haar achterlijf aan de onderzijde, ongeveer 3x3
vergroot.

» 27. Haar aangezicht, vergroot,

» 28. Onderzijde van haar linkerachterbeen, vergroot.

» 29. Viertal tandjes van haar zaag, sterk vergroot, ^-p
,

(naar foto van Bisschop van Tuinen.)

» 30. Manlijke bladwesp,

)) 31. Aderbeloop aan den voorrand van haar voorvleugel,

vergroot.

» 32. Afwijking in datzelfde aderbeloop, vergroot.

» 33. Aangezicht van de manlijke wesp, vergroot.

» 34. Haar linkerachterbeen aan de onderzijde, vergroot.

» 35. Metatarsus van datzelfde been^ sterk vergroot.

)) A Vrouwelijke sl'.iipwesp : J 3Iesockorus confusus Holmgr.

B. Manlijke sluipwesp:
)

var. cimhlcis Rtzbg.

4x4 vergroot.
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Einige neue Javanische Anthomyiden

VON

P. STEIN
in Gentliin (Preussen).

Unter einer Sendung Anthomyiden, die ich von Herrn de Meyere

zur Bestimmung erhielt, tanden sich auch einige aus Java stam-

mende, deren Beschreibung ich hiermit veröfTentliche.

i. Spllogaster niveipalpis sp. nov. $.

Bufo-flava; oculis haud late disjunct is, antennis palHde flavis,

seta flava longe piumata, palpis dilatatis, diuiidio basah nigris,

apicah niveis, haustello nigi'opiceo; thorace sordide flavo, villa

media postico abbieviata nigi'a, vitlis lateralibus nigris parum perspi-

cuis; abdomine late ovato, sul)depresso, nudo, basi rufo-flavo sub-

pellucido, apice late nigro-piceo nitidissimo; pedibus flavis, tibiis

brunneis, larsis nigris; alis subflavidis, venis long. 3 et 4 fere

parallelis, cellula apicali prima lata, squamis et halteribus flavis.

Long. ca. 8 mm.

Augen sehr hoch und schmal , Stirn u. VV^angen im Profd gar

nicht vorragend, Backen schmal, Mundrand ganz unbedeutend vor-

gezogen. Stirn für ein Weibchen verhältnismässig schmal, über den

Fühlern etwa halb so breit als ein Auge an derselben Stelle ge-

messen, Mittelstrieme braun mit rötlichem Schimmer, stumpf,

hinten tief, aber sehr schmal ausgeschnitten, Orbiten sehr schmal,

fleisch rötlich bestäubt, Wangen etwas heller. Fühler ein wenig

kürzer als das Uniergesicht, blassgelb. Borste gelb, lang gefiedert,

Taster etwas gekrümmt, an der Spitze ziemlich aufl'allend breit ge-

drukt, an der Basalhälfte tiefschwarz, in der Endhälfte fast schnee-
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weiss gefärbt, Rüssel pechschwarz. Thorax rotgelb^ ziemlich stumpf

u. auf dem Rücken melir schmutzig gefärbt; bei genauer Betrach-

tung erkennt man eine ziemlich breite, innerhalb der Dorsocen-

tralborsten Hegende, hinten etwas abgekürzte, schwarze Mittelstrieme

u. jederseits davon eine noch undeutlichere, von der schmutzigen

Grundfäi'bung sich kaum abhebende Seitenstrieme; de *) 4, nach

vorn zu an Grösse etwas abnehmend, pra kaum als feines Härchen

angedeutet , a nur vor dem Schildchen ein Paar, im übrigen der

Thorax mit zahlreichen, kleinen, abstehenden Börstchen besetzt,

st 1, 2, die hintere untere aber sehr kurz; Schildchen rotgelb,

schwach durchscheinend. Hinterleib breit eiförmig, etwas flach ge-

drückt, 1, Ring und die Vorderhälfte des 2. durchscheinend rotgelb,

der Rest glänzend pechschwarz. Der ganze Hinterleib erscheint

nackt, da er nur mit äusserst kurzen, dicht anliegenden Börstchen

beïretzt ist; nur auf der Mitte des letzten Ringes finden sich

einige abstehende Härchen. Beine gelb. Schienen verdunkelt, Tarsen

schwarz; Vorderschienen borstenlos. Mittelschienen hinten mit 2

Borsten, Hinterschenkel unterseits dem Körper abgewandt nur vor

der Spitze mit 4—5 längeren Borsten, Hinteischienen aussen abge-

wandt miti, innen abgewandt mit 3 um die Mitte herum stehenden

Borsten von unbedeutender Grösse. Flügel gelblich, namentlich am

Vordenand, 3. und 4. Längsader fast parallel, da die 4. nur an der

äusserst eti Spitze ganz unbedeutend aufbiegt, 1, Hinterrandzelle

breit offen , hintere Querader ziemlich auffallend geschwungen
,

letzter Abschnitt der 4. Längsader 1^ mal so lang als der vor-

letzte, Schüppchen und Schwinger gelblich.

1 Î (Piepers).

2. Spilog. diniidiata. sp. nov. c?.

Nigro-cinerca, oculis arcte cohaerentibus, antennis sordide flavis,

sela longe piumata, palpis nigris ; thorace leviter albido-poUinoso,

*) de Dorsocentralborsteu hinter der Naht; pra Präalarboi-ste, eine unmittelbar

hinter der Naht, ziemlich tief stehende, vor der Flügelwurzel liegende Borste, die

z. B. der Gattung Limnophora ganz fehlt u. deren Länge ein höchst wichtiges

Artmerkmal bildet; a Acrostichalborsten ; st. Sternopleuralborsten.
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rudimenlis duarum linearum tenuissimarum vix perspicuis, liuineiis

flavidis, sculello nigro-cinereo; abdomine ovato, basi flavo-pellucido,

apice saturatius flavo, nitido; pedibus nigris ; alis flavidis, vena

long. 4 apice pauUo siirsum curvata, sqiiainis et halteribus flavis.

Long. 6,5 mm.

Augen lioch und schmal, oben eng zusammenstossend, Stirn und

Wangen gar nicht vorragend. Backen schmal; Stirndreieck klein,

schwarzgrau, fein weiss eingefasst, die Börstchen zu beiden Seiten

desselben nur bis zur Mitte der Stirn aufsteigend. Fühler wenig

kurzer als das Untergesicht, schmutziggelb, Borste lang gefiedert,

Taster fadenförmig, schv^arz. Thorax dunkelgrau, ganz von hinten

betrachtet mit dütmem weisslichgrauem Beif , der vorn etwas

dichter ist, so dass man hier die äussert schwache Spur von 2 ganz

dünnen etwas dunkleren Mittellinien bemerkt ; Grundbeharung ziem-

lich dicht, nicht ganz halb so lang als die kräftigeu Doi'socentral-

borsten, die iiinter der Naht in der Zahl von 3 vorhanden sind,

pra sehr kurz, die übrige Beborstung wie bei der vorigen Art
;

Schulterbeulen gelb. Schildchen wie der Thorax gefärbt. Hinterleib

ziemlich kurz, breit eiförmig, durchweg mit deutlichem Glanz, fast

nackt, nur der Hinterrand des 3. und Mitte u. Hinterrand des 4.

Ringes mit längeren abstehenden Borsten. Die beiden ersten Ringe

sind durchscheinend blassgelb, der Rest und eine von ihm sich

bis zur Rasis des Hinterleibs erstreckende Mitlelstrieme ge.sätügter

gelb und nicht durchscheinend. Beine schwarz, Vorderschienen

borstenlos, Mittelschienen hinten mit 2 ziemlich langen Borsten,

Hinterschenkel unterseits abgewandt u. zugekehrt mit je einer Beihe

nicht sehr starker Borstenhaare, Hinterschienen aussen abgewandl

mit 1, innen abgewandt mit 2 Borsten. Flügel gelblich; 3. und

4. Längsader etwas convergierend, indem jene etwas abwärts,

diese etwas aufwärts gebogen ist, hintere Querader deutlich ge-

schwungen, letzter Abschnitt der 4. Längsader 1 ^ mal so gross

als der vorletzte, Schüppchen und Schwinger gelblich.

1 (? (Piepers).

Tijdschr. v, Entom. XLVII. 8
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3. Spilog. lineata, sp. nov. c?.

Simillima Ariciae variegatae Mg., differì oculis nudis, antennis

flavis, sela longissime piumata, selis dorsocenlralibus tribus el sela

exteriore libiarum posticarum deficienle. Long 8 mm.

Augen sehr hoch und schmal, oben nur durch die linienförmigen,

silbei'grau bestäubten Orbiten etwas getrennt; Stirn und Wangen

im Profil nicht vorragend, letztere auch von vorn gesehen nur

linienförmig, neben der Fühlerbasis kaum etwas breiter und dann

bis zum Scheitel ebenso schmal verlaufend wie vorher; die Fron-

toorbi talborsten hören in der Mitte der Entfernung zwischen Fühler-

basis und Ocellendreieck auf, unmittelbar vor dem letzteren finden

sich dann aber wieder einige von unbedeutender Grösse. Fühler

schmutzig gelb, wenig kürzer als das Untergesicht, Borste sehr lang

und lang gefiedert, Taster bräunlichgelb, bisweilen verdunkelt.

Thorax schwarzgrau, von hinten gesehen dicht grau bereift , so

dass sich 2 dünne, dunklere Mittellinien scharf abheben, die zwi-

schen den de liegen, nach hinten allmählich, aber nur wenig breiter

werden und hinter der Naht verschwinden; ferner bemerkt man

jederseits noch eine breite Strieme von gleicher Färbung, die un-

mitlell)ar über den Schulterbeulen beginnt und sich bis zur Flügel-

wurzel hinzieht. Die Schutterbeulen sind rotgelb, und zieht sich

von ihnen eine feine, ebenfalls rotgelbe Linie bis zur Flügelwurzel
;

die ßrustseilen sind meist rötlichgrau, dazwischen ab und zu

gelblich; de 3, pra kurz, die übrige Beborstung wie bei den vorigen

Arten; Schildchen rotlichgelb, an der Basis mehr oder weniger

ausgedehnt graulich bereift. Hinterleib breit eiförmig, etwas flach

gedrückt, kuizanliegend beborstet, Hinterrand des 3. Ringes und

Mitte und Hinterrand des h. Ringes mit ziemlich kräftigen abstehen-

den Borsten besetzt. Er ist ziemlich glänzend, die 3 ersten Ringe

zum grössten Teil durchscheinend blassgelb, der Rest und eine

sich mehr oder weniger nach vorn erstreckende Mittelslrieme etwas

gesättigter gelb und nicht duichscheinend. Beine gelb, die Tarsen

etwas dunkler, Vorderschienen borstenlos, Mittelschienen hinten

mit 2, Hinterschienen aussen abgewandt mit 1, innen abgewandt
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mit 3 Borsten. Flügel gelblich, 3. und 4. Längsader divergierend,

1 Hinterrandzelle an der Spitze sehr breit offen , die 4 Längsader

aber ganz grade verlaufend, selten an der Spitze ein wenig aut-

gebogen, hintere Querader schief und deutlich geschwungen, letzter

Abschnitt der 4. Längsader etwas länger als der vorletzte, Schüppchen

und Schwinger gelblich.

2 <? (Piepers).

4. Spilog. apicalis. sp. nov. ^.

Flavido-rufa ; oculis infime cohaerentibus, totum caput occupan-

tibus, antennis albis, seta longissiine piumata, palpis nigrobrunneis;

Ihorace sordide rufo, antica levissime albido-pollinoso ;
abdomine

brevi, late ovato, depresso, dimidio basali flavido-rufo pellucido,

apice nigro-piceo, subnitido, prorsus fere nudo; pedibus flavis,

simplicibus; alis flavidis, vena long. 4 apice vix sursum curvata,

squamis et halleribus flavis. Long. 6,5 mm.

Augen sehr hoch und schmal, den ganzen Kopf einnehmend,

da im Pi'ofil nur die äussert schmalen Backen und die Mundecke

etwas zu sehen sind, oben in langer Linie zusammenstossend, so

dass über den Fühlern nur ein kleines schwarzes, weiss eingefasstes

Stirndreieck frei bleibt. Fühler ziemlich lang, weissgelb, Borste

ausserordentlich lang gefiedert, Taster an der Spitze kaum etwas

verbreitert, dunkelbraun. Thorax schmutzig rotgelb, schwach glän-

zend, die Brustseiten etwas heller, ganz vorn schwach weisslich

bereift, ohne dass eine Striemung sichtbar wird; de 3, pra sehr

kurz, die Beborstung sonst die gleiche wie bei den vorhergehenden

Arten. Hinterleib sehr kurz, breit eiförmig, etwas flach gedrückt

und gegen das Ende zu für ein Männchen auffallend zugespitzt;

er ist ganz nackt und nur der Hinterrand des 4. Ringes abstehend

beborstet. Die beiden ersten Ringe sind durchscheinend blass rot-

gelb, die beiden letzten dunkel pechbraun mit deutlicliem Glanz;

in der Mittellinie des Körpers setzt sich die Bräunung in Gestalt

einer kleinen Spitze nach vorn zu etwas fort. Beine gelb, Pul-

viUen und Klauen schwach verlängert, Vorderschienen borstenlos,
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Mittelschienen hinten mit 2, Hinterschienen aussen abgewandt mit

1, innen abgewandt mit 2 Borsten. Flügel gelb tingiert, 4. Längs-

ader an der Spitze kaum etwas aufgebogen, hintere Querader steil

und deutlich geschwungen, Schüppchen und Schwinger gelb.

1 <? (Piepers).

Anm. Es ist nicht unmöglich, dass die vorbeschriebene Art

nur eine Farbenvarietät der von mir in den Termesz. Füzet. XXIII.

434.4 (1900) beschriebenen Sp. rufescens ist, der sie in allen

plastischen Merkmalen gleicht. Leider lag mir von dieser Art nur

ein Männchen vor, so dass ich über ihre Neigung zu variieren kein

Urteil fällen kann. Ich begnüge mich daher damit , ein etwaiges

Zusammenfallen beider Arten angedeutet zu haben.

5. Spil. flavidipennis. sp. nov. c? ?.

Affinis et similis Sp. duplicatae Mg., differt colore flavido-griseo,

setis dorsocentralibus tribus, tibiis anticis seta arnjatis, tibiis pos-

terioribus flavidis, aus ftavidis. Long. 6,5—7 mm.

Die Art gehört wegen der kegelförmigen Gestalt des Hinterleibs,

der Zeichnung und der Anordnung der Stei'nople uralborsten zu 2,2

zum Verwandtschaftskreis der Sp. duplicata Mg. und hat mit dieser

und einigen andern Arten desselben Kreises grosse Aehnlichkeit.

Bau des Kopfes genau wie bei duplicata, die Augen durch eine

feine schwarze Strieme und schmale, weiss schimmernde Orbiteli

etwas getrennt; die Lange der Behaarung der Fühlerborste gleich-'

falls wie bei der genannten Art. Thorax dicht grau bestäubt mit

einem schwachen Stich ins Gelbliche, die 4 Thoraxsl riemen scharf

und deutlich abgehoben, de 3, Hinterleib kegelförmig, dicht gelb-

grau bestäubt mit je einem Paar runder schwarzer Flecke auf

Ring 2 und 3, von denen die des letzteren bedeutend kleiner sind.

Er ist kurz abstehend behaart und erst vom Hinterrand des 2.

Ringes an mit anfangs kürzeren, vom Hinterrand des 3. Ringes

an mit ziemlich langen abstehenden Borsten besetzt. Beine schwarz,

Mittel- und Hinterschienen gelb, Pulvillen und Klauen etwas ver-

längert. Vorderschienen mit 1 , Mittelschienen hinten mit 2 Borsten,

Hinterschenkel unterseits auf der dem Körper abgewandten Seite
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vor der Spitze mit 3 —4 längeren Borsten, zugekehrt ganz nackt,

Hinterschienen aussen im Basaldrittel mit einer kleinen Borste,

aussen abgewandt mit 3, innen abgewandt ebenfalls mit 3 etwas

kleineren Borsten. Flügel namentlich an der Basis deutlich gelblich

tingiert, Randdorn deutlich, aber niclit sehr gross, 3 und 4 Langs-

ader schwach divergierend, hintere Querader steil und kaum ge-

schwungen, Schüppchen und Scliwinger gelblich. — Das Weibchen

gleicht namentlich auch in der Beborstung der Beine vollständig

dem Männchen, nur ist die ganze Bestäubung noch etwas dichter,

die Striemung der Thorax weniger scharf, die Hinterleibsflecke

deutlicli und recht scharf begrenzt, sämtliche Schienen und die

Spitze der Mittel- und Hinterschenkel gelb.

2 c? 5 Î aus Tosari (Kobus).

6. Spilog. lateralis, sp. nov. $.

Flavido-cinerascens ; oculis vitta frontali nigra, non tam lata et

orbitis cinereis, albo-micantibus separatis, nudis, antennis fuscis,

ailiculo tertio basi sordide flavido, seta longe piumata, palpis nigris

apice flavidis; thoracis dorso dense cinereo -poUinoso, lineis mediis

duabus sat angustis et vittis duabus lateralibus latis obscuris,

humeris et thoraris lateribus flavis, scutello piano, cinereo, margine

sordide flavido; abdomine ovato, convexo, apice acuto, flavido-

cinereo immaculato; pedibus flavis, tarsis nigris; alis flavis, spinula

costali distincta, venis long. 3 et 4 divergentibus, nervo transverso

ordinario distincte flexo, squamis flavidis, halteribus flavis. Long.

9,5 mm.

Augen für ein Weibchen nicht allzubr eit getrennt, da die Stirn über

den Fühlern schon ein wenig schmäler ist als ein Auge und sich

nach oben zu noch etwas verschmälert; die tiefschwarze Mittel-

strieme ist glanzlos, bis zum Scheitel gleichbreit und hinten bis

zur Mitte schmal ausgeschnitten, was aber nur bei gewisser Be-

trachtung deutlich zu sehen ist; die vorn breiteren, hinten schmäle-

ren Orbiten sind nebst den übrigen Theilen des Kopfes seidenartig

grauweiss bestäubt. Im Profil gesehen nehmen die Augen fast den
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ganzen Kopf ein, da die Stirn nur wenig und nicht scharfeckig,

die Wangen fast gar nicht vorragen und die Backen schmal sind.

Fühler in der Mitte der Augenhöhe eingelenkt, kürzer als das

Unteigesicht, 3. Glied ziemlich schmal, braungrau u. an der Basis

schmutzig gelb, 2. Glied braun; Borste bräunlichgelb, sehr lang

gefiedert, Taster schmal, schwarz, an der Spitze gelblich, Rüssel

fleischig , ziemlich kurz mit breiten Saugflächen
,

pechschwarz.

Thorax auf dem Rücken dicht grau bestäubt, 2 schmale, ziemlich

scharf begrenzte Mittellinien, die hinter der Naht verschwinden,

und 2 breite Seitenstriemen, die die ganze Länge des Thorax

einnehmen, indem sie oberhalb der Schulterecken entspringend

über der Flügelwurzel hinweg sicli bis zum Schildchen erstrecken,

dunkelbraun, Schulterecken und die ganzen Brustseiten rötlichgelb,

nicht durchscheinend ; de 3, a nur vor dem Schildchen ein Paar

längerer, pra kurz, st. 1, 2, die untere hintere halb so lang wie

die obere
;
Schildchen flach, graulich bestäubt mit schmutzig gelbem

Rand. Hinterleib stark gewölbt, eiförmig, hinten zugespitzt, ein-

farbig dunkel gelbgrau ohne Zeichnung; er ist fast nackt und nur

vom Hinterrand des 3. Ringes an abstehend beborstet. Beine röt-

lichgelb, Tarsen schwarz ; Vorderschienen borstenlos, Mittelschienen

hinten mit 2, Hinterschienen aussen abgewandt mit 2, innen abge-

wandt mit 3 etwas kürzeren Borsten. Flügel ziemlich intensiv gelb

tingiert, Randdoin lang und kräftig, 3. und -4. Längsader deutlich

divergierend, hintere Querader steil und geschwungen, die ungleichen

Schüppchen gelblich, Schwinger gelb.

1 Î aus Tosari (Kobus).

7. Spilog. argentata Walk.

1 c? (Piepers).

8. Limnophora prominens sp. nov. c? $.

Cinerea ; oculis vitta angusta nigra distincte separatis, ore pro-

ducto, antennis nigris, seta pubescente vel breviter pilosa, palpis

filiformibus nigris, haustello gracili, nigro nitido; thorace nigro-

brunneo, opaco, vitta laterali ab humeris usque ad alarum basin
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pertinente et pectoris lateribus griseis , scutello brunneo, apice

cinereo ; abdoinine subcylindrico vel conico, cinereo, maculis binis

segmentorum 2 et 3 triangularibus nigiis, pedibus nigris, simplicibus,

parce setosis ; alis subcinereis > vena long. 4 apice levissime sursum

curvata, squamis inaequalibus et halteribus subflavidis. — Femina

simillima mari, oculis latius disj ii net is, thoracis vittis tribus latissimis

nigris, interdum confluentibus, abdomine oblongo differt. Long.

S 5,5 ? 6,5 mm.

Die Art hat die grösste Aehnlichkeit mit einer von Becker auf

den Canarischen Inseln gefangenen und von mir als L. obscurisquama

beschriebenen , unterscheidet sich aber sofort durch gelbliche

Schüppchen und den Besitz von 3 de. Die Augen sind durch eine

deutliche schwarze Strieme getrennt, neben welcher die bräunlich

bestäubten Orbiten fast völlig verschwinden, Stirn und Wangen ein

wenig vorragend, Backen etwas breiler, Mundrand deutlich vorge-

zogen ; Fühler schwarz, bis zur Vibrissenecke reichend, Borste haar-

förmig, an der äussersten Basis schwach verdickt, deutlich pubescent,

Taster sehr dünn, an der Spitze kaum etwas stärker, schwarz,

Rüssel schlank, glänzend schwarz. Thorax von dunkelschwarz-

brauner Färbung, die durch Zusammenfliessen von 3 sehr breiten

Striemen entstanden ist, von denen man bei gewisser Betrachtung

ab und zu noch eine Spur wahrnimmt, eine breite Strieme von

den Schulterecken bis zur Flügelwurzel und die Brustseiten grau-

lichweiss; de 3, a äusserst kurz und haarförmig, 2—3 reihig, st

1, 2, die untere hintere viel kleiner; Schildchen braun, an der

Spitze graulich. Hinterleib walzenförmig bis schwach kegelförmig,

fast nackt, Hinterrand des 3. und Mitte und Hinterrand des 4.

Ringes mit einem Kranz abstehender Borsten Der 2. und 3. Ring

trägt je ein Paar dunkelbrauner Flecke, die die Gestalt eines

rechtwinkligen Dreiecks haben , dessen i'echter Winkel in der

Mittellinie des Körpers am Hinterrand der Ringe liegt, während die

Hypotenuse nach aussen etwas abgerundet ist; zwischen den Flecken

bleibt die graue Grundfärbung in Form einer schmalen, vollständig

gleich breiten Rückenlinie frei. Beine schwaiz, Pulvillen und Klauen
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kaum etwas verlängert; Vorderschienen borstenlos, Mittelschienen

hinten mit 2 , Hinterschienen aussen abgewandt und innen abge-

wandt mit je 1 Borste. Flügel graulich, 4. Längsader an der Spitze

sehr schwach zur 3. aufgebogen, hintere Querader steil und schwach

geschwungen, Schüppchen und Schwinger gelblich. — Die Augen

des Weibchens sind durch eine Strieme getrennt, die über den Fühlern

etwa so breit ist wie ein Auge und die gleichfalls zum grössten

Teil von der schwarzen, hinten tief aber undeutlich ausgeschnit-

tenen Mittelstrieme eingenommen wird. Auf der vordem Hälfte

des Thorax erkennt man ziemlich deutlich 3 breite braune Striemen,

die mehr nach hinten zu zusammengeflossen sind. Der Hinterleib

ist länglich, hinten zugespitzt, die Flecke desselben nicht so deutlich

dreieckig und nicht so scharf begrenzt als beim Männchen ; alles

übrige wie bei diesem.

2 (? 6 Î aus Tosari (Kobus).

9. LImn. nigripennis sp. nov. c? $.

Nigra, opaca; oculis sat late disjunctis, altis et angustis, oie

pauUo produclo, antennis longis, nigris, seta tenui, distincte pu-

bescente, palpis filiformibus nigris, haustello gracili, nigro nitido;

thorace et scutello concoloribus , humeris et lateribus cinereis
;

abdomine satis brevi, subcylindrico (?) caeruleo-cinereo, segmento

1 fere toto nigi'o, binis maculis trigonis segmentorum 2—4, in

medio fere cohaerentibus, nigris; pedibus simplicibus nigris, parce

setosis, pulvillis minutis ; alis fumosis, basi hyalinis, vena long. 3

basi 3-4setis armata, squamis inaequalibus albis , halteribus fla-

vidis. — Femina a mare alis uìinus infuscatis et abdominis maculis

distincte discretis differt. Long. <? 4, ? 4,5 mm.

In der Kopfbildung hat die vorliegende Art grosse Aehnlichkeit

mit Allognota agromyzina Fall. Die sehr hohen und schmalen,

oberhalb und unterhalb der Mitte ziemlich gleichbreiten Augen sind

durch eine verhältnismässig breite Strieme gelrennt, die über den

Fühlern gemessen ein wenig schmäler ist als ein Auge; die schv/arze,

hinten tief ausgeschnittene Miltelstrieme nimmt den grössten Teil
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der Stirn ein, während die gelbgrau bestäubten Orbiten nur sehr

schmal sind. Stirn über den Fühlern etwas vonagend und eine

scharfe Ecke bildend, Wangen voUsliindig fehlend, so dass das

Untergesichl etwas zurükweicht , Backen ziemlich schmal, Mund-

rand deutlich etwas vorgezogen, ungefähr soweit vorstehend wie

die Stirn. Die weit über der Augenmilte eingelenkten Fühler sind

recht lang, an der Spitze abgerundet und schwarz, die haarförmige,

an der Basis kaum vertlickte Borste deutlich pubescent, Taster

ziemlich lang, fadenförmig, an der Spitze kaum etwas verbreitert,

schwarz, Rüssel ziemlich schlank, glänzend schwarz. Thorax und

Schildchen schwarzbraun, stumpf, die Schullerecken und die Brust-

seiten hell aschgrau bestäubt; de 3, vor der Naht 2^ aber die

vordere weit feiner, st 1, 2, die hintere untere aber nur etwa

halb so lang als die obere; a äusserst kurz und haarförmig, zwei-

reihig. Hinterleib massig lang, wahrscheinlich cylinderförmig, doch

ist er bei dem einzigen Miinnchen durch Zufall seitlich comprimiert,

so dass die wirkliche Gestalt nicht m\t Sicherheit angegeben weiden

kann; er ist wie die Brustseiten graulich bestäubt, der 1. Ring

fast ganz schwarz, der 2. und 3. Ring mit je einem Paar dreiecki-

ger, in der Mittellinie wahrscheinlich zusammenftiessender Flecke,

der 4. mit einem Mittelfleck ; er ist fast nackt und nur vom Hin-

terrand des 3. Ringes an länger beborstet. Beine schwarz, Pul villen

und Klauen kurz; Vorderschenkel unterseits mit einer sehr weit-

läufig angeordneten, aus 4—5 Borsten bestehenden Reihe, Mittel-

schenkel unterseits nackt, Hinterschenkel unterseits abgewandt nur

vor der Spitze mit 1—2 Borsten; Vorderschienen borstenlos. Mittel-

schienen hinten mit 1, mehr nach der Basis zu gerü<;kten Borste,

Hinterschienen aussen abgewandt und innen abgewandt mit je 1

Borste. Flügel deutlich gebräunt, an der Basis glashell, ähnlich

wie bei Ghelisia monilis Mg., Randdorn fehlt, 3. und 4. Längsader

fast parallel, 3. an der Basis mit 3—4 weitläufig stehenden Börst-

chen, wie sich solche auch bei gewissen europäischen Arten der Gat-

tung Limnophora finden, z. B. L. notata Fall, obsignata Rd. u. a.;

hintere Querader steil und grade, letzter Abschnitt der 4. Längs-

ader kaum etwas länger als der vorletzte, die ungleichen Schüppchen
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weisslich, Schwinger gelb. — Das Weibchen gleicht vollständig dem

Männchen, nur ist der Hinterleib eiförmig, hinten zugespitzt, die

Hinferleibsflecke auf Ring 2 und 3 in der Mitte durch eine schmale

bliiulichgraue Strieme deutlich getrennt, während sie am Hinter-

rand der Ringe sich bindenartig bis zu den Seiten des Hinterleibs

fortsetzen, und die Flügel sind ziemlich gleichmässig graulich tin-

giert, an der Basis nicht heller.

1 (? 1 $ aus Tosari (Kobus).

10. Lispa sericipalpis sp. nov, c? $.

Capite tlavido griseo, viltà frontali lata nigra postice emarginata,

palpis nigris, apice flavido-micantibus; thoracebrunnescenti-cinereo,

vittis tribus latis obscurioribus, thoracis lateribus cinereis; abdo-

mine subcylindrico, nigro brunneo, macula media postica segmen-

torum 2—4, marginibiis anferioiibus utrinque, hypopygio et ventre

flavido-cinereis
;

pedibus simplicibus, nigris; alis cinereis, venis

long. 3 et 4 parallelis, squamis albido-flavi.«!, halteribus sordide

flavis aut infuscatis. Long. 5,5— 6 min.

Stirnmittelsti'ieme sehr breit, schwarz, der hintere ausgeschnittene

Teil dicht braun bestäubt, die sehr feinen, nur vorn etwas deut-

licheren Orbiten, Wangen und Backen messinggelb bis ockergelb

bestäubt, Hinterkopf grau ; die Wangen mit feinen Härchen besetzt,

Fühler etwas kürzer als das Untergesicht, schwarz, Borste lang

gefiedert, Taster schwarz, der verbreiterte Teil mit blass messing-

gelber^ seidenartiger Bestäubung, gegen das Licht gehalten schwach

durchscheinend, Rüssel glänzend schwarz. Thorax dunkel bräunlich-

grau bestäubt, schwach glänzend. 3 ziemlich breite Striemen , von

denen die mittlere über die Acrostichalborsten, die seitlichen über die

Dorsocentralborsten laufen, noch etwas dunkler, nur bei reinen

Stücken sich deutlicher abhebend, Brustseiten grau; de 4, die

beiden vordersten kürzer und feiner , st wie bei allen Lispearten

4,2, die untere hintere kleiner. Ich will an dieser Stelle ein für

die Gattung Lispa höchst characteristisches Merkmal erwähnen,

welches darin besieht, dass die Pteropleuren unmittelbar über der
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hintern obern Sternopleuralborste stets mit einem Büschelchen von

Härchen besetzt sind, die sich bei keiner Anthomyidengattung

weiter finden. Hinterleib fast cylindrisch, schwach gelblichgrau be-

stäubt, der 1. Ring auf der Dorsalseite ganz braun, die 3 nächsten

mit je einem Paar grosser, die ganze Länge der Ringe einnehmender,

vorn zusammenhängender, nach hinten divergierender und sich

hier nach beiden Seiten bindenartig erweiternder brauner Flecke ,

von denen die des 4. Ringes kleiner sind und sich seitwärts

nicht weiter erstrecken, Hypopyg ungefleckt. Die Hinterleibszeich-

nung lassi sich auch so beschreiben, dass man den Hinlerleib

als braun bezeichnet, während ein ziemlich schmaler dreieckiger,

mit der Spitze nach vorn liegender Mittelfleck auf der Hinterhälfte

des 2. und 3. Ringes und ein kleiner, mehr runder Fleck auf

dem 4. Ring, die Vorderränder des 2. und 3, Ringes zu beiden

Seiten und die Seiten des 4. Ringes grau gefärbt sind. Reine schwarz,

Schenkel wie gewöhnlich graulich bereift, ohne auffallende Rildung,

die Mittelschenkel an der Spitzenhälfte etwas verjüngt ; Hinter-

schenkel unterseits auf der dem Körper abgewandten Seite vor der

Spitze mit 3—4 längeren Borstenhaaren. Vorderschienen borstenios,

Mittelschienen hinten mit 1, Hinterschienen aussen auf der Mille

mit 1 sehr kurzen , aussen abgewandt mit 1 längern Borste. Flügel

gelblichgrau, 3. und 4. Längsader parallel, hintere Querader steil,

sehr schwach nach aussen bauchig gebogen, letzter Abschnitt der

4. Längsader so lang wie der vorletzte, Schüppchen weisslich

mit schmalem, schwach gelblichem Saum, Schwinger gelblich mit

bisweilen verdunkeltem Knopf. — Das Weibchen unterscheidet

sich nur durch etwas undeutlichere Striemung des Thorax, breiteren

und etwas flach gedrückten Hinterleib und fehlende oder schwach

entwickelte Borsten auf der Unterseite der Hinterschenkel.

4^6? aus Tosari (Kobus).

Anm. Die Art gleicht in Grösse, Gestalt u. Zeichnung volkom-

men der in der Wiedemann'schen Sammlung des Wiener Museums

befindlichen L assimilis Wied., nur sind bei dieser die Taster weiss-

gelb, die Thoraxstriemen viel dünner, von den 4 de die 3 vorderen
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kleiner und gleichgross und der 1. Hinterleibsring fast ganz grau.

In allenn übrigen, namentlich auch in Farbe und Beborstung der

Beine, stimmen beide Arien überein.

11 Coenosia tumidiventris sp. nov. <?.

Cana; capite, antennis, palpis pallide flavis, vitta frontali sub-

fulva, antennarum seta longe piumata; thorace concolore, humeris

flavidis, leviter cinereo-poUinosis , scutello flavido ; abdomine sub-

cylindrico, apice panilo compresso , basi subtus appendice semiglo-

boso instructo, sordide flavido vel carnoso, segment is 2, 3 et 4 et

parie basali hypopygii binis maculis rotundis nigiùs et linea media

plus minusve dislincla ornatis; pedibus flavis, tarsis pauUo obscu-

ratis, pulvillis elongatis; alis subflavidis, spinula costali nulla,

squamis inaequalibus albidis, halteribus flavis. Long. ca. 6 mm.

Augen ziemlich hoch, oben breiter als unten, Stirn nur wenig

vorragend, eine Ecke bildend, Wangen gar nicht bemeikbar. so

dass das Untergesicht etwas zurückweicht, Backen schmal , Mund-

rand nicht voi'gezogen, Hinterkopf unten ziemlich stark gepolstert,

sämtliche Teile blassgelb, fast fleischfarben. Stirn über den Fühlern

etwa so breit wie ein Auge an derselben Stelle, nach dem Scheitel

zu sich etwas verschmälernd; auch die anfangs breitere, lehm-bis

ockergelbgefärbte, hinten nur wenig ausgeschnittene Mittelstrieme

verschmälei't sich nacli oben etwas , so dass die blassgelben Oi'biten

bis zum Scheitel ziemlich gleichbreit bleiben. Fühler etwas über

der Augenmitte eingelenkt, blassgelb , Basis etwas dunkler, die

ebenfalls weissgelbe Borste lang gefiedert, Taster fadenförmig,

blassgelb, Rüssel schmutziggelb. Thorax hellgrau , ungestriemt,

Schulterbeulen gelblich durchscheinend, aber meist etwas grau

bereift, Schildchen ebenfalls gelblich, kaum bereift. Hinterleib tast

cylindrisch, aber ein wenig seitwärts zusammengedrückt ; auf der

Bauchseite findet sich an der Basis ein eigentümlicher, balbkugelför-

miger, dunkelbrauner, glänzender Ansatz, der mir bei der ersten

Betrachtung den Eindruck machte, als .sei er durch Zusammen-

trocknen von ausgetretenem Körperinhall entstanden; bei starker
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Vergrösserung komme ich aber doch zu der Ansicht, dass man es

hier mit eihem merkwürdigen. wahrscheinHch nur dem Männchen

eigenen Gebilde zu tun hat. Von der Seite gesehen ist der Hinterleib in

der Basalhälfte höher als im Endteil
, auch ohne den erwähnten

Anhang. Seine Färbung ist' ein schwer defìnirbares, schmutzig röt-

liches Giaiigelb, an der äussersten Basis schwach durchscheinend.

Der 1. Ring fragt -keine Zeichnung, der 2. lässt nur bei gewisser

Betrachtung die ganz verloschene Spur von 2 rundlichen, etwas

dunkleren Rückenflecken und eine kurze Mittelsti'ieme erkennen,

der 3. zeigt diese Flecken schon deutlicher, ganz besonders schart

aber, namentlich von hinten betrachtet, der 4. Ring, der auch

eine ziemlich deutliche, fast die ganze Länge des Ringes einneh-

mende Mittelstrieme trägt. Die beiden wohlentwickelten , halb-

kuglich vorragenden Teile des Hypop^gs liegen von der Seite

gesehen genau über einander; der Basalteil ist in der Grundhälfle

graulich bereift und trägt gleichfalls 2 ziemlich scharf begrenzte,

kreisrunde schwarze Flecke, während der Rest lehmgelb gefärbt

ist. Der ganze Hinterleib ist mit kurzen, am Hinterrand des 3

und 4. Ringes etwas längeren, anliegenden Borsten, der Basalteil

des Hypopygs mit einem Kranz abstehender Borsten besetzt. Beine

blassgelb, Tarsen etwas verdunkelt, Pulvillen und Klauen verlän-

gert; Vorderschienen mit 1 ziemlich langen Borste, Mittelschienen

hinten mit 2, Hinterschenkel unterseits abgewandt mit etwa 4,

zugekehrt auf der Mitte mit 1 recht langen Borste, Hinterschienen

aussen und aussen abgewandt mit je 2, innen mit 1 Borste. Flügel

schwach gelblich, Randdorn fehlt, 3. und 4 Längsader parallel

oder nur sehr wenig divergierend, hintere Querader steil und grade,

letzter Abschnitt der 4. Längsader di—1| mal so lang als der

vorletzte, 6. Längsader verkürzt, Schüppchen ungleich, weisslich,

Schwinger gelblich.

. 1 c? (Piepers).
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NOTES ON ACARI,
XlIIth Series. ')

(Parasitida e, Bdellidae, Thrornbidiidae, Oribatidae)

BY

.- Dr. A. C. O U D E M A N S.

(With Plate 6-9).

1. Parasitus poppei Oudms.

(With Plate 6, fig. 1—4).

1903, VII, 17. Parasitus fìoppei Oudms., in Entom. Bericht.,

p. 85. —
Deutonympha. Length. 464 .u. I have also individuals of 512 ii\

their only difference is, that their hairs are somewhat longer. —
Colour the usual straw-colour, but paler. — Shape like that of

1) Series I; 15, I, 1897

„ 11; 5, IX, 19C0

„ III; 30, XI, 1901

„ IV; 18, VII, 1902

„ V; 14, V, 1903

„ VI; 28, VII, 1903

VII; 31, X, 1902

„ Vili; 10, XII, 1903

„ IX; 10, IX, 1904

„ X; 28, VII, 1904

„ XI; 12, I, 1904

Series XII
;

Tijclsclir. V. Ent., v. 39, p. 175—187.

„ „ „ 43, „ 109-128.

„ Ned. Dierk. Ver., ser. 2, v. 7, p.50—88.

„ „ „ „ 2, „7,p.276-311.

„ V. Eut., V. 45, p. 123-150.

„ „ „ 46, p. 1-24.

„ Ned. Dierk. Ver., serie 2, v. 8, p 17 - 34.

„ „ 2,„ 8, p. 70-92.

Abh. Nat, Ver. Bremen, v. 18, p. 77—98.

Mém. Soc. Zool. France, v. 16, p. 1—32.

Tijdschr. v. Ent., v. 46, p. 93—134.

„ Ned. Dierk. Ver. ser. 2, v. 8. p. 202-240.

The Series are independent from one another. 0.
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Paras, coleoptratorum (L.) — Texture; scaly on the shields, wrinkled

on the unprotected parts. — Dorsal side (Fig. 1) wholly protected

by two dorsal shields , except a linear space between the shields.

Shoulders distinct. The ant. shield about 4/7 ; the post, shield

about 8/7 of the length of the body. The hairs are short sharply

pointed bri.stles Those on the shoulders are much longer, but

shorter than half of the body's width. On the post, margin two

bristles which are slightly longer than the others.

Ventral side (Fig, 2). Mentum or tritosternum of the usual type.

Sternal shield long and narrow; post, top between the coxae IV;

provided with 4 pair of small bristles. Anal shield large, with

pointed post, end; provided with minute anal aperture and the

usual three hairs, of Vv'hich the postanal one is long Cribrum in the

post. top. Venter with about 12 pair of ventral and 6 pair of

marginal small bristles. Htigma aside of coxa IV. Petitrema long,

extending forward till before coxa I ; with sinuations between the

coxae.

Epistoma (Fig. 4) with 2 cusps and a very low medial one.

Mandibles small.

Maxillae and palps (Fig. 3). ILypostoma with 6 strong bristles,

two short horns and transparent outwardly curved and basally

feathered inner malae. First free joint of palp (trochanter) ven-

trally and distally with a singular hair. This is distally bifid; the

longer tooth of this fork is bent sidewardly.

Legs of the usual type, slender; the only characteristic is that

the femur II lias venti'ally (Fig. 4) two minute chitinous knobs.

Habitat: Talpa europaea, Mus sytvaticus.

Patria: Germany.

Found by Mr. S. A. Poppe , of Vegesack.

Type in collection Oudemans.

2. Neopodocinum Oudms.

(With Plate 6, fig. 5—20.)

1902, IX, 10. Neopodocinum Oudms. in Tijdsclir. v. But. v. 45,

p. ^, 8, 24.
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In the Tijdschrift voor Entomologie, v. 43, Verslagen, p. 72,

published 20, XI, 1900, I already mentioned «an acarus, which

^positively was strayed in Amsterdam from tropical regions. It is

«an acarus with a tropical shape; it probably belongs to a new

«genus, for it possesses all the characters of Lœlaps, except the

«legs I which lack the claws and the ambulacral sucker. I have named

«this mite provisorily Lrelaps jaspersi^) (In honour of the finder,

Mr. J Jaspers Jr.).

In the same journal, v. 45, p. 4, 8, 25, published 10, IX,

1902, I created a new genus for this creature, Neopodocinum,

with the following characteristics: its nearest ve\dX\\e \?> Podocinum

Beri., of the Laelaptinae ; it differs, however, from it by having

a robust shape and short legs I.

One of the reasons which led me to place the acarus among

the Laelaptinae was the shape of the epistema, which resembles

that of Ijihidoides like two peas.

By the courtesy of Mr, L. H. D. De Vos tot Nederveen Cappel

I received a few acari caught by his son in Medan (Deli, Sumatra).

Among these there were two Gamasids who, after closer examin-

ation, proved to be new members of the genus Neopodocinuml

So my supposition that Neopodocinwm be a genus of tropical

regions is confirmed.

But my having placed it under the Laelaptinae "^d&y^vowg. The

second legs of the males are provided ventrally with tubercles,

whilst those of the females lack these tubercles. This sexual differ-

ence characterizes the Farusitinae. And though the unprotected

venter and the shape of the epistema more remember us of Lae-

lajptinae, I do not hesitate a moment to place it in future in the

JParasiiinae.

In the same time I am in the occasion to give ample generic

characters :

Neopodocinum : Parasitinae without ventral shield (Fig. 6, 13).

Moreover: Dorsal shield in protonympha double (Fig. 5), in adults

single (Fig. 11). cT legs I with ambulacrum (Fig. 11), $ legs I

without ambulacrum. Coxae 4 near each other (Fig. 6, 13). Peri-
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frema long (Fig. 13). Epistoma long, pointed, on both sides ser-

rulate (Fig. 5, 11). Chelae short and heavy, without molars (Fig.

7, 14). Above the lingua a stylet-shaped ep'qiharpix, hitherto not

met with in Acari (Fig. 10, 17, 20). Lingua on the sides with

ciliae; the ciliae in the middle of the sides are the longest (Fig.

9, 16, 19). Styli, between palps and hypostoma, short and thick

(Fig. 8, 15, 18). Hypostoma short, wide, with almost triangular

wide external malae or horns and bifid and ciliated internal malae.

3. Neopodocinum vosi Oudms.

(With Plate 6, fig. 5—10).

1903, XI, 2. Neopodocinum vosi Oudms , in Entom. Bericht, p. 100.

Protonympha. (Fig. 5). Length 880 \i. — Colour the usual

of Parasitiis. — Shape broad oval, somewhat triangular in front.

—

Texture scaly in the shields, wrinkled in the weak parts. —
Dorsal side (Fig, 5) with 2 dorsal shields. Ant. dors, shield long,

about I of length of body; post. dors, shield about | of ditto;

both shields wholly protect the dorsum; there is no weak margin.

Hairs smooth, small and curved. 4 vertical hairs. On a level with

leg I 4 hairs. On a level with leg H 6 hairs. Between legs II

and III about 6 hairs. Posteriorly of ant. dors, shield 4 hairs. On

post, shield a row of 6 hairs curved considerably backward. On

the post, margin 4 hairs. Quite on the edge of post. dors, shield

8 hairs.

Ventral side (Fig. 6). Tritosternum short and wide with the

usual 2 hairs. Sternal shield wide, pentagonal, with the usual 6

hairs. No ventral shield. Anal shield in the centre of the venter.

No inguinal shields. Peritrematic shields short, coinma-shaped. Venter

with about 12 pair of hairs.

Epistoma (Fig. 5) long, pointed, laterally serrulate.

Mandibles heavy, short (Fig. 7). Upper iaw with 2 incisors, 1

dogtooth and a sense-organ ; no molars. Lower jaw with 1 incisor

and 1 dogtooth; no molars. Flagellum long, sausage-shaped, villous.

Epipharpix (Fig. 10) stylet-shaped, long.

Tijdschr. v. Entom. XLVII 9
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Lingua or hypopliarynx long, on tlie sides ciliated (Fig. 9).

Ui/postoma (Fig 8) shoi't, wide, witli wide horns, bifid and cili-

ated inner malae, and short and thick styli. Palps usual, with

thick genu, provided with 1i rod-like hair.

Legs (Fig. 5) shorter than body and thick, esp. legs II; pro-

vided with short and thick spines. Legs I without aubulacriim
;

therefore I think my protonympha is a female one. Legs II heavy

(see its coxa in fig. 6); its tarsus with 8 transparent heavy spur-

shaped hairs.

Habitat.^ On CaiJtarsins molossus (a beetle).

Patria: Sumatra (Deli).

Found by Mr. De Vos tot Nederveen Cappel.

Type in my collection.

4. Neopodocinum nederveeni Oudms.

(With Plate 6, fig. 11—17).

1903, X[, I. Neopodocinum nederveeni Oudms., in Entom.

Bericht p. 100.

Male (Fig. 11). — i.englh. 1400 ,«. — Colour dark brown. —
Shape almost a parellelogram, sliglitly triangular in front, siighlly

convex on the sides and posteriorly. — Texture scaly and

polished in the shields; wrinkled in the weak parts. —
Dorsal side (Fig. 11). About 6 vei-lical hairs of which the 2d pair is

long. In the anterior part about 6 pair of long hairs. On the sides two

longitudinal lows diminishing in size backward. On the post, margin

no hairs but 4 pair of dark pits. A central large square of the

dorsum with 9 pair op minute hairs. Laterally an improtected

margin with two longitudinal rows of hairs. The hairs aie serru-

late (Fig. 12).

Ventral side. (Fig. 13). Tritosternum small with the usual two

hairs. Jugular shields small, less chitinized. Sternal shield wide

anteriorly, narrow posteriorly between the coxae IV, slightly exca-

vate anteriorly, truncate posteriorly, with acute prolongations be-

tween the coxae, with the usual 5 pair of hairs. No ventral
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shield. Anal shield oval, in the centre of the venter, with the

usual 3 minute hairs and the crihiuni. Peritrematic shields long,

wide, acute posteriorly, waving forward, at a level with coxae II

becoming ilorsal and contiguous with the dorsal shield (Fig. 11).

No inguinal shields. The whole venter with numerous hairs.

Epistoma (Fig. 11) long and pointed, laterally serrulate.

MmuUhles (Fig. 14) heavy; upper jaw with two triangular in-

cisors, a large ditto dog-tooth, a rounded molar, if any, the usual

sense organ, and dorsally and basally two sense oi'gans. Lower jaw

with 1 incisor, 1 triangular dog-tooth, a minute ditto behind it,

no molars, a formidable thumb-like movable copulation organ.

Flagellum long, round, distally acute, villous.

Einpharynx (Fig. 17) long, stylet-shaped.

Rypoiiha'-ynx or lingua (Fig. 16) long, laterally ciliated; its middle

ciliae the longest.

Maxillae (Fig. 15). Hypostoma short, wide; horns wide, almost

triangular, with light centre and basal inner knob. Inner malae

wing-like. Slyli short and thick. Palps usual, slender.

Legs (Fig. 11) increasing in length backward. Legs I sliorter

than body, slender, hairy, vith amhidacruM and a ^\-sliaped durk

chilinization in tlie middle of the tarsus. Legs II as long as body,

thick; femur ventrally with spur; genu and tibia ventrally (visible

l)y transparency^ with a knob; tarsus distally with 3 spur-like

hairs. Leg III longer than body, thickei' than leg I, curved outward,

spinous. Leg IV about 1^/.^ the length of body, strong, as thick

as leg II, spinous, curved outward, its tai-sus with 2 ventral knobs

and distal claw-like hair.

Habitat? On Catharsius molossus, a beetle.

Patria: Sumatra (Deli).

Found bij Mr. üe Vos tot Nederveen Cappel.

Ti/pe in my collection.

5. Neopodocinum jaspersl. Oudms.

(With Plate 6, fig. 18—20)

1900 XL 20. Laelaps jaspersi Oudms., in Tijdschr. v. Entom.,

v. 43, Verslagen, p. 72.
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1902. IX. 10. Neopoilocimini jaspersi Oudms., Tijdschr. v.

Entom., V. 45, p. 4, 8, 25.

Female. Of this female I wrote (1902):

»I have only one female, which probably is not an adult one,

»for it has an Emeus-\\ke genital shield, and a hair behind

»the anus«. I now am of tlie opinion that my female really

is adult, and that so-called protenymphae, deutoymphae and trito-

nymphae générantes (Berlese) do nol exist. At all events Irilonym-

phae do not exist, and nymphae g(Mierantes are things that I do not

conceive.

Length 1300 ^ — Colour light brown, — Shape broad oval,

triangular before the shoulders, with sides slightly convex and

perfectly rounded posteriorly. — Texture scaly in the shields,

wrinkled in the weak parts. On the dorsum two waving slightly

raised ridges, accompanied with two smaller ones, and anteriorly

two still smaller ones. — i)ö;'<!?ä;/,?icfe, see description in this journal,

v. 45, p. 25. Ventral side, see my description in this journal, v. 45,

p. 26. Of course there is a long peritrematic shield, which escaped

my observation, and which becomes dorsal between legs III and II.

Epistoma, mandibles, palps and legs, see this journal^ v. 45, p.

25 and 26.

Epipliarynx (Fig. 20) stylet shaped.

HypopJiarynx or lingua (Fig. 19) long, hairy, especially the hairs

or ciliae at its sides; the ciliae in the middle of the sides are

the longest.

Maxillae (Fig. 18). Hypostoma short and wide; styli short and

thick; horns or outer malae nearly triangular, wide; inner malae

together: bifid and ciliated outward.

6. Uropoda alfkeni. Oudms.

(With Plate 7, fig. 21—27).

1903, XI, I. Uropoda alfkeni Owà\xì'è.,\n.^nÌQ\'ù. Bericht p. 101.

Deutonympha. Length 500 ,«, width about 330 ^. — Colour

brown. — Shape like that of U. hosi Oudms. Texture polished

everywhere.
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Dorsal side (Fig. 21) provided with numerous minute hairs

which are arranged in 8 longitudinal rows, four of them parallel

to the edges of the body, the other limiting a nearly dumpbell-

shaped space.

Ventral side (Fig. 22). Sternigenital shield with outgrows between

the legs, with long markings simulating a long narrow shield, within

which only 5 pair of extremely minute hairs are planted. Peritrematic

shield (tho the right of fig. 22) reaching behind coxae 111 and fused

before the head with that of the opposite side. Metapodial shield

occupying the space between the peritrematic, sternigenital and

ventrianal shields, rounded posteriorly. Ventrianal shield a little

more than half a circle, anterior edge slightly convex. Anus

quite posteriorly. Sufflexed margin of dorsal shield (fig. 22

on the right) notched; each notch with an extremely minute hair.

Peritrema first directed outward, then between the stigma and the

edge suddenly forward, tlien suddenly inward, then suddenly

obliquely outward and forward; before reaching the edge it turns,

running obliquely inward and backward, then it turns slowly for-

ward, till it reaches at a level before the coxae I the oblique edge

of the body. — To the left of fig. 22 I have drawn the coxae

and the pits for the legs. — Tritosternum with one feather

(Fig. 2.'î).

Epistoma (Fig. 24) a long oval blade partly between the two

coxae of the palps ; with a long mucro at its top, with serrate edge.

Mandibles minute, without any striking particularity.

Maxillae. Hypostome (Fig. 25) short, wide, with distinct median

line of demarcation between right and left coxal plate. Horns

sm.U, curved outward, sharply pointed. Outer malae twice longer,

with external spur opposite the tops of the horns, acute distally.

Inner malae lanceolate. No central slip. Palps: trochanter ven-

trally with 2 feather-like hairs.

Legs. Femurs with blade (Fig. 27, = femur I). Little spurs

are on femur I doisally, the end of tarsus I (fig. 26), and to the

sides of tarsi II, III, IV, genu III and IV. —
Habitat ? (On Frosopis brevicorms).
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Patria: Germany (Bremen).

Found by Mr. J. D. Alf ken.

Type. In my collection,

7. Sebaia Oudms.

(With Plate 7, fig. 28—37.)

4903, XI, 1. Hehaia Oudms, in Entom. Bericht, p. 101.

Named in honour of Seha^ naturalist, 1665—1736.

Belongs to the BdeUldae Pachygnathinae.

It differs from Pachygnatlms Dug, and Bimichaelia Thor in

having no folds on the abdomen and no eyes.

8. Pachygnathinae Kramer.

Consequently the characters of the family »one or two eyes"

and «abdomen with segmental folds,» must fall.

9. Sebaia rosacea Oudms.

(With Plate 7, fig. 28—37)

1903., XI, 1. Sebaia rosacea Oudms. in Entom. Bericht, p. 102.

Adult Length 320 ^. — Colour rose. — Shape short oval. —
Texture of dorsum of cephth. scaly; of dorsum of abd. granulate;

granules rather laige; the dorsal shields scaly; the remaining skin

smooth. —

Dorsal side ( Fig. 28 ). Cephalolhorax well separated

from abdomen, trapezoidal, wider posteriorly, longer than wide,

protected by scaly shiehl; scales small, directed forward. On

this shield posteriorly near the median line a pair of hairs,

about one third of the length op the cephth.; then more outward

the pseudostigmata infundibuliform (see fig. 2!)) with their long,

extremely thin, thin-haired pseudostigmatic organ; then quite on

the edge (see also fig. 32) a pectinate hair. In the foremost half

of the céphalothorax again a pair of hairs near the edge, and two,

minute rostral hairs. Abdomen oval, truncate anteriorly, without

the characteristic folds of Vachyguaihus Dug. or Biwichaelia Thor,
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but with 6 transverse rows of small shields, corresponding to 6

sec^ments The two shields of the first row coalesced, to form one

elongate shield. The 4 sliields of the 61 h row ditto. Each shield

with a curved thick, small hair or bristle, which moreover is

hairy (see fig. 30). So there are two longitudinal hairs near the

median fine; then follow two ditto, beginning on the 3d segment
;

then two lateral rows (see also fig. 32).

Ventral side (Fig. 31). I could not observe the coxal plates.

The -enital aperture lies in the middle of the abdomen, is long

elliptil is shut by two valves, under each three suckers are dis-

cernable, and overgrown hy 4 n.inute hairs on each side. On a

httle distance from these there are again three minute hairs directed

toward the aperture. Anal aperture between genital aperture

and edge of abdomen, long, narrower than genital one, shut by

two covers, flanked by one row of 4 and one .ow of 3 minute

hairs, quite like on the sides of the genital aperture.

Mandibles (Fig. 33) longer than those of /W%^^^^/«^^ Dug. Their

chelae (Fig. 34) short, strong; upper jaw with one incisor and

one dogtooth, both minute and blunt, and a deep incision behind

the do-toolh. Lower jaw with broad very blunt dogtooth.

Mal^llae. On a square base are attached the median underhp

(Fig 35) the two outer malae, and the palps. Both underhp and

malae are distally denticulate. I must confess that my drawing

is partly a schematic one, for I could not well discern what I

saw Palps (Fig. 33) quinquearticulate; femur as long as the

following joints together. Tarsus not appendiculate on tibia, but

terminal and slightly longer than genu and tibia together. In fig

36 I drew the distal end of the palpal tarsus, with its 3 curved

and 2 lanceolate hairs.

Legs (Fig. 32 and 37). As far as 1 could observe the lengths

of the joints increased towards the tarsus, which is slender. In

fio- 37 I have delineated an ambulacrum. On a minute praetarsus

there are two rather strong claws, and a n.edian claw-like and

hairy organ, consequently something between a claw and a pul-

vdlum.
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Berlese in one tabula of Fachygnathns (Ac. Myr. Scorp. Ital.

fase. 57 n°. 10) draws 3 claws and a pulvillum, and in the other

(]ibid.. fase. 45, n'^. 5) an ambulacrum like that of Sebaia (my

fig. 37).

Habitat. I found it dead in glycerine in a map with unmounted

microscopical preparations. The map is made of straw-paste-board.

Patria. Netherlands.

Type in my collection.

10. Erythraeus germanlcus Oudms.

(With Plate 7, fig. 38—45).

1903, VII, 17. Erythraeus germanlcus Oudms., nov. sp., in

Entomologische Berichten, p. 88.

Adult. Length. 2300 /t. — Colour most probably brown-red; in

spirits almost black, with reddish transparent rostrum, palps, coxae,

trochanteres, femurs, and dark brown remaining articles of legs. —
hhape Uke that of E. regalis' (G. L. Koch).

Dorsal side (Fig. 38). Crista about one fourth of the creature's

length. Anterior areola (Fig. 39) with 8 spinous hairs (one is

delineated in fig 40) and two pseudostiginata. These are oval shal-

low cups; each with a long, smooth, hair-shaped pseudostigmatic

organ. Posterior areola only with 2 pseudosligmata, each with their

pseudostigmatic organ. Dorsum density covered with hairs of the

same shape as those in the ant. areola (Fig. 40).

Ventral side (Fig. 43). Less hairs than in the dorsal side, but

of the same shape. The animal being quite opaque, the genital and

anal openings and covers were not observable.

Rostrum of the usual shape; mandibles styliform. Maxillae of the

usual type, surrounding the mandibles in forming the rostrum.

Their coxae fused together to form the underside of the head

(Fig. 43), Palps with club-.shaped so-called appendiculum (Fig.

44 and 45).

Legs comparatively slender, with cylindrical articles, except the

tarsi which are of the usual shape, somewhat swollen. The hairs
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of the legs are leaf-shaped with serrated sides (Fig. 41). Moreover

there are smooth tactile hairs (Fig. 42) between the leaf-like ones.

First leg 2755 lu; second leg 1682 /x; third leg 2262 ^; fourth

leg 3915 /i.

Habitat under bark of Abies excelsa.

Patria: Germany.

Type: in collection Oudemans.

Found by Mr. J. D. Alfken, of Bremen, near Bremen.

11. Eremaeus confervae (Schrank.)

(Witte Plate 7, fig. 46, 47)

Eremaeus confervae (Schrank), nymjiha, Oudms. in Entom. Bericht,

p. 102.

Nympha. By the courtisy of Mr. Van Kempen of Amsterdam,

I am in the opportunity to describe the nympha of this species.

It resembles that of E. lacusfris (Michael).

Length 400 ,«. — Colour brown with a wine hue. Shape

(Fig. 46) of the abdomen thick oval, abruptly broken off anteriorly

with a sinuous line; cephalothora.x triangular with rounded

rostrum. A line, curved forward on the céphalothorax runs from

the shoulders before the pseudostigmata and the interlamellar hairs.

Four lateral indentations are made to receive the legs. Pseudostig-

mata minute holes dorsally and anteriorly of the posterior portion

of the céphalothorax. Psendosfigmatic organs extremely fine, as long

as the half of the width of the cepiialothorax. Interlamellar hairs

near the pseudostigmata, stiff thick bristles. Lamellar hairs absent.

Bo&tral hairs small, wide apart, slightly curved ontwaid. Abdomen

provided with about 30 transverse ridges, which posteriorly follow

the rounded edge of the abdomen, anil with numerous granulations

between the folds or ridges. On each side 3 transparent bristles

(Fig. 47) serrated on one side. In the miildle of the posterior half

of the abdomen a pair of ditto. On the posterior edge and between

the six long curled intensely black long hairs, again two pairs of ditto.

Legs reddish, with only a few hairs, especially on the tarsi.

Notable are on the femora and tibiae a small curved feathered



126 (dr. a. c. oudbmans), notks on acaui.

hair, and on the tihiae distally a long tactile hair. Claws mono-

dactyle, strong, curved.

Dllferences îvith the n^inph of E. lacusIris (MichaeV). The nymph

of this species has a dingy-white colour, passing into pale ochre-

colour; the abdomen is provided with about 18 broad wrinkles,

and deprived from the 3 lateral pairs, and 1 median pair of spikes.

12. Notaspis voigtsi Oudms.

(With Plate 8, fig. 48 50).

lOO'i. VI. 16. Notaspis voigtsi Oudms. in Zool. Anz. v. 25,

p. 473.

1902. XI. 11. idem, in Tijdschr. v. Enlom. v. 45, Verslagen,

p. 55.

Adult. Length 375 ^|. — Colour dark, almost black, rostrum and a

large oval patch on the anterior dorsum brown (Fig. 48). — Shape

like that of Not. suhglobula Oudms., N, semluulum (Panz.) etc.

Texture^o[\^\\eà.

Dorsal side (Fig. 48). Aljdomeu oval, wide, with pteromorphae

almost half-globular, polished, without any mark'ngs or hairs; be-

hind the pteromorphae subtrapezoidal, like in N semiaulum (Panz )
—

Pteromorphae long, extending posteriorly far beyond the half of

the abdomen, wide, hiding totally the creature's hinder legs, blunt

anteriorly, not extending forward beyond the line of demarcation

between céphalothorax and abdomen.

Céphalothorax (Fig. 48 and 49) triangular, short, I'ather blunt,

polishe('. Lamellae half as long as céphalothorax, rather wide,

wider anterioily than posteriorly. Lamellar cusp short, bearing the

lamellfu' hair on its base inward. Lamellar hair very strong,

transparent, smooth. luterlamellar hairs touching the distinct

demarcation between abdomen and céphalothorax, standing on their

usual places, smooth. Translar/iella present but very indistinct.

No rostral hairs. Pseudostig la a low cup at the base of the outer

edge of the lamella. Pseudostigmatie organ rather long, davate,

with thin peduncle and almost fusiform head, smooth.

f entrai side (Fig. 50). Céphalothorax very wide, almost penta-
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gonal, with larçe camerostome, with tridentate rostral top, with

pointed tectopedia I, with a pectinate hair planted before them, with

blunt tectopedia II, with a smooth but thick hair outside of this,

with two pair of bristles behind the camerostome, and one ditto

on the epimera II. Abdomen almost square, smooth, without any

markings or hairs; genital aperture almost circular, far forward;

its anterior half almost in the area of epimera II. Anus enormous,

almost triangular, with rounded angles, especially the front-angle.

Legs short, the hinder ones not extending beyond the posterior

margin of the abdomen (Fig. 48); the (ore-legs reaching with the

half of their tarsus the Tne of the rostrum (Fig. 49). Tarsus I

longer and slenderer than tarsus II. Genu I and II and tibia I

and II provided outwardly with a transparent, rod-like, rough hair.

Ungues tridactyle, very heterodactyle.

Habitat: decaying leaves.

Patria: Germany.

Fomid by Mr. Hans Voigts in the neighbourhood of Göttingen,

May 1901.

13 Glycyphagus setosus (C. L. Koch).

(With Plate 8, fig. 51—53.)

1841. Acarus setosus C. L. Koch, Deu. Cr. Myr. Ar., fase. 33, n«. 3.

1842. G. L. Koch, Uebers. Arachn. Syst., v. 3, p. 119.

1859. Grube, in Arch. Nat. Liv. Ehst.-Kurl., ser. 2, v.

1, p. 465.

1867 Fumouze et Robin, in Journ. Anat. Physiol., v. . .

p. (44).

1903 Glyeyphagns setosus Oudemans, in Entom. Ber. p. 102.

MÉGNiN (Les Parasites et les mal. par., p. 139; 1881) idenli-

fies this species with Gl. cursor ((ierv.) =r domesticus (de Geer).

Certainly he is wrong.

Among numerous Aleurobius furinae (L.) sent to me by Mr.

S. A. Poppe of Vegesack I found one <^ ö/j/ey/V/./^ «5 which immed-

iately arrested my attention by its long abdominal hairs, which

were more than twice longer than its own length. At once

^as convinced of having found back again the lost Acaruswa
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setosus of e. L. Koch. The little creature had shrunk, but as I

did it swell up, the relative length of the trailing hairs diminished

considerably. Yet, with low annplifications the hairs were longer

than with high powers (indeed a curious optical illusion). I am

sure having drawn -the dragging hairs in my figure not too long,

for my drawings are always made with the camera lucida. (N.

B. ! Koch draws these hairs three times longer than the body !)

Male (Fig. 51 and 53). Length 280 ^. — Colour pale straw-

coloured. — Shape oval; greatest width behind legs II.— Texture

finely granulate like Gl. cadaverum (Schrank).

Dorsal side (Fig.51). The inner pair of the first transverse row of 4

hairs close together, so that their basal chitinous rings touch each

other ; the outer pair at a level between legs I and II. — The second

transverse row a little behind legs II, straight. — The third row

about the middle of the body, well curved forward; the inner pair

between median line and edge; the outer pair on the edge. —
The fourth row has the shortest hairs; they are shorter than the

front-hairs, stiff; the row is well curved forward; the inner

pair near the median line; the outer pair close to the edge. —
The fifth row considerably curved forward; the inner pair between

median line and edge is very long, certainly two times longer

than the body ; the outer pair close to the edge, scarcely longer

than the body and curved ontward. — The sixth pair slightly curved

forward (not backwai'd like in the other species of Gl.^, quite

posteriorly ; the outer pair close to the edge about \ \ times longei',

the inner pair close to the outer paii', about 2 times longer than

the body. — Quite on the posterior edge again a pair of hairs,

about 2 tirries longer than the body.

Ventral side (Fig. 53). Lateral hairs between coxal plates II

and III short, about ^ width of body. Five pair of postanal hairs,

of which the ist, counted from the anus, minute; the 2d as long

as the anus; both pairs smooth; the 3d slightly longer than width

of body; the 4th about | width of body; and the 5th about 2

times the length of body. — Epiniera I touching each other; no

true sternum; epimera II slichtly shorter than I ;
epimera III very
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short; epimera IV twice longer than III. The coxal plate III is

limiter! proximally by a chitinoiis bar. — Genital aperture between

coxal plates III, triangular, top forward, with rounded corners and

sides. Penis almost dunnpbell shaped, straight; suckers minute. Four

minute smooth hairs before the aperture; two a litlle behind it. —
Anal apeiture long; anterior end flanked by a pair of smooth hairs,

shorter than ihe anal split.

Mandibles. I am unable to say anything about them. My pre-

paration is already bad enough to open it again and to destroy it.

Maxillae. (Fig. 53). Median lip a little pointed in front ; outer

malae distally rounded; palps of the usual type, with scarcely

discernable trochanter, femur and genu, which *are fused with the

enormously developed coxal plate.

Fseudostlffmatic organ (Fig. 5'2) with main trunk, distally dis-

tinctly bifid, and laterally with small bifid branches.

Legs like those of Gl. cadaverum (Schrank).

Habitat. Meal.

Patria. Germany (Vegesack).

Foimd by Mr. S. A. Poppe.

Type in collection Oudemans.

14. Glycyphagus fustifer Oudms.

(With Plate 8, fig. 54—56).

1903, XI, \.Glyci/phagus fustifer Oudms,, in Entom. Bericht,

p. 103. —
Male. Ijengtli 360 m. — Colour pale straw-coloured. — Shape

oval; in my specimen the greatest width about in the middle.

—

Texture finely granular like in Gl. cadaverum (Schrank). —
Dorsal side [Fig. 54). Second transverse row of 4 hairs slightly curved

forward. — Third transverse row well curved forward.— Fourth

transverse row considerably curved forward, so that its inner pair

originates even before middle of the animal's body. — As usual,

the hairs of these 4 rows are smaller than, or at the most equaling,

the width of the body. The inner pair of the 4th pair is rather
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long; it passes even the posterior edge of the animal. — Fifth row

slightly curved forward ;
inner pair between the median line and

the edge, Ig times longer than body; outer pair near edge. —
Sixth row almost straight, about i^ times longer than the body.

—

There are moreover two hairs at the very posterior edge, and shorter

than the body.

Feutrai side (Fig. 56). Epimera I joined to a minute sternum.

Epimera II shorter than epimera I. — Epimera III shorter than

the width of the coxal plate III. — Epimera IV twice longer than

epimera III. Moreover a chitinous bar limits the proximal end of

coxal plate III. — Genital opening almost bee-hive-shaped, accom-

panied by the usual 4 minute hairs anterioily. Anal aperture usual,

with anteriorly a pair of minute smooth hsirs. — Lateral hairs

between coxal plates II and III a little longer than half the body-

width. — Postanal hairs three pair, of which the second pair,

counted from the anus, is shorter than the width of the body; the

other pairs equal to or slightly longer than the width of the body.

—

Near coxal plats IV a minute hair.

Mandibles. I am not in the opportunity to describe them. My

preparation, alieady in a very unfavorable condition, would be des-

troyed, if opened.

Maxillae (Fig. 56). A distinct s/mrp middle piece (fusion of

inner malae, underlip). Distally rounded outer malae. Palps of the

usual type, with two free joints; trochanter, femur and genu scar-

cely discernable.

Leffs. Like those of Gl. cadaverum (Schrank). Hairy hairs of the

legs thicker and longer than those of the named species. Pseudo-

stigmatic organ (Fig. 55) deeply biiid, with branches which seem

to radiate from a centrum. Genu II distally irith a sausage-hke

olfdcturic hair which is longer than the tibia.

Habitat. Most probably the same localities as Gl cadaverum,

diomesticus, etc., for my specimen was found on furniture.

Patria: Germany (Vegesack).

Found by Mr. S. A. Poppe.

Type. In collection Oudemans.
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15. Glycyphagus burchanensis Oudms.

(Willi Plate 0, fig. 57—60).

1903. Nov. 1 Glycijphagus hiirchanensls, Oudms., in Entom. Be-

richt., p. 103.

1904.— Oudms., in Tijdschr. Ned. Dierk. Ver., ser. 2, v. 8, p. 333.

Male. Length 420 p. — Colour pale straw-coloured. — Shape

like thai of Gl. cadavernm (Schrank), — Texture like tliat of the

named species. —
Dorsal side, (Fig. 57.) First transverse row of 4 hairs

as usual. — Second row curved slightly forward, on the usual

place. — Third row considerably curved forward, so that the inner

pair of hairs of this row springs from the dorsum at the middle

of the body-length ; the outer pair far backward. — Fourth row con-

siderably curved forward, so that the inner pair of hairs stands

nearly on a line with the outer pair of the foregoing row. — Fifth

row considerably curved forward; its inner pair nearer the edge

than the median line. — Sixth row quite posteriorly near the edge,

slightly curved backward. — Length of hairs. The front-hairs and

those of the 4th row are shorter than the width of the body.

The hairs of the 2d and 3d row and the outer pair of the 1st

row equal the width of the body^ or even are longer. The outer

pair of the 5th row are sliglilly longer than the width of the

tody. The inner pair of this row is 1| times longer than the

length of the body. The hairs of the Oth row are somewhat shor-

ter. — Thickness etc. of the hairs. The hairs are thicker than in

any known species except Gl. mtermedins
,
probably Gl. michaeli

too. The minute hairs of the hairs stand more off than in any

other species known to me. The outer pair of row 4 is quite

stiff. The inner pair of this row passes heijoiid the posterior edge

of the abdomen.

Ventral side (Fig. 59). Epimera I are joined to a small sternum.

Epimera II as long as I. Epimera III and IV as usual. Chitinous

bar on proximal end of coxal plate III as usual. Genital opening

almost round with chitinous bar in front, and accompanyed by

the usual 4 hairs. Anal aperture as usual. — Lateral hairs far
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backward^ near trochanter III ! Postanal hairs three pah' of which

the 1st and 3d are shorter than the width of the body; the 2d

slightly longer than the length of the body. — A pair of minute

hairs aln:iost between the median line and coxal plate IV.

Mandibles. I am not in the opportunity to give a description of

them; my preparation being already in a most unfavourable

condition.

Maxillae. Idem ; but you may discern in fig. 59 the inward

pointed outer malae ; the palps as usual; here too the trochanter,

femur and genu were, though scarcely, discernable.

Legs. Pseudostigmafic organ a beautiful figure of a tree in winter,

slender stem and ramificale thin branches (Fig. 58) ; stem 7iot

bifid ; dislally ending ramificate. — On the ventral side of genu III

the pi'oximal hairy hair of the other cadaverum,-di\\\eA species is

here transformed in a villous scale (Fig, 60). This scale is long

lanceolate, longer than genu and tibia together. It differs consid-

erably from that of Gl. michaeli Oudms. — Moreover the legs

resemble those of 01. cadavermn (Schrank).

Habitat: ?

Patria : Isle of Borkum (Burchanum of the Romans).

Pound by the late Prof. Dr. Oskar Schneider.

'Ii/pe in my collection.

16. Anoetus discrepans Oudms.

(With Plate 9, fig. 61—64).

1903. Nov. 1. Anoetus discrepans Oudms. , in Entom. Bericht.

p. 103.

Hypopus. Length 216—248 ^<. Colour bi-ownish. — Sliape elongate,

oval, with top backward, somewhat like A. spiniferus Michael, but

cephth. more pointed anteriorly. — Texture polished. —
Dorsal side (Fig. 61). Cephalotorax about one third the length of the

whole creature, triangular, with straight base, and slightly outwardly

curved sides ; top rounded ; a transverse row of 4 minute spots in

the middle; seen with immersion-system these spots transfoi'm into

(sense?) haiis (Fig 62). Abdomen a reversed high triangle with
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rounded posterior edge ; 10 pair of the same hairs are placed

symmetrically on it, a group of 4 pairs anteriorly, a group of three

pairs in the middle, and a group of again three pairs posteriorly.

On the very post, edge a pair of minute hairs.

Ventral side (Fig. 63). Esimerà I forming a long V and joined

to the long sternum. Epimera I running toward the post, end ot

the sternum, but not leaching it ; they join the epimera III. A

curved chitinous bar limiting outwardly the coxal plates II runs,

parallel to epimera II, toward the distal end of epimeron III, but

does not reach it. Epimera III normal, joining to a second sternum

which runs backward up to the genital aperture, passing the united

normal epimera IV. — Genital aperture usual, with the two pairs

of interior suckers. Anal opening behind the cannon-shaped suckers.

—

Near the distal ends of epimera II a pair of indistinct spots, which

certainly are rudimental minute suckers. Before epimera IV a pai

of more distinct spots ; most probably still functional minute suckers.

Before and touching the suckerpla te a pair of small suckers. Sucker-

plate broad-heart-shaped, with 8 suckers, arranged 2, 4, 2. The

first two suckers are pedunculate, and as their peduncles grow

thicker towards their attachment on the body, the suckers are

connon-, or telescope-shaped. They are movable, for in none of

the more than 20 individuals in my possession they have the same

direction. (See also fig. 64). The inner pair of the second row is sligthly

larger than the outer one, and as usual provided with two central

points. The last row of two suckers touches the inner pair of the

second row, but is remote from the posterior edge of the plate
;

and this again is remote from the posterior edge of the abdomen.

Capitulum or rostum small, scai'cely extending beyond the ant.

edge of Cephth ; a little excavate ant., and bearing two hairs,

slightly longer than the capitulum itself.

Legs. First leg (without the sticking hair) as long as the ab-

domen, robust in comparison with the other legs. Second and

third of equal length and shorter than I; fourth leg slightly longer

than céphalothorax, and the less in size of all the legs. Femur

and genu 1 and II not fused. Tarsi I and II proximally with long

Tijdschr. voor Entom, XL VII. 10
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olfactoric hair. Tarsi I aud 11 with infundibuliform, tarsus III

wilh spoon-shaped sticking haii-; tarsus IV with trailing hair as

long as the four last joints of the leg. Tarsi I, II, III, with

extremely minute claw.

Habitat? (on Ilalictus ^-notafus K.)

Patria: Germany (near Bremen).

Found bij Mr. J. D. Alfken.

Tifpe in collection Oudemans.

17. Anoetus sumatrensis Oudms.

(With Plate 9, fig. 65—66

1903. Nov. 1. Anoetus sumatrensis Oudms., in Entom. Bericht.,

p. 103.

HypopUS. — Length 232—248 ^i. — Colour brownish pale. —
Texture polished. — Shape broad oval. —

Dorsal side (Fig. 65). Céphalothorax about one sixth the length

of the whole creature, sinuated anteriorly above the legs and the

head. Above each leg, near the edge a minute hair. Demarcation

between Gephth. and Abd. straight. — Abdomen with a row of 6

minute hairs anteriorly, two a little behind the middle and two

on each side about the middle. — Before the Gephth. a portion

of the rounded epistome is visible.

Ventral side (Fig. 66) : Epimera I short, joined to a long ster-

num. Epimera II long, directed towards the post, end of the ster-

num, but not touching it. Goxal plates II limited posteriorly and

outward by a chitinous epimerite which joins the epimera III. These

form together a transverse bar, and join to a second sternum,

which passes even the epimera IV, which form together again an

almost transverse bar. — Genital aperture touching the sucker-

plate; genital suckers distinct. Anal opening small, between the

first and second row of suckers of the sucker-plate. — On

the epimera II, near the trochanter II a pair of minute suckers.

Touching a bur which runs from trochanter III to epimera IV,

again a pair of minute suckers. To the sides of the genital

aperture, touching the sucker-plate, a third pair of minute
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suckers. Suckerplate large; its length is more than one third ot

the length of the body and its width a little shorter than one

half of this length. It does not reach the posterior edge of the

body. It has first a row of two suckers, slightly laiger than those

of the ventral surface; then a row of four large suckers, of which

the inner pair has two central points; finally a pair of suckers

a little larger than those of the first row, but smaller than the

outer pair of the second row. — The edge of the body is laterally

slightly sutilexed to the ventral side.

Capitulum long, passing beyond the edge of the epistoma, ending

in two long hairs which are planted on minute bases.

Legs. Coxal plates forming together a large ventral plate (Fig.

66, grey portion). Legs 1 and IV as long as width of body; legs

II and III shorter. Legs I and II somewhat thicker than legs III

and IV. Femur and genu of leg I and of leg II fused. Tibia I

and II and tarsi I and II dorsally and proximally with olfactoric

hairs. Genus, tibiae and tarsi I and II with only a very few

spines on the sides of the joints. Tarsi I and II ending in an

almost straight minute claw and a lanceoatel sticking hair.

Trochanteres II and IV not discernable; tibiae ar d tarsi III and

IV apparently fused. I did not see any lanceolate sticking hair

at the end of tarsus III, yet it may be present. Tarsus IV

ending in a minute claw and a short trailing hair (as long as

tibia I).

Habitat. In dung (on Sphaeridium dimidiatum Cast).

Patria. Sumatra.

Found by Mr. C. Fischer, and presented to me by Mr. S. A.

Poppe.

T^pe in collection Oudemans.

Arnhem, 20 October 1903.



ENUMERATION
DES

LÉPIDOPTÈRES HÉTÉROCÉRES
DE JAVA

PAR

MM. PIEPERS et SNELLEN.

(Planches lOelll).

V 0-

Famille VIII. LITHOSIDAE Herr.—Sch., m.

(i, Arctiadae, Subfam. Nolinae et Litliosianae Hamps.

Catal. Brit. Mus. Vol. II). ^)

En continuant cette enumeration, nous ne donnerons plus de

descriptions détaillées des genres et espèces. Ayant résolu, comme

nous Tavions du reste déjà fait pour les Syntomidae, de nous con-

former à l'arrangement adopté par Mr. Hampson dans son ouviage

intitulé «Catalogue of the Lepidoptera Phalaenae in the British

Museum», nos tables analytiques et nos descriptions ne seraient,

dans la plupart des cas, que des répétitions de celles de Mr.

Hampson. Ainsi , nous nous bornerons dorénavant à citer pour

les espèces le premier auteur valide et ensuite le susdit ouvrage

1 Voir pour les parties I—IV Tijdschrift voor Entomologie XLIII p. 12 etc.,

XLIV, p. 101 etc., XLV, p. 151 etc. et XLVII p. 43 etc.

2) En me conformant à Mr. Hampson pour l'arrangement des genres, je dois

cependant faire observer que le caractère sur lequel il base la division de sa

famille en deux sections: Ocelles (ou yeux simples) absents: Nolina et Lithosia-

nae, ou présents: Arctianae, n'est pas sûr. Voir à ce sujet ma note dans le Tijd-

schrift voor Entomologie VIII p. 94 (1865).
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en ne donnant des notes que là où elles nous sembleront néces-

saires et des descriptions quand nous aurons des espèces inédites.

La rapidité de la publication des observations de Mr. Piepers, ce

qui est important, y gagnera. S.

Sousfamille NOLINAE Hamps.

Celama Peguensis Hamps., Moths of India li p. 138 fig. 93

(1894). — id., Cat. Brit. Mus. II p. 6 fig. 4 (1900).

Mr. Piepers captura un mâle dans les parties montagneuses de

l'ouest de l'île et Mr. P. T. Sijthoff envoya des exemplaires pris

dans les mêmes endroits, à une hauteur de 15—1800 mètres.

S.

Celama Tesselata Hamps., Moths, of India IV p. 504 (1896).

—

id.. Cat. Brit. Mus. II p. 8 pi. 18 fig. 1 (1900).

Mr. Piepers prit un exemplaire sur le mont Gedeh, un autre

au Preanger ou Prajangan, à 1500 mètres où Mr. Sijthoff en trouva

aussi. S.

Celama Nigrifascia Hamps
,

lUustr. VIII p. 5 pi. 139 fig. 15

(1839).

Cel. Fasciata Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 10 (1900).

Batavia (Piepers). S.

J'ai eu une fois la chenille à Batavia (14 mètres), pourtant sans

pouvoir la décrire ; elle aurait vécu sur le Laidana camara L.

P.

Celama Pascua Swinh., Proc. Zool. Soc. 1885 p. 293 pi. 20 fig. 6.

Cel. Internella Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 13 fig. 6 (1900)'

Batavia, Buitenzorg (Piepers). — Tegal (Lucassen).

S.

Un cocoa serré, oblong, plus haut d'un côté que de l'autre,

dont ce papillon s'est développé, m'a été apporté une fois à Batavia

(14 mètres) en juin. Il était attaché sur une feuille de dourèn
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{Burlo Zibethinus L. (') et c'est sur cette feuille que la chenille

aurait vécu. P.

Celama Dimidiata Snell., Tijds. v. Ent. 48 p. 66 pi. 6 fig. 2 (1874).

Cel. Lucidaüs Hamps.. Cat. Brit. Mus. II p. 47 (4900).

Java oriental : Tengger, 700 mètres (Piepers) — Ardjouno

(Hekmeyer). S.

Celama Taeniata Snell., Tijds. v. Ent. 48 p. 65 pi. 6 fig. 4

(4874). — Hamps., Gat. Brit. Mus. Il p. 47 (4900).

Batavia, Buitenzorg , Toeban, Samarang (Piepers) — Pekalongan

(van Deventer). S.

Deux petites chenilles, que je n'ai pas pu décrire et qui vivaient

sur les Heurs d'une sorte à'hevheïwienorcwciée Oulingi {Timbrisii/lis

miliacea) me furent apportées à Batavia (44 mètres); elles devinrent

le 9 avril des chrysalides dont une produisit le 43 avril le papillon.

P.

Celama Suffusa Hamps, Gat. Brit. Mus. II p. 19 pi. 48 fig. 4 4

Batavia, Buitenzorg, Dèpok (Piepers). S.

Une chenille trouvée à Dèpok (95 mètres) mais qui n'a pas été

décrite, vivait sur le kopo {JamhosadeHsiJloraXi. Ck.) et fila le 11 mai

un cocon serré de couleur brune; cette chenille devint papillon

le 24 mai. P.

Celama van Hasseltli Heylaerts, G. R. Soc. Ent. Belge, 36 p.

44 (4892).

Mr. Hampson cite cette espèce comme synonyme de sa Celama

Squalida Staud. Geci ne me semble pas hors de doute, ainsi je

crois qu'il est plus prudent de l'énumerer séparément.

Java (Heylaerts). S.

Celama Fumila Snell., Tijds. v. Ent. 48 p. 68 pi. 6 fig. 4

(4875). — Hamps., Gat. Brit. Mus. H p. 25 (4900). Batavia,

Buitenzorg, Bembang, Tengger, 700 mètres
\
Piepers) — Tega

(Lucassen). S.

(1) Pour la déteriuiuation des plantes voir Tijdschrift voor Entomologie XLIII

page 47. P.
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La chenille non décrite trouvée une fois à Batavia (14 mètres)

aurait vécu sur la feuille de la cassave [Manihot uüUssima Pohl).

Elle fila le 20/21 septembre un cocon serré et parcheminé, de

couleur blanche, d'où le papillon fit son apparition le 2 octobre.

P.

Celama Phaeochroa Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 29 pi. 18

fig. 24 (1900).

Preanger ou Prajangan, 2 exemplaires (Piepers).

S.

Nola Brunellus Hamps., Illustr. IX p. 89 pi. 158 fig. 31 (1893). —
id., iMoths of India II p. 143 (1894). — id.. Gat. Brit.

Mus. II p. 35 (1900).

Deux mâles envoyés par Mr. Sijthoff, pris dans le Preanger

ou Prajangan. S.

Nola Distributa Walk., .Tourn. Linn. Soc. VI p. 113 (1862). —
Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 36 (1900). - PI. 10 fig. 1 (Chen.)

Batavia; Gedeh 1400 mètres (Piepers). S.

La chenille trouvée à Batavia (14 mètres) sur la feuille du

ketapan {Terminalia catajipa L.) et sur le houngour {Lagerstroemïa

reginae Bxb.) Elle a 16 pattes, a une forme plate; la tête et le

reste du corps sont d'une couleur sepia ou brun jaunâtre mélangé

de noir; elle est couverte de beaucoup de poils serrés qui sont

sur les côtés longs, blancs et gris. Le vas dorsalis est très visible; sur

chaque segment on trouve deux verrues noires, placées droites l'une

à côté de l'autre, et sur chaque côté encore une verrue jaune d'où

les longs poils sortent. La figure est bien réussie. Elle se fit un

cocon serré parcheminé, de forme cilindrique et de couleur brune

un peu jaunâtre. Une chenille devenue cocon le 19 mars produisit

le 30 mais le papillon. P.

Roeselia Fola Swinh., Trans. Ent. Soc. 1890 p. 194. — Hamps.,

Cat. Brit. Mus. II p. 52 pi. 19 fig. 24 (1900).

Batavia, Buitenzorg, Dèpok (Piepers). S.

Les chenilles couvertes de poils très serrés d'un gris clair trouvées
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à Dèpok (95 mètres) sur le Imiou senganl {Melastoma polyanthum D. G.)

et sur le gol/oh outan (^Eugenia L. spec.) Tout comme l'espèce

suivante, elles manifestent le singulier phénomène, qu'après la mue,

la peau de la tète dont la couleur est d'un brun jaunâtre reste

adhérée à la tête ; aussi deux et même trois de telles peaux restent

sur la tête pareilles à une houppe, comme cela peut se voir sur

l'image bien réussie. Quelque chose d'analogue se produit seulement,

à ce que je sais, pour la chenille ie VAmblgpterus Panojìus Gram.

Des chenilles coconnées le 24 avr" dans une filure serrée de couleur

brune, produisirent les papillons le 3 et le 4 mai. P.

Roeselia Ustipennis Hamps., Trans. Ent. Soc. 1895 p. 297. —
PI. 10 fig. 2,a,b. (chen.).

Koeselia Signifera Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 52 fìg. 17

(1900).

Batavia (Piepers). S.

Les chenilles à Batavia (14 mètres) sur la feuille du Keiapan

{Termlnalia catana L.).

Elles ont 16 pattes et ressemblent beaucoup à celles de l'espèce

précédente, aussi par l'étiange phénomène de la houppe déjà

nommée. Les longs poils sont cependant blancs et parmi ceux-ci

se trouve une substance laineuse blanche, de sorte que la chenille

a l'air d'être couverte de ouate, ce qu'on ne pouvait bien rendre

sur l'image. Loisqu'elles se coconnenl, elles perdent cette substance

laineuse, et la plupart des poils sont alors d'un blanc jaunâtre.

La filure est brune. Les chenilles coconnées le 26 et le 27 avril

produisirent les papillons le 4 mai. P.

Roeselia Argyria Hamps., Moths of India II p. 145 (1894). —
id., Cat. Brit. Mus. II p. 57 pi. 19 fig. 26 (1900).

Preanger, 15—1800 mètres. Fveçu de MM. Sijthoff et Anthony.

S.

Roeselia Aperta Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 59 pi. 19 fig. 29

(1900).

Java (Horsfield). Mr. Piepers n'a pas trouvé cette espèce.

S.
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Roeselia Metallopa Meyiick, Proc. Linn. Soc of N. S. Wales

Ser. '2, \ p. 726 (1886)- — Hamps., Cat. Bril. Mus. II p. 59.

Preanger, un niàle (Piepers).— ib., 15—1800 mètres (Sijthoff).

S.

Zia Acontioides Walk., Journ. Linn. Soc. VI p. 118 (1862).—

Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 76. fig. 21 (1900).

Buitenzorg, une femelle (Piepers). S.

Sous-famille LITHOSIANA.E Hamps.

Nishada Nodicornis Walk., lourn. Linn Soc. VI p. 104 (1862).—
Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 112 (1900)

Preanger ou Prajangan, 1500 mètres (Piepers, Sijthoff).

S.

Nishada Flabrifera Moore, Proc. Zool. Soc. of Lond. 1878 p. 23.

—

Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 113 (1900).— PI. 10 fig. 3 (Chen.)

Batavia, Buitenzorg (Piepers). S.

La chenille fût trouvée à Batavia (14 mètres) sur une espèce

de mousse d'un vert foncé et croissant sur des murs humides,

qui s'appelle dans la langue Malaise loiimout batou et dans la

langue Soudanaise louîcout hatoii {^Musjns spec.) Elle a 16 pattes,

le dos est noir, le ventre d'un gris clair, à côté de chaqiie segment

au-dessus de la limite du ventre, l'on aperçoit une verrue brune.

Elle est entièrement couverte de poils noirs très serrés, à chaque

côté du premier segment thoracique une touffe de lonis poils res-

semblant à un pinceau fait saillie. Ce qui est à signaler c'est que

lorsque la chenille rampe, les jointures des articulations ont l'ap-

parence de lignes d'un blanc laiteux, dont cependant seulement celle

qui se trouve entie les segments abdominaux antéiieurs, est très

visible. L'image est assez bien réussie mais agrandie d'une manière

disproportionnée. La chenille n'est pas plus longue qiie 14 centimètres,

et l'épaisseur est beaucoup moindre que sur l'image. Une chenille

devenu le 18 décembre une chrysalide brune, de forme ordinaire,

enveloppée de lilure, produisit le papillon le 28 décembre. Une

autre du 14 mars le 25 mars. P.
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Nishada Sambara Moore, Cat. Lep. E. I. C II p. 304 (1859).

—

Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 113 fig. 54. (IbOO).

LitJiosia Chnjseola Snellen, Tijds. v. Ent. "22 p. 83 pi. 7

fig. 5 (1879).

Mr. Hampson a compare les originaux de ma Chryseola avec la

Sambara de Mr. Moore et me mande que c'est la même espèce.

Dans la figure qu'il donne du mâle, les ailes postérieures sont trop

arrondies.

Buitenzorg, Sindanglaya, Salak (Piepers). S.

Lexis Puncticollis Butl. Trans. Ent. Soc. of Lond. 1877 p. 353. —
Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 116 fig. 58 (1900).

Batavia, Preanger ou Prajangan. (Piepers). S.

A Batavia (14 mètres) j'ai trouvé un jour sur la même espèce

de mousse que la chenille de la Nishada Jiahrifera, la chenille

courte, sombre de couleur, et très poilue. Coconnée le 18 janvier,

elle produisit le papillon le 30 janvier. P.

Rhagophanes Tortriciformis Zell., Bull, de Moscou 1853 p. 511

pi. 4 fig. 7—12. — Hamps., Cat. Brit. Mus. p. 121 fig. 63

(1900).

Zeller décrit cette espèce de Java. Mr. Piepers ne l'a pas rencontrée.

S.

Mithuna Fuscivena Hamps., Moths of India IV p. 495 (1896).

—

id., Cat. Brit. Mus. II p. 122 fig. 64 (1900).

Batavia, Samarang (Piepers). — Tjandiroto (Oudemans).

S.

Ilema Fasciculosa Walk., Journ. Linn. Soc. VI p. 105 (1862).

—

Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 131 fig. 80 (1900).

Tjampea, un mâle (Piepers). S.

Ilema Tortricoides Walk., Journ. Linn. Soc. VI p. 107 (1862). —
Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 132 fig. 81 (1900).

Tjampea (Piepers). — Tjandiroto (Oudemans). — Preanger

(Sijthoff). — Ardjouno (Horsfield, selon Mr. Hampson).

S.
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llema Tumida Walk., Journ. Linn. Soc. VI p. 410 (1862). —
Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 133 fig. 82 (1900).

Buitenzorg, un mâle (Piepers). S.

Une fois à Buitenzorg; (276 mètres), la petite chenille, entièrement

noire, couverte de petits poils serrés, sur la même espèce de mousse,

que la NisJtada Jiabrifera. P.

llema Plagiata Walk., Journ. Linn. Soc. VI p. 109 (1862). —
Swinhoe, Cat. Het. Mus. Oxon. I p. 120 pi. 3 fig. 11 (1892).—
Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 134 lig. 83 (1900).

Buitenzorg, une femelle (Piepers). S.

llema Semibrunnea Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35 p. 411 (1891).

— Hamps., Gat. Brit Mus. II p. 135 pi 22 fig. 1 (1900).

J'ai identifié les exemplaires que nous avons reçus avec l'original

de Mr. Heylaerts,

Preanger, 15—1800 mètres (Sijthoff). S.

llema Chiloides Walk., Journ. Linn. Soc. VI p. 109 (1862).—

Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 135 (1900).

Mr. Hampson mentionne cette espèce de Java. Elle n'a pas

été trouvée par Mr. Piepers. S.

llema Oblitterans Feld., Verh. Zool. Bot. Ges. Wien 18 p. 285

(1868). — Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 144 fig. 92 (1900).

Buitenzorg (Piepers). — Preanger (Heylaerts). S.

J'ai reçu deux chenilles de cette espèce de Tjampea (160 mètres)

dans la partie occidentale de Java. Elles avaient 16 pattes et étaient

d'une couleur grise très pâle, le dos était pourtant un peu plus

foncé de couleur; une raie dorsale large, d'un jaune foncé, s'y fait

observer, qui est tant soit peu rompue sur le pi'emier segment

abdominal. Des poils noirs, très longs, pourtant clair-semés, font

partout saillie sur le dos et sur les côtés ; à chaque côté de la tète,

ces poils forment une longue touffe sortant du l^r segment thoracique

et ayant la forme d'un pinceau, P.
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llema Divisa Walk. Joum. Linn. Soc. VI p. 102 (1862). —
Swinh , Cat. Het. Mus. Oxon. I p. 106 pi. 4 fig. 21 (1892). —
Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 151 (1000).

llema Setiniformis Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 151 pi.

21 fig. 27 (1900).

Je ne vois pas de différence spécifique entre la Divisa telle que

Mr. Swinhoe la figure et la Seiiniformis Hamps.

Buitenzorg, un exemplaire (Oudemans). S.

llema Apicalis Walk., Journ. Linn. Soc. VI p. 104 (1862). —
Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 159 pi. 22 fig. 9 (1900). —
PI. 10 fig. 14 (Chen.)

Batavia. (Piepers). S.

J'ai trouvé plusieuis fois cetle chenille à Batavia (14 mètres)

sur la feuille du tamar indien {Tamarindus indica L.), sur celle

du d'jamhou ajer (^Eugenia L. spec.) et sur la même espèce de

mousse où vit la chenille du Nishada ßabiifera Moore, aussi sur

une espèce de mousse blanche Lichen croissant sur l'écore de dif-

féients arbres. Les chenilles agiles ont 16 pattes. Leur corps est

entièrement couvert de poils assez serrés d'une couleur gris foncé,

parmi lesquels sortent quelques longs poils noirs. Sur le dos de

cette chenille se trouve une ligne dorsale noire qui est variée à peu

près vers le milieu par une tache grise un peu plus claiie de

couleur. La tête est en grande partie d'une couleur jaune tiès

claire, avec deux taches noires. Le plus souvent la tête n'est pas

visible parce que la chenille la retire. La figure est bien réussie

quoique la longeur de la chenille n'est que de 1,6 centimètres. La

chiysalide se trouve dans un cocon serré. Les chenilles qui s'étaient

coconnées le 20 et le -6 avril, devinrent des papillons le 6 et le

9 mai. Une autre chenille devenue cocon le 16 février devint

papillon le 28 de ce mois. Un autre cocon du 27 mars donna le

papillon le 5 avril. Encore un auti'e de 5 mars le 17 mars.

P.

llema Badrana Moore, Cat. Lep. E. L C. Il p. 304 (1859) —
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Hamps., Gat. Brit. Mus. IJ p. 161 pi. 22 fig. 25 (1900).

Java (Horsfield). Mr. Piepers ne l'a pas trouvée. S.

Ilema Prabana Moore, Gat. Lep. E. I. G. II p. 304 (1859).—

Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 103 (1900).

Depok, Java occidental (Piepers). S.

Ilema Natara Moore, Gat. Lep. E. I. G. II p. 304 (1859).

Ilema ricana Hamps,, Gat. Brit. Mus. II p. 765 fig. 93 (1900).

Batavia (Piepers). S.

A Batavia (14 mètres) sur des feuilles de cï/'r/^* et probablement

aussi sur le lichen blanc déjà mentionné. La chenille est couverte

de poils serrés noirâtres ou d'un brun gris, elle a une raie dorsale

noire et à chaque côté de cette raie une marbrure indistincte

mélangée de rouge ou d'un ocre jaune. Sur le dos d'un des segments

antérieurs se voit une raie transversale noire
;

puis une quantité

de longs poils noirs sortent partout du corps. La forme de la

chenille est lant soit peu plate, les pattes du ventre s'écartent un

peu de côté et les pattes de derrière se dirigent un peu en arrière.

Une chrysalide rougeàtre ordinaire dans un cocon serré. Une chenille

qui avait filé son cocon le 27 janvier produisit le papillon le 6

février. P.

Bitecta Murina Hey)., R. G. Soc. Ent. Belge 35 p. 411 (1891).—

Hamps., Gat. Bril. Mus. II p. 180 fig. 97 (1900).

Mega-Mendoung (Piepers). — Preanger, 15—1800 mètres

(Sijthoff). S.

Monotaxis Trimaculata Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 182 fig. 99

(1900).

Buitenzorg, Gedeh (Piepers). — Preanger, 15-1800 mètres

(Sijthoff). S.

Oeonistis Entella Gram., Ill p. 27 pi. 208 D (1782).— Hamps.,

Cat. Brit. Mus. Il p. 185 fig. 103 (1900).

Deux exemplaires du type, comme Mr. Hampson le figure aussi.

Batavia, Buitenzorg (Piepers). S.

A Batavia (14 mèlres) et à Buitenzorg (267 mètres) la chenille
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sur le lobi lobi [Flacourtla sapida Rxb.) et sur \& gegareman {Ficus

heterophylla L.). Elle fit son cocon dans une feuille. P.

Agylla Gigas Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35 p. 409 (1894).

—

Hamps., Cat. Brit, Mus. II p. 198 pi. 24 fig. 19 (1900).

Preanger, 15—1800 mètres (Sijthofï). S.

Agylla Albocinerea Moore, Proc. Zool. Soc. of Lond. 1878 p. 13

pi. 1 fig. 10.— Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 209 fig. 127 (1900).

Sindanglaya (Piepersj. — Preanger, 15—1800 mètres (Sijthoft).

S.

Agylla Remelana Moore, Proc. Zool. Soc. of Lond. 1865 p. 798.

—

Hamps, Moths of India lï p. 68 (1894).

Ä. Ramelana Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 211 pi. 24 fig 18

(1900).

Un exemplaire intermédiaire entre le type et la variété 1

de Mr. Hampson, c'est à dire les ailes postérieures sans tache

noire (Preanger, Sijthoff) et trois de la variété 2 (Preanger,

Piepers, Anthony). S.

Stlctane Rectîlinea Snell., Tijds. v. Ent. 22 p. 91 pi. 10 fig. 7

(1879). — Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 258 (1900).

Rembang, un mâle (Piepers) S.

Stictane Fractilinea Snell, Midd. Sumatra, Lepid. p. 38 (1880). —
Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 259 fig. 174 (1900).

Batavia, une femelle (Piepers). S.

Lobobasis Niveimaculata Hamps., Moths of India IV p. 498 fig.

265 (1896). — id., Cat. Brit. Mus. II p. 260 fig. 175 (1900).

Buitenzorg, un mâle; Sindanglaya, une femelle (Piepers).

S.

Pseudoblabes Oophora Zell., Bull, de Moscou 26 p. 514 pi. 4

fig. 1—6 (1853). — Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 260 fig. 176

(1900). — PI. 10 fig. 5 (chen.)

Batavia, Buitenzorg (Piepers). — Tegal (Lucassen). S.



HÉTÉROCÈRES DE JAVA.) 147

A Batavia (14 mètres) se trouvent les chenilles noires ou

quelquefois d'un vert foncé , marbré d'un vert clair ; elles sont

couvertes de quelques poils noirs courts; elles ont 16 pat tas et

mangent le lichen qui croît sur l'écorce de quelques arbres, entre

autres de l'arbre nommé en soundanais drotvak {Grewia Bhimei

Hassk. var. ß ohversa) ; elles mangent aussi la mousse verte

{Muscus spec.) dont la chenille du Nishada ßabrifera Moore se

nourrit aussi. L'image de cet insecte est assez ressemblante, sa

longueur n'est pourtant que dell millimètres. Une chenille lit son

cocon sur de la mousse; elle en était si bien recouverte qu'il n'en

paraissait plus qu'une petite bosse dans la mousse. D'autres che-

nilles qui peut-être n'avaient pas trouvé l'occasion de se coconner

de cette manière, s'étaient enveloppées d'une filure mince et soyeuse

avec des mailles larges dans laquelle se trouvait la chrysalide, verte

et brune ou bien d'un brun foncé, de forme ordinaire. Enfermées

dans leur cocon le 11 et le 14 mars, ces chrysalides produisirent

le papillon le 11 et le '24 mars.

P.

Garudinia Simulana Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 261 fig. 177

(1900).

Buitenzorg (Piepers). — Tjandiroto (Oudemans).

S.

Padenia Bifasciata Felder, Novara, Lep. pi. 106 Hg. 11 (1868).

Pademia Transversa Moore, Lep. of Ceylon II p. 59 pi. 103

flg. 1 (1882) — Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 263 fig. 181

(1900).

Padenia Buplicana Hamps., id., II p. 264 pi. 25 fig. 16

(1900).

Duplica7ia Hamps., n'est qu'une variété de la Bifasciata.

J'ai des exemplaires faisant le passage.

Buitenzorg, Sindanglaya, Gedeh (Piepers). — Preanger, 15-

1800 mètres (Sijthoff). — Tegal, Simpar, 1000 mètres

(Lucassen). S.
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Macaduma Tortriceila Meyrick., Trans. Ent. Soc. of Lond. 1889

p. 460. — Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 266 fig. 184 (1900).

Batavia, Buitenzorg (Piepers). — Pekalongan (W. van

Deventer). S.

Tampea Lithosloides Snell., Tijds. v. Ent. 40 p. 226 fig. 1, 2

(1897).

Ocrosia Eeversa Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 268 fig. 186

(1900).

Tam,pea Lithosioldes Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 266 fig.

183 n'est pas men espèce mais une autre que je ne connais

pas de Java.

Java occidental, Tjisolok, (coll. Staudinger). — Ardjouno 1000

mètres, Doherty (Hampson).

Pas trouvée par Mr. Piepers. S.

Darantasia Cuneiplena Walk., Journ. Linn. Soc of Lond. Ill p.

186 (1859). — Swinhoe, Cat. Het. Mus. Oxon. I. p. 99 pi.

3 fig. 17 (1892). — Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 273 fig.

192 (1900).

Batavia, une femelle (Piepers). S.

Blabioldes Snelleni Rilsema, Petit, nouv. ent. I. p. 479 (1875). —
Hampson, Gat. Brit. Mus. II p. 280 fig. 196 (^1900).

Ambarawa, un male (Musée de Leide). — Malang, un mâle

(Piepers, dans notre collection). S.

Garudinistis Eburneana Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 280 fig,

197 (1900).

La femelle ne diffère pas du mâle, sauf pour les caractères

secondaires.

Batavia, un couple (Piepers). S.

Byrsia Aurantiaca Snell., Notes Leyd. Mus. VIII p, 4 (1886).

—

Id., Tijds. V. Ent. 29 p. 3J pi. 1 fig. 1, \a (1886). — Hamps.,

Gat Brit. Mus. II p. 281 (1900).

Dans les exemplaires Javanais la tache orangée de la seconde

moitié des ailes antérieures est plus étendue que dans ceux
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de Sumatra et en dessous ces ailes ont aussi une tache apicale

orangée.

Batavia (Piepers). S.

A Batavia (14 mètres) en juillet et en aoûl, les petites chenilles

furent trouvées sur la feuille du manga {ìlangìfera ìndica L.) Elles

ont 16 pattes et sont couvertes de poils blancs serrés.

Leur couleur générale est d'un ochracé brillant, elle n'est

cependant pure que sur la tète, et sur les deux segments de

devant et de derrière, mais sui' le reste du dos elle est verdâtre,

et le 3'iie segment thoracique comme aussi le T'fie segment abdo-

minal sont noirs sur le dos, couleur qui se prolonge à pai'tir du

3ine segment aussi sur les deux segments suivants comme une

ligne noire le long de la limite du ventre. Sur les deux segments

noirs se trouvent quelques petites bosses couvertes de petits points.

Outre sur la tète et sur le 1er segment, se trouve sur chaque

segment une ligne transversale d'un blanc jaunâtre. La filure est

blanche. P.

Scaptesyie Tricolor Hamps., Cloths of India II p, 104 fig. 70. —
id., Cat. Brit. Mus. H p. 283 fig. 202 (1900).

Buitenzorg, Gedeh, Mega-Mendoung (Piepers).

S.

Scaptesyie Ixias Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 284 pi. 26 fig. 14

(1900).

Java (Hampson).

Je ne connais pas cette espèce, très bien figurée par Mr. Hampson,

de Java, mais bien la suivante. S.

Scaptesyie Thestias m. nov. spec. — PI. 11 fig. 6 cf.

Six mâles et une femelle 2!—23 mm.

Cette espèce, qui appaitient à la Section H, A du genre Scapte-

syie Hamps, vient près d'Ixlas Hamps. mais s'en distingue, ainsique

des trois autres espèces de cette section, par la profonde découpure

de la bande marginale noire des ailes postérieures. La secoade

moitié des ailes antérieures est aussi plus profondément découpée

que dans les autres espèces.

Tijdsckr. V. Entom. XL VII. 11
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Tête, thorax et abdomen noirs, le colliei' et la première moitié

des ptérygodes ou epaulettes jaunes, bout de l'abdomen gris. Palpes

noirs. Pattes noires avec des bandes jaunes. Ailes antérieures avec

la base noire, puis d'un jaune clair avec le bord costal étroitement

noir jusqu'aux deux cinquièmes ; le reste d'un brun clair (comme

dans Tricolor et Ixias), étroitement boi'dé de noir.

Ailes postérieures jaunes jusqu'au delà de la moitié, le reste noir,

profondément découpé vers la base. Bord intérieur aussi noir.

Dessous ne différant pas sensiblement du dessus.

Frange d'un gris foncé.

Mont Gedeh, 15—1800 mètres (Piepers.) S.

Scaptesyle Bifasciata m. nov. spec. — PI. 11 fig. 7 $.

Un mâle et deux femelles 1-4—16 mm.

Comme la nervulation est la même que dans la Section II de

Scaptesyle Hamps., je place cette espèce, qui me semble nouvelle
,

dans ce genre quoique je ne perds pas de vue que les antennes

du mâle sont pectinées et non ciliées. Antennes noires avec un

point jaune à la base. Tête et collier d'un jaune orangé. Thorax

et partie dorsale de l'abdomen d'un noir verdâtre faiblement luisant.

Bouquet anal jaune dans les deux sexes. Pattes et dessous du corps

d'un brun grisâtre.

Ailes antérieures d'un noir verdâtre un peu luisant avec deux

bandes et une tache apicale d'un jaune orangé. Secondes ailes

orangées, plus pâles et un peu transparentes vers la base avec une

bordure noire s'amincissant fortement dès le tiers supérieur.

En dessous, les deux bandes orangées des premières ailes se

rejoignent vers le bord intérieur.

Semarang (Piepers). S.

Chionaema Pallens Butl, Trans. Ent. Soc. ofLond. 1877 p. 338.

— id., Illustr. V p. 36 pi. 86 fig. 4 (1881.)

Chmi. Alborosea Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 299 (1900).

Java (Hampson). Mr. Piepers n'a pas rencontré cette espèce.

S.
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Chionaema Pudens Walk., Journ. Linn, Soc. VI p. 120 (1862). —
Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 302 (1900).

Batavia, Rembang (Piepers). — Tegal (Lucassen).

S.

Chionaema Javanica Butl., Trans. Ent, Soc. of Lond. 1877 p.

338. — Hamps, Cat. Brit. Mus. II p 309 fig, 224 (1900).

—

PI. 10 fig. 6 (Chen.)

Plusieurs exemplaires typiques.

Batavia, Sindanglaya, Preanger, Touban (Piepers). — Gedeh

(J D. Pasteur). — Tegal, Simpar, 1000 mètres (Lucassen).

S.

La chenille fut trouvée souvent à Batavia (14 mètres). Elle se

nourrit de la même espèce de Muscns que la chenille du Nishada

fabrifera Moore. Elle a 16 pattes et elle est entièrement couverte

de longs poils noirs très serrés. La couleur fondamentale est gris

très foncé sur le dos et les côtés avec quelques taches noires
;

sur la plupart des articulations abdominales on aperçoit des petits

points ou bien des petites lignes longitudinales jaunes dont deux

sont subdorsales et deux suprastigmatales, cependant sur les avant-

dernières articulations, se trouvent deux points jaunes plus grands

réunis par une ligne transversale fine d'un jaune clair; sur le dos

de la deuxième articulation thoracique l'on voit aussi un peu de

jaune, et sur la troisième se trouve une raie jaune transversale

plus large; l'image de la chenille est très bien réussie. Le cocon

est une vraie merveille. Ce cocon oviforme, aplati seulement à la

partie ou il est fixé et suspendu perpendiculairement contre un mur

ou contre un arbre, est construit de poils très régulièrement passés

les uns dans les autres qui forment de cette manière un filet

composé de larges mailles dans lequel la chrysalide est suspendue

perpendiculairement, la tète en haut, à quelques fils jaunes. A la

partie intérieure du cocon les poils ne se touchent pourtant pas^

de sorte qu'il se trouve là une petite ouverture par laquelle la

chenille après éti^e devenue chrysalide, laisse tomber hors du cocon

la peau dont elle s'est dépouillée ; les extrémités des poils
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qui se trouvent à l'entour de cette ouverture, se courbent alors

par la pesenteur de la peau et la font passer, mais se redressent

après qu'elle est dehors. Au côté supérieur est réservée une pareille

ouverture mais beaucoup plus petite et le plus souvent peu visible
;

elle est pourtant suffisante, pour permettre à Textrémité des poils de

se courber en dehors quand le papillon sort du cocon, ce qu'il fait

par cette ouverture supéi'ieure Ce travail construit avec art fait

preuve en outre d'intelligence; il arrive quelquefois que l'ouverture

inférieure n'est pas pratiquée tout dioit sous la chrysalide, et alors

la peau dont la chenille .s'est dépouillée ne tombe pas tout-à-fait

dehors mais reste accrochée en partie près de l'ouverture; or, si

tout l'ouvrage état fait machinalement une telle erreur ne serait

pas possible. J'ai aussi observé qu'une chenille, se voyant forcée de

filer son cocon dans une boite, le fixa horizontalement contre le

côté inférieur du couvercle, d'où il devint nécessaire que l'ouverture

inférieure fut pratiquée dans un des côtés du cocon; elle pratiqua

alors en effet cette ouvertuie dans un des côtés et cela aussi bas

que possible, toutefois sans que la peau de la chenille pût tomber

dehors, de manière qu'elle resta dans le cocon. Des chenilles qui

s'étaient faits leur cocon, le 15 et le 16 février produisirent le 25

et le 27 février les papillons. Le cocon est entièrement conforme

à celui de C. Bianca Hps., on peut ainsi le connaître pai' l'image

qu'on a faite de celui-ci et qui est assez bonne, quoique les poils

soient plus fins et d'une couleur plus claire et aussi passés les uns

dans les autres d'une manière plus régulière; l'ouverture supérieure

est représentée aussi un peu trop large. P.

Chionaema Perornata Butl., lllustr. V p. 37 pi. 86 fig. 8 (1881) —
Hamps., Cat. Brit. Mus. II p 310 (1900).

Wijnkoopsbaai, une femelle (Piepers). S.

Chionaema Affinis m. nov. spec. — PI. 11 fig 1 i.

Quatre mâles de 35, 36 mm. trois femelles de 42— 44 mm.

Cette nouvelle espèce se place pi'ès de la Nigrilmeata Hamps.,

dont elle se distingue par le blanc pur du fond des quatres ailes,

la brisure de la première ligne noire des premières et l'absence de

la bande rouge avant le bord postérieur.
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Palpes noirs, la tranche un peu rougeâtre. Antennes brunes.

Tète et thorax blancs, les bords du collier et une bande des pté-

rygodes d'un rouge de tuile. Piemières ailes avec une demi-ligne

rouge à la base, bord costal noir jusqu'à la première ligne qui est

noire, brisée en angle obtus mais bien accusé sous le bord costal.

Un point cellulaire noir. Seconde ligne aussi noire, oblique du bord

antérieur jusqu'à la nervure 3, de là droite, et faiblement ondulée

jusqu'au bord intérieur. Secondes ailes blanches dans les deux sexes.

Dessous blanc, les ailes antérieures avec de faibles traces des des-

sins du dessus.

Abdomen blanc, le bouquet anal aussi

Pattes blanches avec des points noirs.

Dans une femelle la seconde ligne des ailes antérieures fait

presque entièrement défaut.

Preanger, 45-1800 mètres (Sijthoff). S,

Chionaema Flaviplaga Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35 p. 412

(1891). — Hamps., Cat. Brit. Mus. Il p. 317 pi. 27 fig. 17

(1900).

Pieanger (Heyiaerts).

Smdanglaya, Malang (Piepers). — Salatiga (Zehntner).

S.

Chionaema Pitana Moore, Cat. Lep. E. I. C. II p. 305 (1859). —
Hamps. Cat. Brit. Mus. II p. 322 pi. 27 fig. 6 (1900). —
PI. 10 fig. 7 (chen.).

Sindanglaya (Piepers). — Preanger, 15—1800 mètres (Sijthoff).

S.

A Sindanglaia (1082 mètres), dans la partie occidentale de l'île

de Java, j'ai trouvé la chenille qui se nourrit d'une sorte de mousse

{Mnscus spec.) croissant sur les murs humides. Elle a 16 pattes.

La tête est noire et le corps de même, cependant il est très poilu,

les poils étant longs et gris. A chaque côté du dos il y a une raie d'une

couleur ocre jaune, ces raies se joignent sur le premier segment et sur

le dernier. L'image est bien réussie. La chrysalide d'un rouge brun

se trouve dans un cocon de poils comme celui de l'espèce précédente
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et de l'espèce suivante et d'où la peau de la chenille est rejetée

de la même manière. A l'aide de la loupe le cocon me paraît

cependant être formé dans ce cas d'un filet de fils blancs ; autour

de son côté extérieur les poils sont fixés de telle manière qu'ils en

Sorten à peu près dans toute leur longueur. P.

Chionaema Bianca Hamps., Moths of India II p. 58 (1894). —
id., Gat. Brit. Mus. II p. 323 pi. 27 fig. 8 (1900). — PI. 10

fig 8, a, b. (chen. cocon).

Six exemplaires des deux sexes, appartenant tous plus ou moins

à la variété 1. de Mr. Hampson.

Batavia, Buitenzorg (Piepers). S.

La chenille fut trouvée à Batavia (14 mètres) et à Buitenzorg

(267 mètres) sur une espèce de mousse qui croît sur l'écorce

du ramhoutan {Nephelium lappacewn L.) et qui est probablement

la même doni se nourrit la chenille du NisJiada Jlabrifera Moore

Je possède plusieurs annotations sur cette chenille qui cependant

ne s'accordent pas beaucoup. Une de ces annotations renvoie à

l'image disant qu'elle est très bien réussie D'après une autre

annotation , la tête , les pattes thoraciques et le premier segment

de la chenille à 16 pattes seraient couleur orange, 16 3™«^ segment

thoracique et l'avant-dernier segment abdominal avec deux boutons

de couleur ocbracée , tandis que le dos des autres segments serait

noir, couvert en grande partie de mouchetures vert clair, de telle

manière que le noir du milieu du dos forme distinctement deux

raies longitudinales. A côté de chacun des segments abdominaux,

excepté pour les deux de derrière, se trouve un bouton rouge et

le long des côtés une raie jaune formée de petites lignes longitu-

dinales, sous laquelle les côtés ont aussi des mouchetures vertes.

De tous les boutons jaunes et noirs sortent des poils noirs très

longs. La chrysalide a en grande partie un éclat argenté, l'extrémité

de la tête est un peu plus sombre ; la chrysalide est en outre

semée de plusieurs petits points noirs, puis le côté dorsal des trois

premiers segments abdominaux, montre un dessin caractéristique

couleur jaune or et brun. Cette chrysalide est fixée verticalement
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dans le cocon figuré dont j'ai traité en m'occupant du C. Javanica Butl.

Une clienille qui s'était enfermée dans son cocon le 30 mars

devint un papillon le 9 avril. P.

Siccia Sinuata Moore, Proc. Zool. Soc. of Lond. 1878 p. 34 pi. 3

fig. 11.

Siccia Taiirobanis Moore, Lep. of Ceylon II p. 64 pi. 104

fig. 2 (1882). — Hamps, , Cat. Brit. Mus. II p. 391

fig. 304 $ (1900).

Je ne suis pas sûr que G'm?;^w^o;J/^ora Feld,, Novara, Lep. pi. 108

fig. 24 (1868) que Mr. Hampson cite ici, soit la même espèce.

Buitenzorg (Piepers). — Preanger, 15—1800 mètres (Sijthofî).

— Tegal (Luccassen). S.

Siccia Guttulosana Moore, Lep. of Ceylon II p. 65 pi. 104 fig. 3

(1882). — Hamps. Cat. Brit. Mus. II p. 391 (1900).

Batavia, Semarang (Piepers). S.

Siccia Tau Heyl., C. B. Soc. Ent. Belge 35 p. 414 (1891).—

Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 394 pi. 29 fig 7 (1900). -
PI. 11 fig. 3 $.

Comme la figure que donne Mr. Hampson ne représente pas bien

cette espèce, j'en donne une autre d'après une femelle que j'ai

soigneusement comparée à l'original de Mr. Heylaerts, avec lequel

elle est identique. La forme du point central des ailes antérieures

varie, il est rond ou un peu triangulaire.

Batavia, deux femelles (Piepers). S.

Siccia Nilgirica Hamps., lUustr. VIII p. 51 pi. 140 fig. 1 (1891).—

id.. Cat. Brit. Mus. II p. 395 (1900).

Mr. Piepers n'a pas rencontré cette espèce que Mr. Hampson

mentionne de Java.

Java, Ardjouno (Doherty). S.

Aeolosia Atropunctata (Cidana?) Pagenstecher, Semon's Beise,

Lepid. p. 220 pi. 13 fig. 1 (1895). - PI. 11 fig. 2 (var.

Alla Snell.)

Cette espèce n'est pas une Géométride, mais appartient bien au

genre Aeolosia Hamps. dont elle a tous les caractères. Mr. Hampson
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ne Ia mentionne pas. Elle se dislingue de Multipunctata Hanips.,

Cal. Hrit. Mus. II p. 405 fig. 315 i (1900) par l'absence des

trails horizontaux noirs aux ailes antérieures et leurs points noirs

biens moins nombreux ; il n'y en a tout au plus que trois séries.

Du reste, elle varie assez. D'abord pour la couleur des ailes qui va

du gris clair avec frange blanche (type), au blanc presque pur.

Ensuite la taille diffère de 17 à 32 mm. Le nondjre des points

varie aussi un peu

A la variété blanche qui est figurée ici
,
je donne le nom de

var. Alba.

Buitenzorg, Gedeh (12—1300 mètres), Pre^nger (15—1800 m.),

Rembang, Touban (Piepers). Plusieurs exemplaires. Celui du Dr Pa-

genstecher était aussi du Java occidental (Tjibodas).

S.

Asuridia Ridibunda m. nov. spec, — PI. 11 fig, 5 $ et pi. 10

fig. 9 (chen,).

Huit exemplaires des deux sexes, 15—21 mm.

Ridibunda se distingue de Metaphaea Hamps., par la couleur des

ailes antérieures et postérieures — jaune d'ocre et noir brunâtre

dans cette dernière — , de Caruiplcta Butl. et de Nigriradiaia

Hamps. par les traits noirâtres de la base des première ailes en

outre de la première par la couleur des la frange, qui est conco-

lore aux ailes, de la seconde par la ligne centrale qui n'est pas

droite mais un peu flexueuse, La couleur du thorax et des ailes

antérieures est le rougeàtre pâle, un peu orangé dans les mâles,

les dessins ressemblent à ceux de Caruqilcfa avec la différence in-

diquée. En outre, il y a un point noir à la base de l'aile et les

traits noirâtres le long du bord postérieur sont plus courts.

Ailes postérieures sans dessins, un peu plus pâles que les pre-

mières ailes.

Batavia (Piepers). S.

La chenille, mesurant seulement 9 milimètres, a été trouvée à

Batavia (14 mètres) sur de jeunes feuilles du dourhi [Durlo Zl-

bethïuus L.) et probablement aussi sur la feuille du hatjang

{ilaugïfera fuettda Lour.) Une image agrandie de cette chenille a été
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figurée ici. Cependant la couleur de celte chenille est plus souvent

plus claiie, elle est semée de longs poils blancs, gris ou noirs

qui font que le corps semble avoir une apparence foncée. Sur

chacun des segments abdominaux antérieurs, se trouvent deux

touffes de poils formant des bi'osses courtes, brun clair, et à côté

de la paire de dernière sortent souvent obliquement plusieurs ap-

pendices d'une couleur foncée , ressemblant à des plumes , ou

quelquefois des poils courts réunis en brosses épaisses.

La tête est noire et la chenille a 16 pattes. Le cocon est en-

touré de poils isolés, fixés à la feuille et formant des cercles qui

rappellent le pieuiier plan du cocon des Chionaema. Les chenilles

enfei'mées dans leur cocon le 24 mars et le 13 juillet, produisi-

rent les papillons le 2 avril et le 20 juillet. P.

Melanaema Ni Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35 p. 7 (1891).—

Hamps. Cat. Brit. Mus. II p. 414 pi. 29 fig. 15 (1900).

Preanger ou Prajangan, 15—1800 mètres (Sijthoß).

S.

Thumatha Fuscescens Hamps., lUustr. IX p 86 pi. 158 fig. 18

(1892). — id.. Cat. Brit. Mus. II p. 421 (1900).

Batavia (Piepers). S.

Asura Lutara Moore, Cat. Lep. E. I. C. II p. 300 (1859). —
Hamps., Cat. Brit. Mus. 11 p. 431 fig. 342 (1900).— PL 10

fig. 10 a, b. (chen.).

Batavia, Buitenzorg (Piepers). S.

A Batavia (14 mètres) j'ai souvent trouvé la chenille qui se

nourrit du lichen blanc, cioissant sur l'écorce de quelques arbres.

La petite chenille a l(i pattes et la tête noire, elle est entièiement-

couverte d'une fourrure veloutée noire, très serrée, qui la protège

comme la cuirasse de l'armadille et dans laquelle se montrent

quelques rainures régulières entre les segments. Le cocon serré est

de même entièrement couvert de ces poils noirs, ce qui lui

donne aussi l'apparence de velours. Le cocon est aussi entouré

de plusieurs toulVes de poils placées en forme de ceicle. Une chenille
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qui s'était coconnée le 28 janvier produisit le papillon le 3 février.

Les images de la clienille et de la chrysalide sont bien réussies.

P.

Asura Dasara Moore, Gat. Lep. E. 1. G. II p. 303 (1859). —
Hamps, Gat. Brit. Mus. U p. 432 fig. 343 (1900).

Sindanglaya (Piepers). — Preanger, 15—1800) mètres (Sijthoff).

S.

Asura Pliaeoplagia Hamps , Gat. Brit. Mus. II p. 433 pi. 30

fig. 4 (1900).

Buitenzorg, Sindanglaya, Mega-Mendoung, Gedeh. Malang

(Piepers). S.

Asura Perihaemia Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 438 pi. 30 fig.

6 (1900).

.lava, Horsfield, une femelle (Hamps.)

Gette espèce n'a pas été trouvée par Mr. Piepers. Elle vient près

de la suivante mais s'en distingue par la ligne médiane des ailes

antérieures qui est droite, non brisée au milieu. S.

Asura Pudibunda Snell., Midd. Sumatra, Lep. p. 38 pi. 3 fig. 16

(1880). — Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 438 (1900).

Batavia, Buitenzorg (Piepers). S.

Asura Septemmaculata Heyl., G. B. Soc. Ent. Belge 35 p. 5

(1891).

Âsura Agraphia Hamps., Gat. Brit. Mus II p. 443 pi. 30

flg. 30.

Agraphia Hampson est bien la Septem maculaia Heylaerfs.

La figure que donne l'auteur anglais est bonne.

Sindanglaya (Java occidental); Montagnes du Tengger (Java

oriental (Piepers). S

Asura Euprepioides Walk., Journ. Linn. Soc. of Lond. VI p. 102

(1862). — Hamps., Gat. Bril. Mus. II p. 444 (1900).

Hypocrita Inclusa Snell , Tijds. v. Ent. 20 p. 68 pi. 5

flg. la—c (1877).

Buitenzorg, un exemplaire qui ne diffère pas de ceux de

Sumatra (Piepers). S.
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Asura Senara Moore, Gat. Lep. E. I. C. II p. 302 (1859). —
Id., Hamps. Cat. Brit. Mus. H p. M8 (1900).

Hi/poerita Porphi/rea Snell., Midd. Sumatra, Lep. p. 35

pi 3 fig. 12 (1880).

Batavia, Builenzorg, Sindanglaya (Piepers). S.

J'ai trouvé la chenille une seule fois à Batavia (14 mètres) sur

la ketoumpangmi heho (peut-êtie Hedyotes prostrata Korth ou Vou-

zolzïa glomerata Hassk.), je n'ai pu la décrire exactement, mais

j'ai pu constater qu'elle ressemblait beaucoup à l'espèce précédente

tout en monti'ant quelque différence quant au dessin. Elle avait

aussi de ces touff"es de poils ressemblant à des plumes avançant

de côté. Le cocon poilu était en partie fixé contre la boite dans

laquelle il avait été fait, mais d'autre part s'en détachait partielle-

ment en faisant une courbe, et tout comme les lieux espèces pré-

dédentes, il était entouré de poils détachés en forme de cercle.

P.

Asura Asaphes Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 451 pi. 31 fig. 31.

Malang (Java oriental); un mâle (Piepers). S.

Asura Creatina Snell., Tijds. v. Ent 22 p. 85 pi. 7 fig. 8 (1879).

— id., Hamps,, Cat. Brit. Mus. II p. 455 (1900).

Batavia, une femelle (Piepers\ S

Asura Strigipennis Herr.-Schäff. , Aussereur. Schmett. fig. 437

(1855). — Hamps., Cat. Brit. Mus II p. 456 (1900).

Plusieurs exemplaires des deux sexes. Ils varient quelque peu

quant à la ligne foncée médiane des antérieures qui est plus ou

moins droite, mais on trouve toutes les transitions et la couleur

du fond des ailes antérieui'es est jaune dans tous les individus.

Buitenzorg, Sindanglaya (Piepers). — Tegal , 1000 mètres

(Lucassen). — Pekalongan (W. van Deventer). S.

Asura Arcuata Moore, Lep. of Ceyl. II p. 62 pi. 103 fig. 5

(1882). — Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 457 (1900).

Plusieurs individus ; les ailes antérieures soit à fond jaune pur,

jaune teint de rose ou entièrement lose et la ligne médiane toujours
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oblique. Se distingue par le dernier caractère de l'espèce précédente

dont elle pourrait cependant être une variété montane.

Gedeh, Pi'eangei' ou Prajangan 15—1800 mètres (Piepers).

S.

Asura Nubilalis Hamps. , Moths of India li p. 115 (1894). —
id., Cat. Brit. Mus. II p. 457 pi. 31 fig. 17 (1900).

Une femelio.

Batavia (Piepers). S.

Asura Semicirculata Heyl , C. B. Soc. Ent. Beige, 35 p. 415

(1891). — PI. 10 fig. 11 (chen.).

Asura //«^ÄiVi^ Hamps., Moths of Indiali p. 115 (1894).

—

id:, Cat. Brit. Mus. II p. 458 pi. 31 fig. 18 (1900).

Cinq individus mâles, appartenant tous à la forme Semicirculata

Heyl., que Mi'. Hampson considère comme une variété de son ^^v«;-«

Humilis.

Batavia (Piepers). S.

J'ai trouvé à Batavia (14 mètres) les chenilles sur plusieurs

plantes, sans cependant qu'elles voulussent en manger les feuilles
,

de sorte que je présume qu'elles se nourrissent aussi de lichens

croissant sur l'écorce des arbres. Elles ont 16 pattes, ont la tête

noire et sont très agiles. Elles sont entièrement recouvertes d'une

fourrure veloutée à poils courts et serrés et qui est en grande

partie d'une couleur foncée ou d'un gris brun, toutefois sur la

4nie et la 5nie articulation abdominale elle est blanche et sur la

3t»e et la ßt"« elle est noire. L'image si bien réussie en est une

preuve évidente. Elles s'enferment dans un cocon qui est couvert

de telle manière par la fourrure, qu'il l'essemble beaucoup à la

chenille. Une chenille changée le 14 mars produisit le papillon

le 26 mars. P.

Asura Eos Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 459 pi. 31 fig. 19

(1900). — Pi. 10 fig. 12a, h (chen.).

Cinq exemplaires des deux sexes.

Batavia (Piepers) — Malang, Holz (Hampson). S.
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J'ai trouvé à Batavia (U mètres) cette espèce sur plusieurs

plantes, sans qu'elle voulût cependant en manger les feuilles, de

sorte que quant à la nourriture, ce sera bien la même chose que

pour l'espèce précédente. La couleur fondamentale des chenilles qui

ont 16 pattes est sombre; elles sont entièrement recouvertes de

touffes de poils très serrés et courts. Deux de ces touffes qui sont

subdorsales et deux louifes suprastigmatales se trouvent sur chaque

segment, celles sur le 1er , le 2nie et le 3-« segment Ihoraciques et celles

des deux derniers segments abdominaux sont plus grands que les

autres. Toutes ces touffes de poils sont à\m ocre jau.ie éclatant

excepté les touffes subdorsales sur les deux premiers segments ab-

dominaux qui sont noires. Des poils blanc assez longs sortent de

chaque côté de la chenille. Le cocon entièrement couvert de ces

touffes de poils jaunes, couvre la chrysalide et ressemble par là

quelque peu à la chenille. Une chenille coconnée le 20 août, pro-

duisit le papillon déjà le 26 août. Les images de la chenille et de

la chrysalide sont assez bien réussies. P-

Asura Calamaria Moore, Proc. Zool. Soc. of Lond. 1888 p. 392. -

Hamps., Gai. Brit. Mus. Il p. 462 (1900).

Setina Punctata F.lwes, Proc. Zool. Soc. of Lond, 1890

p. 389 pi. 32 fig. 18.

Sindanglaya, Preanger (15-1800) mètres) (Piepers).

Asura Uniformeoia Hamps., Cat. Bril Mus. II p. 464 pi. 31

fig. 7 (1900).

Batavia, un mâle (Piepers). S-

A Sindanglaia (1082 métrés) dans la partie occidentale de Java,

j'ai trouvé une fois la chenille noire et veloutée aux poils serrés,

sur un mur où se trouvaient aussi des chenilles vivant de mousse

de\3.C/imiatma pitana Moore; elles vivent ainsi probablement de la

même nourriture Tout comme les espèces précédentes, elle couvrit

son cocon de la fourrure serrée ; elle devint un papillon après une

p
dizaine de jours

Asura Frigida Hamps., Moths of India II p. 107 (1894). —
id., Gat. Brit. Mus. II p. 464 pi. 31 fig. 25 (1900).
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Plusieurs exemplaires des deux sexes, s'accordant très bien avec

la description et la figure de Mr. Hainpson.

Batavia, Buitenzorg, Rembang (Piepers). — Tegal (Lucassen).

S.

Asura Hilaris Moore, Lep. of Ceylon II p. 61 pi. 104 fig. 6 (1882).—

id., Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 464 (1900).

Deux femelles, très fraîches,

Patjet (Java occidental) , Smerou (Java oriental) , 800 mètres.

(Piepers). S.

Miltochrista Dentifascia Hamps., Moths of India II p. 108 (1894).

— id,, Gat, Brit. Mus. II p. 470 pi. 32 fig. 1 (1900).

Sindanglaya (Piepers). — Preanger ou Prajangan ,
15—1800

mètres (Sijthoff). S.

Miltochrista Calligenioides Snell. , Tijds v. Ent. 22 p. 87 pi. 7

fig. 10 (1879).

Miltochrista Lineata Hamps,, Gat. Brit. Mus. II p, 482 (pars)

(1900),

Mr. Hainpson réunit cette espèce et ma Nigrociricta 1. c. p. 86

pi, 7 fig. 9, ce qui est inexact ; voir les caractères que je donne

pour la dernièie qui n'a pas encore été trouvée à Java.

Sindanglaya, Buitenzorg (Java occidental), — Montagnes du

Tengger (Java oriental) (Piepers). S,

Miltochrista Roseororata But!., Trans. Ent. Soc, of Lond, 1877

p, 341.

Miltochrista Cimeonotata Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 482

(1900).

Le type (aberr. 2 Hamps.) et l'aberr. 3.

Buitenzorg , Sindanglaya , Meester Gornelis , Mega Mendoung

(Piepers). S.

Miltochrista Exclusa Butl., Trans. Ent. Soc. of Lond, 1877 p. 340.

— id., Hamps., Gat Brit. Mus. II p. 483 (1900).

Gette espèce, mentionnée de Java par Mr. Hampson, n'a pas

été trouvée par Mr, Piepers. S,
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Miltochrista Delicia Swinhoe, Trans. Ent. Soc. of Lend. 1891

p. 477 pi. 19 flg. 12. — Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 485

(1900).

Deux mâles. N'est peut être qu'une variété de la G'rai!io<9ûf Guérin,

se reliant à celle-ci par la Milt. Curtisi Butl. , Hamps. et par la

M. Euprei)ia Hamps.

Sindanglaya, Preanger ou Prajangan, 1000 mètres (Piepers).

S.

Miltochrista Muitistriata Hamps., Moths of India II p. 109 (1894).

— id., Gat. Brit. Mus. II p. 486 pi. 32 fig. 6 (1900).

Batavia, Sindanglaya (Piepersj. S.

Miltochrista Gratiosa Guérin, Voyage de Délessert II p 90 pi. 26

fig. 1 (1843). — Id., Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 48 8

fig. 355 S (1900).

Plusieurs exemplaires des deux sexes, entre autres un mâle pré-

cisemeiit conforme à la figure que donne Mr. Hampson. Ne paraît

pas rare.

Preanger, 15—1800 mètres (Sijthoff). S.

Miltochrista Radians Moore, Pr oc. Zool. Soc. ofLond. 1878 p. 30

pi. 3 flg. 2. — id., Hamps., Gat.Brit.Mus.il p. 491 (1900).

Une femelle.

Batavia (Piepers). S.

Miltochrista Vetusta m. nov, spec PI. 11 fig. 4 $.

Neuf exemplaires des deux sexes 25—32 mm.

Quoique cette espèce rappelle la Paidia (Hamps.) Murina Esp.,

ses caractères génériques, surtout la nervulation, sont ceux du genre

Miltochrista Hamps. ainsi je la place ici. Elle appartient d'ailleurs

à la section III , B , b , de ce genre , où elle se distingue par sa

couleur de toutes les espèces que l'auteur décrit.

Antennes à tige dentelée, de plus finement pectinées dans les

deux sexes, plus brièvement dans la femelle. Elles sont
, ainsique

les palpes, la tète, le thorax et les ailes antérieures d'un brun

grisâtre terne. Les dessins de celles-ci consistent en cinq taches
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foncées et allongées à la còle qui marquent, sauf la pre.niére, le

commencement de lignes un peu moins noires et plus ou moins

distinctes. Ces lignes sont brisées en haut, plus ou moins dente-

lées et aboutissent au bord intérieur. On voit d'ailleurs un point

central presque noir et dans deux exemplaires, un autre plus petit

à la base de l'aile. Ligne marginale avec des points foncés plus ou

moins distincts.

Ailes postérieures d'un gi'is de poussière foncé uni, sans dessins.

Franges de la couleur des ailes.

Abdomen gris foncé, le bouquet anal, dans la femelle, d'un

gris jaunâtre.

Dessous et pattes d'un gris brunâtre uniforme, sans dessins.

Les exemplaires sont tous capturés par Mr. P. F. Sijthoff, dans

les parties montagneuses du Java occidental, à une hauteur de

.15—4800 mètres. S.

Philenora Parva Hamps., lUustr. VIII p. 48 pi. 139 fig, 5

(1891). — Id., Cat. Brit. Mus. Il p. 506 fig. 362 e? (1900).

Deux mâles.

Preanger, 15-1800 mètres (Sijthoff). S.

Schistophleps Fulvia Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 528 pi. 34

fig. 11 (1900).

Mr. Hampson mentionne cette espèce de Java; Mr. Piepers ne

l'a pas trouvée. S.

Palaeopsis Diaphanella Hamps., lUustr. IX p. 87 pi. 158 fig. 8

(1893). — id., Cat. Brit. Mus. II p. 532 fig. 386 (1900).

Une femelle.

Batavia (Piepers). S.

Nudarla Fumidisca Hamps., Moths of India IV p. 205 (1896) —
id , Cat. Brit. Mus. II p. 536 pi. 34 fig. 26 (1900).

Preanger, 15—1800 mètres (Sijthoff). S.

Nudarla DIscIpuncta Hamps.^ Journ. Bombay Nat, Hist. Soc. XI

p. 440 (1897). — id.. Cat. Brit. Mus. II p. 536 pL 34 fig 25

(1900).

Batavia, Rembang (Piepers). S.
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J'ai reçu quelquefois à Batavia (14 mètres) la petite chenille

poilue de cette espèce et qui se changeait toujours en chrysalide,

avant que j'eusse le temps de la décrire. Elle avait été trouvée

sur plusieurs plantes ; elle ne me semblait pourtant pas avoir pris

de la nourriture. Elle fit contre le bord supérieur de la boîte dans

laquelle elle se trouvait, une pallisade circulaire taite de poils longs

et raides, au centre de laquelle elle se transforma en chrysalide

d'un vert pale tacheté de brun, de forme épointée et dont l'extrémité

de la tête est anguleuse ; le papillon fit son apparition quelques

P
jours après. ^•

Diduga Flavicostata Snell., Tijds. v. Ent. 22 p. 29 pi. 5 fig. 8

(1879). — id., Hamps., Cat. Brit Mus. II p. 541 fig. 398

(1900).

Les exemplaires ne diffèrent pas de ceux de Celebes.

Batavia, Buitenzoïg (Piepers). — Tegal (Lucassen). — Salatiga

(Zehntner). S.

Eugoa Bipunctata Walk., Journ. Linn. Soc. VI p. 115 (1862). —
id., Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 544 fig. 401 (1900).

Lïtliosia Tri/asciata Snell., Midden Sumatra, Lep. p. 33 pi. 3

fig. 13, 14 (1880).

Mr. Hampson cite ici la Paidla Bipunctata Heylaerts, G. R.

Soc. Ent. Belge 35 p. 414 (1891) , mais c'est une espèce

différente, plus petite, où la seconde ligne foncée des ailes

antérieures est droite, non ondulée. 11 corrige d'ailleurs son

erreur à la page 547.

Batavia, Buitenzorg (Piepers). — Tegal (Lucassen). — Mon-

tagnes du Tengger, Java oriental (Piepers). S.

Eugoa Bipunctata Heyl., C. R. Soc. Ent. Belge 35 pi. 414 (1891)—

id., Hamps., Cat. Brit. Mus. II p. 547 pi. 34 fig. 6 (1900).

Voir la note ci-dessus. La première ligne foncée des ailes anté-

rieures n'est pas si distincte dans nos exemplaires que l'indique

Mr. Hampson.

Batavia, Buitenzorg (Piepers). — Tegal (Lucassen). — Peka-

longan (W, van Deventer). S.

Tijdschr. v. Ëntom. XLVil. 12



166 (PIEPEns ET SNELLEN.

Cyclosiella Dulcicula Swinhoe, Trans. Ent. Soc. of Lond. 1890

p. 183. — id., Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 548 fig. 402

(1900).

Batavia (Piepers). — Tegal (Lucassen). S.

La chenille trouvée à Batavia (14 mètres) sur une espèce de

bambou et sur la feuille du ^nemangaan [Scrophulariacea spec.) Je

n'ai pu cependant a)'river à savoir qu'elle nourriture elle prenait.

Elle était verte de couleur, semée de petits poils minces, courts

et noirs; elle se changea en chrysalide verte d'une forme ordinaire

pourtant quelque peu aplatie, et enveloppée d'un peu de filare.

Coconnée le 27 janvier, elle devint papillon le 4 février.

P.

Hemonia Rotundata Snell., Tijds. v. Ent. 22 p. 90 pi. 10 fig.

6 a—d (1879).

Hemoiiia Orhiferana Hamps., Gat. Brit. Mus. II p. 556

fig. 410 (1900).

Batavia (Piepers). — Pekalongan (W. van Deventer).

S.

Une petite chenille poilue d'un gris clair, trouvée une seule

fois à Batavia (14 mètres) et dont je n'ai pu arriver à découvrir

la nourriture; elle s'était fail un cocon transparent, mélangé de

poils, d'un gris clair qu'elle avait fixé contre -la paroi d'une boîte.

Gette chenille qui s'était transformée le 29 janvier en chrysalide

épointée et suspendue verticalement dans ce cocon, devint papillon

le 4 février. P.
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EXPLICATION DES PLANCHES.

PI. 10 fig. 1. Nola Distributa Walk, voir pag. 139 (eben.)

» ^a,h. Roeselia Ustipennis Hamps..» » 140 »

» 3. Nishada Flabrifera Moore » » 141 »

» 4. Ilema Apicalis Walk. » » 144 »

» 5. Pseudotabes Oophora Zell. » » 146 >

» 6. Chionaema Javanica Bull. » » 151 »

» 7. » Pitana Moore » » 153 »

» 8fl, ^. » Bianca Hamps.» » 154 »

» 9. Asuridia Ridibunda Snell. » » 156 »

»lOa, ^^. Asura Lutara Moore » » 157 »

» 11. » Semicirculata Heyl. » » 160 »

))12a, 6. » Eos Hamps. » » 160 »

»13. Glaucopis Horsfieldii Moore*)

PI. 11 fig. 1. Chionaema Affinis Snell. voir pag. 152

» 2. Aeolosia Atropunctata Pag. var. Alba Snell.

voir pag. 155

» 3. Siccia Tau Heyl. » » 155

» 4. Miltochrista Vetusta Snell. » ï; 163

» 5. Asuridia Ridibunda Snell. » » 150

» 6. Scaptesyle Thestias Snell. » » 149

» 7. » Rifasciata Snell. » » 150

1) Voir: Tijds. V. Ent. XLYII p. 61,
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OVER HET

KOPVOCHT BIJ VLINDERS
die zich ontpoppen.

DOOR

P. HA.VERHORST.

Het is bekend , dat vele Noctuidae bij de ontpopping aan den

kop een vocht afscheiden , dat den coconwand tegenover den kop

week maakt en daardoor den vlinder het banen van een uitweg

vergemakkelijkt. Het aantal opzettelijke onderzoekingen omtrent

dit verschijnsel blijkt niet zeer groot te zijn. ik wenschte hieronder

eenige mijner waarnemingen op dit gebied mele te deelen. Dat

het aantal dier waarnemingen niet grooter is ligt o. a. aan de

moeilijkheid, om hel snel verloopende onlpoppingsproces op het

geschikte oogenblik bij te wonen, terwijl bovendien vele der uit

de spinsels genomen poppen
, waarmede men experimenteeren moet,

niet eens den vlinder geven , maar reeds vóór de ontpopping te

gronde gaan.

In zijn werk «de^ederlandsche Insecten» deelt de heer Ondemans

een tweetal feiten mede, die op het bovengenoemde verschijnsel

betrekking hebben. Hij teeken t in de eerste plaats aan, dat hij in

het Journ. der Royal Mier. Soc. 1895 vermeld heeft gevonden, dat

de vlinder van Bicranura vinnla L , om het harde spinsel te ver-

wecken
, uit de mouddeelen eene vloeistof afzondert, die kaliloog

bevat. En in de tweede plaats wordt door hem vermeld , dat hij

zelf eens bij eene Cucullia waarnam, dat de pas uitgekomene imago

een droppeltje kristalheldei' vocht voor op den kop droeg.
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Ten einde nu omtrent den aard van dit kopvocht ook bij andere

vlinders iets naders te weten te komen, bevestigde ik de uit de

spinsels genomen poppen van enkele soorten zoodanig, dat de uit-

komende imago met den kop zou sloot en tegen eene strook papier

— voor het eene deel der poppen rood lakmoespapier ten einde

eventueel eene alkalische x'eactie te kunnen constateeren, voor het

andere deel van de poppen der zelfde soort blauw lakmoespapier

om eene zure reactie te kunnen waarnemen. Natuurlijk moest bij

eene eventueele zure reactie in aanmerking worden genomen, dat

deze ook door het meconium van den uitkomenden vlinder kon

zijn ontstaan. Gelijk te verwachten was, leverde dit onderzoek

voor slechts een gering aantal imagines de gewenschte aanwijzing

op. Want behalve dat de meeste der zich ontpoppende dieren niet

met de juiste, vochtige plaats aan den kop tegen de papierstrook

zullen hebben gestooten, zal in de meeste gevallen het kopvocht

ook pas Ie voorschijn zijn gekomen, nudai de imago zich grooten-

deels van de pophuid had bevrijd. Voor twee soorten echter ver-

kreeg ik een gunstig resultaat. Bij Ili/lophUa prasiaana L. n 1.

vond ik na de ontpopping het roode lakmoespapier geteekend met

eene viij groote, blauwe vlak, zoodat de vloeistof hier dus, evenals

bij Duranury vauuli/ L., van alkalischen a'ìrd bleek te zijn, terwijl

bij CuciiUia scrophulariae Esp. het vocht op het roode papier niet

blauw en op het blauwe niet rood had gereageerd, maar zich

tegenover beide kleuren als eene neutrale vloeistof had gedragen.

Het kopvocht blijkt derhalve bij verschillende vlindersoorten niet

van dezelfde samenstelling te zijn.

Een verder onderzoek had plaats met uit de spinsels genomen

poppen van het genus CiicHllia [Cue. scrophulariae Esp. en Cue.

verbascl L), welk genus zich, gelijk bekend is, onderscheidt door

een cocon van buitengewone wanddikte. Bij een paar voor mij

liggende spinsels van Cue. verbascl L. bedraagt die b. v. ± 4

mM. De cocon bestaat uit aarde- of zanddeeltjes, door spindraad

stevig verbonden, en is aan de binnmzijde bekleed met eene taaie,

dunne laag, die weinig zand of aarde bevat, doch bijna onkel uit

spinstof bestaat. In tegenstelling met vele andere stevige spinsels,
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vertoont de wand van den cocon tegenover het kopeinde der pop

geene opene of zwak besponnen plaats om den vlinder het uit-

breken aldaar Ie vergemakkelijken. Droog geworden, is de cocon

zóó vast, dat het voor de imago niet mogelijk schijnt, zich door

den mand heen een uitweg te banen, tenzij het kopvocht daarbij

goede diensten bewijst.

Ik wilde vooreerst die diensten nog wat nader leeren kennen

en wenschte verdei" ook de juiste plaats waar te nemen, waar hel

kopvocht te voorschijn wordt gebracht. Noodig was natuurlijk

hiervoor den vlinder te betrappen juisi op het oogenblik, dat hij

het pophulsel verbrak. En dit mocht mij dan ook een paar malen

gelukken, waardoor ik het ontpoppingsproces in zijn geheel waar-

nemen kon.

In de eerste plaats controleerde ik daarbij de neutrale werking

van het kopvocht op lakmoespapier.

In de tweede plaats nam ik waar, dat het kopvocht zich niet

vertoonde, voordat de vlinder zich geheel van de pophuid bevrijd

had. Zeer merkwaardig was de wijze, waarop de Cue. scrophularlae

zich vervolgens gedioeg. Het dier bleef n.l. na het afwerpen der

pophuid, eenigen tijd onbeweeglijk, als dood vóór het ledige hulsel

liggen. En terwijl het daar stil lag, zag men langzaam het vocht

verschijnen, totdat zich, gelijk reeds door den heer Oudemans was

waargenomen, vóór op den kop een droppel glashelder vocht had

ontwikkeld. De Cue verhascl L. weid onmiddellijk na het uitko-

men door mij gestooi-d. De vlinder liep over een kleinen afstand,

tot aan den wand der doos, waarin hij zich bevond, bleef daar

stil zitten en begon toen dadelijk het vocht aan den kop voort te

brengen. De lange zuiger werd daarbij, waarschijnlijk onder den

druk van het uitdrijven, ontrold, totdat hij den U-vorm had ver-

kregen. De hoeveelheid uitgedreven vocht had de grootte eener

kleine erwt. Eerst na de volledige ontwikkeling van het vocht

kwamen de dieren in sterke en langduiige actie, waarop weder

een stilzitten en de opdrijving der vleugels volgde.

De beteekenis van dit proces konjt mij voor de volgende te zijn.

Actie vóór of tijdens de afscheiding van het vocht zal den vlinder
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geen baat brengen of het kopvocht nutteloos over den binnenwand

van den cocon verspreiden. Zit of ligt de vlinder stil, dan zal

daarentegen, en dan alleen, het langzaam opwellende vocht opeen

enkel punt van den coconwand indringen En pas daarna zullen

door den vlinder met goed gevolg krachtige bewegingen kunnen

woi'den aangewend, om den coconwand op de bevochtigde en daar-

door verweekte plaats te doorbreken.

Ten slotte heb ik beproefd nog de juiste plaats te vinden, waar

het kopvocht te voorschijn komt. In de aanteekening omtrent

Dier. vïnula L. , hierboven vermeld, wordt gezegd « uit de mond-

deelen.» Deze aanwijzing schijnt vrij vaag. De heer Oudemans

deelde in de tweede aanteekening mede, zelf bij eerie Cumdlia een

droppel voor op den kop te hebben gezien. Dit is inderdaad de

juiste plaats. Ik zoog n.l. met behulp van een strookje vloeipapier

het te voorschijn komende vocht herhaaldelijk weg. Daardoor kon

ik nauwkeuiiger waarnemen , waar het bleef opwellen, en dit ge-

schiedde vóór op den kop, juist aan de inplanting van den zuiger.

Eene klier is hier niet aanwezig. Ik waag de volgende veronder-

stelling.

Gelijk bebend is, zijn de beide zuigerhelften overal door haakjes

en plaatjes nauw aan elkander verbonden, behalve bovenaan bij de

inplanting, waar eene driehoekige gaping is , die door de epipharynx

wordt gesloten. Deze epipharynx zal nu onmiddellijk na de af-

werping der pophuid nog week of minder goed sluitend zijn en

dientengevolge voor een vochtaandrang van binnen uit gemakkelijk

wijken. En het kopvocht vindt dan langs dezen weg de gelegenheid

om te voorschijn te komen. Het zou dan toch door de monddeelen

naar buiten komen en wellicht door eene speekselklier geleverd

worden.

Rotterdam, Augustus 1904.
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TWEEDE LIJST van soorten en variëteiten

nieuw voor de Nederlandsche fauna,

sedert de uitgave der «Coleoptera Neer-

landica» bekend geworden.

DOOR

Jhr. Dr. Ed. EVERTS.

Bembidium velox L. ab. s. bimaculatum Uyttenboogaart i).

BIdessus bicarinatus Lalr. -). Deze, meer in zuidelijk Middel-Europa

en Zuid-Europa voorkomende soort, wei'd in eenige exemplaren

bij Bergen-op-Zoom, in de Zoom, Sept. gevangen.

Bledius denticollis Fauvel (obscurus Muls, & Rey) , bij Eibergen
,

in aantal, langs de Berkel ^).

1) Bij deze ab. ontbreekt de achterste der twee doffe, gecliagrineerde, eenigszins

ingedrukte vlekjes op de 3e tusschearuimte der dekschilden. Bij een overgaugs-

vorm is dit vlekje kleiner dan gewoonlijk, en bij een ex. vertoont het linker

dekschild drie dergelijke vlekjes in de plaats van twee.

2) Op blz. 120 der „Coleoptera Neerlandica", 1ste deel, zou de

tabel van B i d e s s u s aldus gewijzigd moeten worden :

1 Dekschilden met twee krachtige, van achteren afgekorte, dorsaalribben en

eene zwakkere zijdelingsche langsrib ; zonder naadstreep (sub-gen. A n o-

docheilus Babingt ). Bovenzijde geel; kop roodbruin of zwartachtig
,

de voor- en achterrand van het halsschiid, de basis, de naad, twee

uitgezakte dwarsbaudeu en het uiteinde der dekschilden zwart. Het midden

van het halsschiid meestal meer roodachtig. De zwarte kleur op de dek-

schilden breidt zich soms zoodanig uit, dat slechts smalle gele dwarsvlekkcn

overblijven (ab. c. *obscurior Desbr.). Kopen halsschiid vrij krachtig

en dicht, de dekschilden veel grover en dichter bestippeld. Lengte 1^ — 2 mm.
(costatus Gylh., crispatus Germ ,

cristatus Lac.) Ibis. bicarinatus Latr.

Dekschilden zouder langsribben; met eene over de geheele lengte al of

niet doorloopende, verdiepte naadstreep (sub. gen. Bidessus i. sp.) ... 2

2 Zie verder wat in de „Coleoptera Neerlandica" volgt achter 1.

3) Op blz. 334 der „Coleoptera Neerlandica", 1ste deel, zou de

tabel achter 18 aldus gewijzigd moeten worden :

18 De zijdea van het halsschiid vóór de achterhoeken niet uitgebogen , doch

door het scherp samenkomen van den zij- en achterrand zijn de achterhoeken

stomp of eenigszins recht 19

De zijden van het halsschiid vóór de achterhoeken eenigzins uitgebogen,

de nagenoeg rechte of eenigszins stompe achterhoeken in 't oog vallend

scherp aangeduid, soms taudvormig uitstekende 19bis

19 12. s u b t e r r a n e u s Er.

13. 1 o n g u 1 u s Er.
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Myllaena gracilicornis Faina. & Ch. Bris, (elongata Kr.), Winters-

wijk, Juli.

Trogophloeus memnonius Er. (obasus Ksw.), Zutphen, Aug.

Bythinus clavicornis Panz., Wageningen, Sept., een ?.

Thriarthron Märkelii Schmidt, Winterswijk, Juli; 's avonds van gras

gesleept.

L i d e s h u m e r a 1 i s Kugel, ab. e. clavipes Herbst
,
Kerkrade

,

Mei.

Meligethes subrugosus Gylh. ,
ab. c. substrigosus Er.,

met het type.

» assimilis St., Zutphen, Aug.

Diphyllus lunatus F., Kerkrade Juli.

Cryptophagus labilis Er., Nootdorp, Mei.

» pallidus St. ^),op bloeiende Prunus-soorten en andere

bloeiende struiken. Verbreid door het geheele land. Deze,

19bis Dekschilden roodbruin, over den naad meer of minder uitgebreid

zwartachtig; sprietwortel , mond en pooten geelrood; het lichaam overigens

zwart of pekbruin. Deze soort gelijkt zeer op o p a c u s
,
doch is gemak-

kelijk te onderscheiden door de rechte, tandvormig uitstekende achterhoeken

van het halsschild. Halsschild met zwak afgeronde zijden, dof, gechagrineerd,

matig sterk en zeer wijd uiteen bestippeld; met eene fijne, doch scherpe

middeugroef. Dekschilden langer dan het halsschild, tamelijk glanzig
,
matig

sterk en dicht bestippeld ;
fijn en spaarzaam behaard. Achterlijf uiterst

fijn gechagrineerd, glanzig, slechts vóór den achterrand der.tergiten

eenigzins bestippeld. Het 7e sterniet bij het $ aan weerszijden flauw

uitgebogen, bij het ? in het midden meer uitgetrokken. Lengte 4-4i mm.

(obscurus Muls & Rey) 13bis. d e n t i c o 1 1 i s Fauvel.

Dekschilden, evenals de rest van het lichaam, zwart, weinig glanzig
;

sprietwortel en pooten licht bruinrood of roodgeel; mond gewoonlijk

donkerder. Halsschild met zwak afgeronde zijden, tamelijk gewelfd, zeer

duidelijk gechagrineerd, vrij dof, matig sterk en zeer wijd uiteen bestippeld;

met fijne scherpe middengroef ; vóór de stompe ,
doch zeer duidelijke achter-

hoeken iets uitgebogen. Dekschilden ongeveer \ langer dan het halsschild,

matig sterk en matig dicht bestippeld, spaarzaam en fijn behaard, tamelijk

glanzig. Achterlijf uiterst fijn gechagrineerd, glanzig, de bovenzijde zeer

spaarzaam bestippeld en behaard. Zie verder regel 4 van de beschrijving

in de „Coleoptera Neerlandica" U. p al 1 i p e s Gray.

4) Zeer verwant aan C. d e n t a t u s Herbst. Onderscheiden door het, vooral

ten opzichte der dekschilden, smallere halsschild, de minder verbreede voorhoeken,

alsook door de iets kortere dekschilden. Ook is de levenswijze anders
,
daar

d e n t a t u s in kelders, onder beschimmelde, afgevallene bladen en achter schim-

melende boomschors leeft.
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mei C. den latus Herbst vermengd, door Gaiiglbauer als

goede soort afgescheiden

Atomaria umbrina Gylh., Tegelen, April.

Holoparamecus Ragusae Reitier, den Baag, op schimmel van wijn-

vaten.

Corticaria denticulate Gylh. '"), met C. longicomis Herbst,

doch zeldzamer. Volgens Ganglhauer moet deze soort longi-

comis Herbsl, de in mijn wei'k beschreven 1 o n g i c o r n i s

Herbst daarentegen inpressa Oliv, heeten. De synonymie is nu :

C. longicomis Herbst (d e n t i c u 1 a l a Everts, r u fi-

co r n i s Kugel.).

C. impressa Oliv, (d e n t i c u 1 a t a Gylh., 1 o n g i c o r-

n i s Reilt., Everts).

Coccinella (A d a 1 i a) obliterata L., ab. c. Illigeri Weise,

Arnhem, Mei.

Coccinella (A d a 1 i a) b i p u n e l a l a L., ab. e. impunctata,

mihi ^), eene, naar het schijnt nog onbe-

kende, variëteit met ongevlekte dekschilden;

bij Roermond.

» (Harmonia) quadripunctala Pontopp., ab. c. rustica

Weise, bij den Haag.

» quinquepunctata L., ab. c. simuiatrix Weise, bij

Nijmegen.

» variabilis Herbst, ab. c. Troegneri Walter, bij

den Haag, Juni.

5) Corticaria lougicornis Herbst ouderscbeidt zieh vau Je na-

verwante impressa Oliv, vooral door het meer gestrekte lichaam, de langere,

slankere sprieten en de langere dekschilden met de fijnere , niet gegroefde

stippellijnen.

6) Coccinella (Adalia) bipunctata L., ab. o im punctata mihi. De lichtst

gekleurde extreme vorm. Behalve door het geheel ontbreken der zwarte midden-

vlek op de dekschilden, onderscheiden door de grootere, dichter aaneenstaande

gele voorhoofdsvlekken en de sterk gereduceerde zwarte middenvlek van het

halsschild , van welke slechts de begrenzing als twee gebogene, zwarte lijnen,

die elk op het voorste derde gedeelte een schuin naar onderen gericht zijtakje

vertoouen , bovendien een zwart stipje als overblijfsel van het uitgezakte midden-

gedeelte van de groote zwarte vlek voor den achterrand.
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Attagenus cinnamomeus Roth (unifasciatus Fairm., subfasciatus

Chevr. '), in Arachiden-noten.

LImnebius picinus Mrsh., Ruuiio, Juli en Vorden, Aug

Gercyon terniinatus Mrsli. , ab. c. separandus Key ,
den

Haag en Amsterdam.

Aphodius a ter de G., var. convexus Er., bij Hilversum.

Podabrus alpinus Payk., ab. c. rubens F., Breda, Juni.

Clerus mutillarius F., eon ex. uil Leiden, in de collectie VerLoren.

Op een etiket staat de vindplaats Leiden (v. Kerv.), benevens

de, goed gedetermineerde, benami njj'.

Opetiopalpus scutellaris Panz., in Arachiden-noten.

Acmaeops marginata F. ^). Van deze in Zweden, Finland. Oost-

7) Op blz. 609 der „Coleo |)tera Neerlandica", Ie deel, zon de

tabel achter 5 aldus gewijzigd moeten worden :

5 Zwart; dekschilden met vele krijtwitte haarvlekjes , of met minder dicht

wit behaarde vlekjes, welke alsdan eenige meer of minder duidelijke,

smalle, golvende dwa'-sbanden vormen 5bis

Roodbruin ; dekschilden zwartgrauw en geelgrijs dooreen — , kop en

halsschild dicht geelgrijs behaard. Dekschilden op donkerder grond met

eeu roestkleurigen
,

geelachtig behaarden dwarsband vóór het midden.

Onderzijde geelgrijs behaard. Pooten rood. Lichaam ovaal , tamelijk

gewelfd. Lengte 4—4^ mm Ia Arachiden-noten

. . .(unifasciatus Fairm., subfasciatus Chevr.) 4 cinnamomeus Roth.

5lis Zie verder de beschrijving achter 5 in de „C o 1 e o p t e ra N e e r-

1 a n d i c a ".

Als aanvulling op de beschrijving van Trogoderma granarium
Everts, in noot 2, op blz. 610 der „Coleoptera Neerlandica"
Ie deel, diene het navolgende Goed uitgekleurde exemplaren zijn zwart,

fijn geelgrauw behaard. Dekschilden met twee, meer of minder naar binnen

onderbroken, dwarsbanden, benevens het uiteinde roodbruin ; met eenige
,

in drie rijen geplaatste, witte haarvlekjes. Het rood breidt zich soms

over een groot gedeelte der dekschilden uit, of wel deze zijn geheel rood-

bruin. De in de „Coleoptera Neerlandica" vermelde exemplaren

zijn voor het meerendeel ouuitgekleurd. Ook in Arachiden-noten.

8) Op bladz. 351 der „Coleoptera Neerlandica", 2de deel, zou de

tabel van Acmaeops Le Conte aldus gewijzigd moeten worden :

Sprieten op eene lijn met den voorrand der oogen ingeplant. Halsschild

tot aan den voorrand gewelfd , zonder middengroef. Dekschilden aan het

uiteinde afgerond (sub-gen. Din optera .Muls.). Zie verder de beschrijving

in de „Coleoptera Neerlandica" 1. colla risL.
Sprieten iets vóór de oogen ingeplant. Halsschild achter den voorrand

ingesnoerd, over de middellijn sterk verdiept. Dekschilden aan het uiteinde

uitgerand, met spitse buitenhoeken (sub-gen. Acmaeops i. sp.). Zwart,

de zijrand der dekschilden geheel of slechts van voren bruingeel ; bij
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Pruissen^ Silezie en vermoedelijk ook bij Berlijn voorkomende

soort, werd door Dr. Mc. Gillavry de ab. c. spadicea Schilsky

bij Winterswijk gevangen.

Monohammus sartor F., in Rotterdam, loopende op de straat.

VERBETERINGEN OP DE

OOLEOPTERA NEERLANDICA.

EERSTE DEEL.

Op bladz. 62, regel 4 v, b. : bij G i 1 1 e n u s lateralis Sam.

de lengte 3f—4 mm. te voegen.

TWEEDE DEEL.

Op bladz. 145, regel 21 en 25 v. o. staat: Het c?, hetzij met
;

lees: Het Î, hetzij met etc.

» » 312, regel 28 V. b.* achter /'w/fy(^;iirÌ5 de auteursnaam Germ.

bijvoegen.

); )) 429, regel 18 v. b. staat: ab. c. rugosa; lees: ab. s.

» » 598, regel 12 v. b. staat: ruhrlcatus \ lees: ruhrlcus.

)) » 667, regel 5 v. b. achter o v a t u s de auteur L. te voegen.

» » 706, regel 16 v. o. staat: XL. Tiibus Gossonini.-

dit te lezen vóór 88. Pentarthrum WoUast.

» » 752, regel 23 v. b. staat: angustatus Er., lees: a n-

arustatus Herbst.

ab. c. .spadicea Schilsky de dekschilden geheel licht bruiujeel. De

wortel der eerste leedjes van den funiculus der sprieten, benevens de

schenen, behalve aan het uiteinde, geel. Lengte 8—9 uim. 2. m a r g i n a t a F.
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DE UHWEIlRTUKiES »ER OIMBICISI.

DOOR

K. BISSCHOP VAIS TUINEN.

I.

C IM BEX (Vervolg).

(Met Platen 12 en 13).

In mijne beschouwingen over de zaagwerktuigen van het genus

Cimbex O, maakte ik melding van het feit, dat de variëleiten

der soorten, welke ik heb kunnen onderzoeken, in hare zaagwerk-

tuigen wel eenig verschil vertoonden, doch dat deze verschillen alleen

betrekking hadden op het aantal en de grootte der zaagtanden.

De vorm was steeds dezelfde, zoodat altijd duidelijk aan de zaag-

tanden, enz. kon worden gezien, tot welke soort de we.sp behoorde.

Als voorbeelden werden toen door mij de drie variëteiten van

Cmhexfemofata L.:- Gr#Vr. Leach, varïans Leach en - süvarum F.

benevens een paar variëteiten (?) van C. lutea L. aangehaald.

Ter opheldering van het toen door mij medegedeelde, vmd ik

het niet ondienstig de microfotografieën ,
welke door mij van de

zaagtanden dezer variëteiten zijn gemaakt, alsnog in het Tijdschrift

te doen opnemen.

Bij de beschouwing daarvan merkt men op, dat de peervormige

zaagtanden van C. femorata bij de variëteit Grl^u naar even-

redigheid veel grooter zijn dan die van varians en sdvamm. Die

van de beide laatstgenoemde komen in grootte nagenoeg met

1) Tijdschrift voor Entomologie XLVI, bl. 58-64.
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elkander overeen doch de, zich daartusschen bevindende, kussentjes

zijn bij varlans naar evenredigheid smaller dan bij silvarum.

Geringe verschillen dus, doch meer kan men bij variëteiten niet

verwachten.

Konow onderscheidt bovengenoemde variëteiten in de Wiener

Entomologische Zeitung Jahrg. XVI, 1897 S. 105, aldus:

Grlffmi ?. Het gelieele abdomen roodachtig geel; alleen de basis

iets donkerder.

Farlans $. Abdomen zwart; aan de zijden min of meer geel

gevlekt.

Sllcarum <??. Abdomen in het midden — zelden geheel — bruin-

achtig rood.

Deze aanwijzingen, waarbij alleen op de kleur wordt gelet, zijn

duidelijk genoeg, doch hoe licht gebeurt het, dat de kleur der tot

het genus Gimbex behoorende wespen niet volkomen aan de

beschrijvingen beantwoordt en in zulke gevallen zouden, mijns inziens,

de zaagtanden geraadpleegd kunnen worden.

Hetzelfde kan gezegd worden van C. lutea L. Uit den Catalogus

Hymenopterorum van de Dalla Torre blijkt, dat Konow in het

Deutsch, enlom. Zeitschr.XXXIV. 1890 S. 243, eene variëteit van deze

soort (C. lutea var. testacea Knw. =^ var. pallens Lep. (?) ) heeft

vermeld. In de i-eeds door mij aangehaalde Wiener Ent. Zeitung

XVI. '1897, maakt hij daarvan echter geen melding. Op bl. 407

van dit lijdschrift zegt hij : « Die Art scheint in der Färbung sehr

constant zu sein ; wenigstens sind mir bisher Abänderungen nicht

zu Gesicht gekommen. »

Toch zijn de zagen, wat het aantal en de grootte der tanden

betreft, niet altijd gelijk, want ofschoon ze even lang waren, trof

ik exemplaren aan met 71 en met 81 tanden. De tanden der

laatste waren kleiner en dichter bij elkander geplaatst dan die der

eerste. Of men deze nu als twee variëteiten moet beschouwen durf

ik natuurlijk niet te beslissen. De preparaten zijn op verschillende

tijdstippen gemaakt, zoodat de kleuren der wespen niet met elkander

konden worden vergeleken. Het zou ook mogelijk kunnen zijn dat

sommige dezer wespen afkomstig waren uit larven van wolwilg
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{Salix caprea) en hierop zal bij volgende onderzoekingen gelet

moeten worden. ')

Het is in allen gevalle wensclielijk, dat er nog meer exemplaren,

zoowel der variëteiten van C. femorata als van de soort — lutea

worden onderzocht en ik hoop, daarmee voort te gaan, als ik nl.

maar over eene genoegzame hoeveel lieid materieel kan beschikken.

Ten slotte voeg ik hierbij nog de microfotografieën van de zaag-

tanden der wesp, welke door pastor Konovv voor de echte C. lutea L.

werd gehouden en door hem in der tijd aan Dr. van Rossum werd

gezonden. ^) Op verzoek van Dr. van Rossum heb ik toen daarvan

de zaagtanden onderzocht en het bleek mij, dat zij in niets gelijken

op die van de op wilg gekweekte exemplaren , welke ik vroeger

van hem onder den naam van C. lutea L ontving. Zij komen

daarentegen het meest overeen met die van C. fagi Zdd., waarvan

hierbij tevens eene afbeelding ter vergelijking wordt gegeven. Zij

verschillen daarvan alleen , doordat de zaagtanden korter en veel

minder spits zijn dan die van C. fagi. Ook zijn de daartusschen

liggende kussentjes smaller en bij — fagi breeder dan de

zaagtanden.

Zou deze wesp een variëteit van — fagi kunnen zijn of zou ze

als een afzonderlijke soort moeten worden beschouwd ?

Dit zal alleen kunnen worden uitgemaakt dooi' het onderzoek

van meerdere exemplaren, waarbij dan ook op de kleur, enz. zal

moeten worden gelet. In geen geval kan deze wesp, na het zaag-

onderzoek, voor eene C. lutea L. gehouden worden,

Zwolle, September 1904.

1) In Brischke u. Zaddach, „Beobachtungen über die Arten der Blatt- und

Holzwespen", Schrift, phys. ökon. Ges. Königsberg, III. 2. 1863, vindt men de

afbeelding van het $ der var. testacea = pallens Lep. op Taf. II ßg. 5.

2) Zie het Verslag van de Sòste wintervergadering der Nederl. Ent. Ver-

eeniging gehouden te Utrecht, 19 Jan. 1902, bl. 19 en 20.
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VERKLARING DER PLATEN ').

Plaat 1^2.

Fig. 1. Een gedeelte der zaag met de zaagtanden van Cimhex femorafa L.

var. Griffi,7ii Leach.

» 2. )) » » » » )) » » Cimhex femorata L.

var. variaiis Leach.

» 3. » » » » )) » )) » Cimbex femorata L.

var. silvarum F.

» 4. » » )) » » y> f) » Cimbex lutea L.

De zaag heeft 81 tanden.

» 5. » )) » » » » )) » Cimhex lutea L.

De zaag heeft 74 tanden.

Plaat 13.

Fig. 4. Een gedeelte der zaag met de zaagtanden eener wesp, door

Konow Cimhex lutea genoemd,

)) 2. Een gedeelte der zaag mei de zaagtanden van Clviijex fagi Zdd.,

ter vergelijking met Fig. 4.

Alle afbeeldingen op plaat 12 en 13 zijn genomen bij eene 220-nialige

vergrooting. Fig. 4 en 5 PI. 12, alsmede Fig. 2 PI. ÌA komen ook

voor op PI, 8 van het Tijdschrift voor l-^ntomologie XLVI. jaarg. 1903.

Het was noodzakelijk ze hier nogmaals te geven om de verscliillende

afbeeldingen met elkander te kunnen vergelijken.

Wanneer men b. v. fig. 1 PI. 13 vei-gelijkt met de fig. -ì en 5

PI. 42, valt liet dadelijk op, dal de zaagtanden enz. van de eerst-

genoemde niet die van C. lutea L. kunnen zijn.

1) Evenals bij het eerste gedeelte van dit opstel betuig ik mijn harteliji^en

dank aan Dr. J. Th. Oudemâns, die weer met de meeste welwillendheid het

toezicht op de reproductie der foto's in heliogravure op zich nam.
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Ueber einige Passaliden

avis der San:!«!.!^!!!^

des „Koninklijk Zoologisch Genootschap Natura Artis Magistra"(Amsterdam).

von

BICHARD ZANG, Darmstadt.

Im Sommer IQO^ wurde mir durch das dankenswerte Ent-

gegenkommen des Herrn Dr. J. C. H. de Meijere eine eingehende

Durchsicht der Passaliden obengenannter Sammlung ermöglicht. Das

Studium des reichen, wegen vieler exakter Fundortsangaben be-

sonders wertvollen Materials giebt mir zu nachstehenden Notizen

und Bemerkungen Anlass :

Passalus Fabr.

Ein zu diesem amerikanischen Genus gehöriges Stück der vor-

liegenden Kollektion mit der Bezeichnung «Senegal» verdient deshalb

erhöhtes Interesse, weil bereits Kuwert ebenfalls eine Passalus-kxi

mit afrikanischem Fundort (Congo!) erhielt. Er beschrieb ') die-

selbe zwar als besondre Spezies {Stanleyi Kuw,), die Abtrennung

vom amerikanischen clistinctus Wet. {cornutus Fabr.) ist aber

derart erzwungen und haltlos, dass die Identität beider schon für

jeden , der nur die Beschreibungen liest , vollkommen feststeht.

Natürlich bezweifelte ich seither auch die Richtigkeit des Fundortes,

bis ich vor einiger Zeit zwei den amerikanischen durchaus gleichende

P, distinctus Wet. mit der Bezeichnung «Gap d'Ambre, Madagaskar»

1.) Deutsche Entomol. Zeitschr. 1890, p. 99.

Tijdschr. v. Entom. XLVII. 13
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von Herrn Schneider- Wald erhielt, der mir einen Irrtum oder eine

Verwechslung ausdrücklich als ausgeschlossen bezeichnet. — Da

nun auch hier wieder ein Stück von afrikanischem Boden , vom

Senegal, vorliegt, bleibt nichts anderes übrig, als ein Vorkommen

dieser in Amerika weitverbreiteten Art als Tatsache zu betrachten

Allerdings gehört es sehr wohl in das Bereich der Möglichkeit,

dass flistinetus in Afrika eingeschleppt wurde und sich hier und da

eingebürgert hat.

Pelops Kaup.

In der Sammlung fand sich in 2 Exemplaren eine neue Art

vor, deren Körperdimensionen diejenigen aller bisher bekannt gewor-

denen Pelops-Arien bei weitem übertreffen. Die beiden Individuen,

von denen mir eins gütigst zur Verfügung gestellt wurde, stimmen

in allen wesentlichen Punkten vollkommen miteinander überein.

Da die Schwierigkeiten der Arten-Differenzierung in dieser Gattung

ausserordentlich gi-oss sind, habe ich die nachfolgende Beschreibung

möglichst ausführlich abgefasst. Derselben liegt das in meinem

Besitz befindliche Exemplar zu Grunde :

Pelops triumphator sp. nov.

Gestreckter und bedeutend grösser als Gestroi Kirsch ^), relativ

schmäler als dieser. Kopf im Verhältnis zum Thorax grösser und

länger.

Linker Kiefer über den lechten greifend, mit 2 starken, rechtei'

mit 2 schwächei'en Endzäckchen. Oberzahn nur wenig abgesetzt.

Linker Unterzahn einfach, rechter an der Basis hinten mit einem

Zähnchen. Oberlippe tief im Winkel von etwa 95^ ausgeschnitten
,

der linke Lappen längerund spitzer als der rechte. Glypeusvor.-^prünge

gleichlang, zwischen sich mit tiefer Einbuchtung von der Form

einer halben Ellipse, beide vorn abgerundet, der linke mit beulen-

artigem Höckerchen auf der vorderen Aussenkante, an der Spitze

2.) Für Gestroi muss ich auch 2 Exemplare meiner Sammlung halten,

deren Halsschildrandfurchen unpunktiert sind. Das eine derselben stammt von

Neu-HannoTer , das andre von Upolu (Samoa-Archipel). Letzterer Fundort bedarf

der Bestätigung.
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doppelt SO breit als der rechte. Die Gru be zwischen Clypeus undBrücke

auf der linken Seite merklich tiefer. Kopfhorn vorn hoch erhaben

und steil, fast rechtwinklig abfallend, hinten (von der Seite gesehen)

nicht allmählich ansteigend, sondern ebenfalls deutlich und scharf

von den Kopfflächen abgesetzt. Nebenhöcker mit der Basis des

Kopf horns verschmolzen, stark nach vorn und am Ende wieder

nach aussen geschwungen. Von den Stirnleisten nur noch die

Rudimente erkennbar : Eine schwache Leiste zwischen den Spitzen

der Clypeusdorne zieht mit Andeutung von Knötchen hinter

dem Clypeusausschnitt herum und das Kopfhorn zeigt vorn am

Fusse die Spur einer Gabelung. Augenwand mit hinten deutlich

abgesetztem Zahn, der vorne sehr steil, genau parallel mit dem

Ko^pfborn abfällt. Vordere Ecke der Augenwand und der gerade,

nicht eingebuchtete Augenkiel ohne Zahnbildung. Hinterkopfrandung

in der Mitte nicht vorgezogen. Kopftäler glatt, mit wenigen derben

Runzeln und ein oder zwei groben Punkten vor den Nebenhöckern.

Fühler sechslappig, die 3 letzten Lappen doppelt so lang wie die

3 ersten. Prothorax verhältnismässig klein, mit punktierter Bucht

und einein schwachen Eindruck dahinter, mit angedeuteter Mit-

telfurche, hinten in der Mitte mit schwachem, an der Spitze aus-

gebuchtelem Vorsprung. Punktierung der Seiten- und der hoch

hinaufgehenden Hinterrandfurchen sehr undeutlich. Narben tief,

unpunktiert, schräg nach vorn gerichtet. Vorderecken stumpf-

winklig, abgerundet, dahinter der untere Thoraxrand ganz schwach

nach 'oben eingezogen und erst unterhalb der Narbe wieder nach

aussen gewölbt. Scutellum mit vorn deutlicher Mittelfurche
,

zu

beiden Seiten derselben vorn sowie in den Vorderecken punktiert

und behaart. Die Punktierung zu den Seiten der Mittellinie nach

hinten zu immer feiner werdend und schliesslich verschwindend.

Flügeldecken an den Schultern etwa so breit wie der Thorax, nach

hint'en massig erweitert, nicht verwachsen. Schullerecken nicht

vorspringend, unpunkliert, unbehaart. Die seillichen Furchen mit

grober, die Rückenstreifen mit sehr feiner Punktierung. Unterlippe

ohne Narben, mit behaarten und grob punktierten Seitenlappen

und einem breit halbkreisförmigen Schildchen, das hinten nur sehr
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undeutlich gerandet ist, also die Unterlippe fast durchsetzt. Die

glänzende Mitte des Schildchens wird nach dem Rande zu matter

Prosternum am Aussenrand nur späilich behaart. Prosternalkiel

nicht scharf, ungefiircht, seine hintere Erweiterung fast parallelseitig.

Taille nicht staik glänzend mit Andeutung von Längskielung in der

Mitte. Narben längbch oval, hinter dem Ende mit wenigen groben

Punkten. Platte des Metasternums ziemlich deutlich begrenzt, die

Hinterecken mit wenigen sehr grossen Punkleindrücken von un-

regelmässiger Form, Die sehr breiten Episternen erreichen die

Platte, sind dicht gerunzelt und behaart. Abdominalsegmente glatt,

nur mit schwachen, lineraren Quereindrücken beiderseits. Das

Drittletzte tief eckig eingebuchtet hinten, das letzte flach abgerundet,

mit vollständiger, aber feiner Randturche, die vor der Spitze sehr

minimal eingebogen erscheint. Beine spärlich behaart, nur die fast

geraden Mittelschienen mit starken Haarbürsten. Mittel- und Hinter-

schienen ohne Dornen.

Längp: 50 m.M., Thorax: 9,5 m.M. , Elytren: -27 m.M. , Thorax-

breite: 13,5 m.M., Schulterbreite: 43 m.M.

Heimat : Molukken.

Anhangsweise erwähnen will ich hier noch, dass Kuwerts Beschrei-

bung des dem triumpJialor m. nah.' verwandten P. Vogeli Kw.

offenbar ein Torso ist Es fehlt die rehr wichtige Angabe : Mela-

sternalhinterecken glatt, unpunktiert. Dieses Charakteristikum unter-

scheidet Vogeli sofort von allen mir bekannten Pelops-kxi^n. In

meiner Sammlung befinden sich 7 Ex. von Stephan.sort und i von

Bongu (Deutsch Neu-Guinea).

Aceraiiis Kaup.

Die an dieser Gattung aussergewöhnlich materialreiche Amster-

damer Sammlung setzte mich in Stand, die Artberechtigung in

mehreren Fällen zu prüfen.

Von Ac. granäls Burm. enthält die Kollektion gegen 100 Exemplare

sämtlich von Drescher auf dem Tenggergebirge (.Java) im Oktober

1898 gesammelt. Auf Grund der aus diesem Material gewonnenen

Resultate kam ich zu der Ueberzeugung, òi^.^?, Ac. minuüfroiisY^w^ .
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sowie der auf nui' 1 Stück begründete aidendus Kw. mit t/randis

identisch sind.

Ob 3 andre Arten mit nach aussen gerichtetem Augenwandzahn

— recfldeits Kuw., maguns Kuw. und molossus Kuw. — , ebenso

zusammenzuziehen sind, möchte ich jetzt noch nicht entscheiden.

Jedenfalls giebt die fadenförmige Verlängerung der Taillennarben

kein stichhaltiges Merkmal ab, da dieselbe in allen Stadien grösserer

oder geringerer Vollständigkeit auftritt. Auch scheint die Punktierung

des Schildchens keineswegs eine sichere Handhabe zu einer zuver-

lässigen Differenzierung zu bilden.

Im Folgenden führe ich noch einige wegen ihrer Genauigkeit

bemerkenswerte Fundorisangaben auf:

1. Leptaulacides ') planus 111., Sei'dang (Nord-Ost-Sumatra).

2. Leptaiilax hwmerosns Kuw., Ardjoeno (Java), Tenggergebirge

(Java, Drescher leg. Oktober 1898).

3. Lepiaiilax maliüosus Kuw., Ardjoeno (Java, Scheepmaker 1871).

4. Fcufalohus harhatus 1''., Old Calabar.

5. Guaphalocnemis tridens Wied., Palembang, Ardjoeno (Java),

Tenggergebirge (Java, Drescher leg. October 1898).

1.) Cf. Deutsche Ent. Zeitschr. 1905, Heft I.
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ACARINA.

Acarus setosus C. L. Koch 127.

Auoetus discrepans Oudms. 132.

„ sumatrensis Oudms. 134.
Bdellidae 114.

Eremaeus confervae Schrank 125.

„ lacustris Michael 126.

Erythraeus gernrnnicus Oudms. 124.

Glycyphagus burchanensis Oudms. 131.

„ fustifer Oudms. 129.

„ setosus C. L. Koch 127.

Laelaps jaspersi Oudms. 119.

Neopodociuum Oudms. 115.

„ jaspersi Oudms. 119, 120.

„ nederveeui Oudms. 118.

„ vosi Oudms. 117.

Notaspis voigtsi Oudms. 126.

Oribatidae 114.

Pachygnathinae 122.

Parasitidae 114.

Parasitas poppet Oudms. 114.

Sebaia Oudms. 122.

„ rosacea Oudms. 122.

Thrombidiidae 114.

üropoda alfkeui Oudms. 120.

GOLEOPTERA.

Acmaeops marginata F. 175.

Adalia, zie Coccinella.

Aglfinus brunneus Gylh. Lii.

Anisotoma ix, x.

Anthrenus claviger Er. LI.

Aphodius ater de G. var. couvexus Er.l75,
Atomaria munda Er. Li.

„ umbrina Gylh. LXiv, 174.

„ versicolor Er. Li.

Attagenus cinnamomeus Roth 175.

„ subfasciatus Chevr. 175.

„ unifasciatus Fairm. 175.

Bembidium litorale Ol. Liii.

„ velox L. LH.

„ „ ab. bimaculatumüytten-
boogaart lii, 172.

Bidessus bicarinatus Latr. 172.

Bledius denticollis Fauv. 172.

„ obscurus Muls. et ßey 172.

Bracteon lii.

Bythinus clavicoruis Panz. Lxiv, 173.

Callidium lividum Rossi li.

Cartodere elongata Gurt. Li.

Gatharsius molossus 118, 119.

Gercyon terminalis Mrsh. ab. separandus

Rey Lxv, 175.

Clerus mutillarius F. lxv, 175.

Coccinella bipunctata L. ab. impunctata
Everts lxiv, 174.

„ obliterata L. ab. illigeri Weise
LXIV, 174.

„ quadripunctataPont.ab. rustica

Weise LXIV, 174.

„ quinquepunctata L. ab. simula-

trix Weise lxiv, 174.

„ variabilis Herbst ab. troegneri

Walter lxiv, 174.

Colon viii, IX, X.

Corticaria badia Mannerh. lxiv.

„ denticulata Everts 174.

„ „ Gylh. LXIV, 174.

„ impressa Ol. lxiv, 174.

„ longicornis Herbst lxiv, 174.

„ „ Reitt. LXIV, 174.

„ ruficornis Kugel. LXiv, 174.

Cryptophagidae x.

Cryptophagus acutangulus Gylh. Li.

„ dentatus Herbst LI, LXIV, 174.

„ labilis Er. lxiv, 173.

„ pallidus St. lxiv, 173.

„ scanicus L. li.

„ subfumatus Kr. li.

Dermestes x.

„ vulpinus F. X.

Diphyllus lunatus F. x, lxiv, 173.

Donacia l.xv.

Enicmus minutus L. Li.

Harraonia, zie Coccinella.

Helochares lividus Forst. LI.

Holoparamecus kuuzei Aub. lii.

„ ragusae Reitt. LI, lxiv, 174.

,, singularis Beck. lii.

Hypocyptus seminulum Er. Li.
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Lathridins bergrothi Reitt. Li

Limnebius picinus Mrsh. lxv, 175.

Liodes VIII, IX.

„ humeralis Kugel, ab. clavipes

Herbst lxiv, 173.

Meligethes assimilis St. lxiv, 173.

„ subrugosus Gylb. ab. substri-

gosus Er. LXIV, 173.

Melolontha vulgaris F. xii.

Monohammus sartor F. 175.

Mycetaea hirta Marsh. Li.

Myllaena elongata Kr. 173.

„ gracilicoruis Fairm. et Ch.Bris.

173.

Opetiopalpus scatellaris Pauz. 175.

Orthoperus atomarius Heer Li.

„ picatus Marsh. Lil.

Pentharthrum huttoui Woll. LI.

Phyllobius alueti F. Li.

„ calcaratus F. li.

Podabrus alpiuus Payk. ab. rubeiis F.

LXV, 175.

Polydrusus cerviuus L. li.

Silvanus bidentatus F. li.

Symbiotes gibberosus Luc. li.

Teuebrio liv.

Thriarthron märkelii Schmidt 173.

Trogophloeus memnonius Er. LXiv, 173.

„ obesus Kiesw. 173.

Xylodromus depressus Grav. Li.

DIPTERA.

Aceraius Kaup 184.

„ addendus Kw. 185.

„ grandis Burnì. 184.

„ magnus Kuw. 185.

„ minutifrons Kuw. 184.

„ molossus Kuw. 185.

„ rectidens Kuw. 185.

Allognota agromyzina Fall. IC 8.

Anthomyiden 99.

Aricia variegata Meig. 104.

Ceria xix.

Chelisia monilis Meig. 109.

Coeuosia tumidiventris P. Stein 112.

Conops XIX.

Ctenophora melanura Walker xx.
Dalmannia punctata F. xix.

Gnaphalocnemis trideus Wied. 185.

Leptaulacides planus 111. 185.

Leptaulax humerosus Kuw. 185.

„ malitiosus Kuw. 185.

Limnophora 100.

„ nigripenuis P.Stein 108.

„ notata Fall. 109.

„ obscurisquama P. Stein 107.

„ obsignata Ed. 109.

„ prominens P. Stein 10(3.

Lispa assimilis Wiedeni. 111.

„ sericipalpis P.Stein 110.

Passaliden 181.

Passalus 181.

„ cornutus F. 181.

„ distinctus Wet. 181.

„ stanleyi Kuw. 181.

Pelops"Kaup 182.

„ gestroi Kirsch 182.

„ triumphator Zang 182.

„ vogeli Kw. 184.

Pentalobus barbatus F. 185.

Physocephala xviii.

„ vittata F. xviii.

Pselliophora xix.

Ptecticus XX.

Rhabdochaeta pulchella de Meijere xx.

Sargus XX.
Schistopterum moebiusi Beck. xx.

Sicus feriugineus L. xviii.

Spilogaster apicalis P. Stein 103.

„ argentata Walker 106.

„ dimidiata P. Stein 100.

„ duplicata Meig. 104.

„ flavidipennis P. Stein 104.

„ lateralis P. Stein 105.

„ lineata P. Stein 102.

„ niveipalpis P. Stein 99.

„ rufescens P. Stein 104.

Zodion xviii.

„ cinereum F. xviii.

HYMENOPTERA.

Abia l'asciata L. lvi, lxiii.

AUantus marginellus F. XLViii.

„ omissus Forst. XLViii.

Apis spec. XIX.

Arge berberidis Schrauk lvii.

„ coeruleipennis Retz. xlvii,lvi.

„ pullata Zadd. xlvii.

„ rosae Geer xlvii, lvii.

„ ustulata L. lvii.

Athalia glabricoUis Thoms. xlviii.

„ spiuarum F. xlviii.

Cimbex 177.

„ betulae Zadd. 73.

„ connata Schrank XI, xxil,

xxviii, liv, 74.

„ fagi Zadd. xxii, 69, 179, 180.

„ fermorata L. xxii, xxviii,

LIV, Lxiii,72, 177.

„ „ „ var. grifiBni Leach
177, 180.

„ „ „ var. silvarum F.

91, 177, 180.

„ r « var. varians Leach
177, 180.

„ lutea L. XXII, xxviii, lui,

70, 177, 180.

,, „ „ var. palleus Lep. 178.

„ „ „ var. testaceaKnw. 178.

„ saliceti Zadd. xxii, 73.

Cimbicini 177.

Cladius ditformis Pauz. viii.
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Cladius peclinicornis Fourcr. viii.

Cavellaria aiueriuaeL. x,xi, xxii, lv, 96.

Croesus septeiitrioiialis L. xxix, xlvii.

„ varus Vili, xxix, xlvii.

Dolerus xlvii.

„ dubius Klg. XLVII.

„ fls.-US Htg. XLVII.

„ liaeuiatodes Sfhrank xlvii.

„ madidus Klg. xlvii.

„ pratensis L xlvii.

„ thomsoni Kuw. xlvii.

Emphytus ciuetus L. xlviii.

Epipona reiiiforiuis Gniel. xviii.

Eriocampa ovata L. xxix, xlviii.

Eumeiies pomi form is Rossi xi.

Halictus quadriiiotatus Kirby 134.

„ rubicundus Christ, xviii.

Hemichroa alni L. xxix, xlvii.

„ crocea Geoffr. xxix, xlvii.

„ rufa Panz. xxix.
Holocrennia xi.

„ tarsator Thorns. X.

Hylotoma vulgaris Klg. lvii.

Lasius fuligiuosus Latr. xxxii.

Megachile xi.

„ centuncularis L. xi.

„ maritima Kirby xvui.
Mesochorus xi.

„ confusus Holmgr. var. ciinbicis

Rtzb. 72, 98.

„ vittator Zett. x.

Nematus abdominalis Panz. lx.

„ bilineatus Klg. lx.

„ ciieilon Zadd. Lxii.

„ croceus Thoms. xxx.

„ luleus Panz. xlviii, lix.

„ salicivorus Cam. xxvi.

„ sulphureus Zadd. xxvi.

Odynerus reniformis Clmel. xviii.

Opheltes glaucopterus L. 71.

Ophion luteus L. vii.

Ospryuchotus maci'obatus Gr. xii.

Paniscus glaucopterus L. 71.

Periclista melanocephala F. XLViii, LXii.

Pimpla instigator F. xi.

Poecilosoma luteola Klg. xxviii.

„ pulverata Retz. xxix.
Pontania proxima Lep. xlviii.

Priophorus padi L. xlviii.

Pristiphora geniculata Htg. xlviii, lxi
Prosopis brevicornis 1'21.

Pteronus. xx, xxi.

„ brevivalvis Thoms. xxi, xxv,
XLVII, LVIII.

„ cadderensis Cam. xxix.

„ citreus André, xxiv.

„ curtispinus Thoms. xxi.

„ dispar Zadd. xxi.

„ fagi Zadd. xxix.

„ hypoxanthus För.st. xx, xxiii,

xxv, XXVI, XLVIII, LVII

„ lacteus Thoms. xxiv.

„ maculiger Cam. xxiv.

Pteronus melanaspis Htg. xx, xxi, xxiii,

XXIV, XXVI, XXVII, LVII.

„ microcercus Thoms. xxvii.

„ miliaris Panz. xx. xxi, xxv,
XXIX.

„ oligospilus Forst, xxi, lxiii.

„ palliatus Thoms. xxiii.

„ pavidus Lep. xx, xxi, xxv,
XLVII, LXII.

„ salicivorus Cam. xxv.

„ spiraeae Zadd. x\i , XLVi
,

LtlII.

Rhadinoceraea micaus Klg. xlviii.

Selandria spec. LXlii. .

Tenthredo tagi Panz. xxxi.

Trichiocampus ulmi L. xlvii.

„ vimiualis Fall, xlvii.

Xylocopa olivacea F. xviii.

LEPIDOPTERA.

Acherontia atropos L. 77.

Aeolosia atropunctata Pagenst. 155.

„ „ „ var. alba Sn
155, IfiT.

„ multipunctata Hampsou 156.

Aglia tau L. xxxi
Agrotis VII.

Agylla albocinerea Moore 14(5.

„ gigas Heyl. 146.

„ ramelana Hampson 146.

„ remelana Moore 146.

Amblypterus panopus Cram. 140.

Apatura iris L. v.

Argynnis F. iil, iv, v.

„ aglaja L. iii, iv, v.

„ dia L. V.

„ euphrosyne L. iii, iv. vi.

„ lathonia L. iii.

„ niobe L. iii, iv, v.

„ pales Schiff, var. arsilache Esp.
V.

„ paphia L. iii, iv, v.

„ selene Schiff, m, v.

Asura agraphia Hampsou 158.

„ arcuata Moore 159.

„ asaphes Hampson 159.

„
calamaria Moore 161.

„ creatina Sn. 159.

„ dasara Moore 158.

„ 60.3 Hampson 160, 167.

„ euprepioides Walker 158.

„ frigida Hampson 161.

„ hilaris Moore 162.

„ humilis Hampson 160.

„ lutara Moore 157, 167.

„ nubilalis Hampson 160.

„ perihaemia Hampson 158.

„ phaeoplagia Hampson 158.

„ pudibunda Su. 158.

„ semicirculata Heyl. 160, 167.

„ seuara Moore 159.

„ septemmaculata Heyl. 158.
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Asura stiigipennis H.-Seh. 159.

„ uniformeola Hampsoii 161.

Asuridia carnipicta Butl. löG.

„ metaphaea Hampson 156.

^ nigriradiuta Haii)p.s m 156.

„ ridibunda Sn. 156, 157.

Bitecta niurina Heyl. 145

Blabioide.s snelleni Ritsema 148.

Boarmia bistortata Goeze xv.

„ cr(;pusculaiia L. xv.

Byrsia aurauiiaca Sii. 148.

Callitomi.s 45.

„ doliertyi Hamp.son 45.

Carterocephalus palaeiuon Pali. vi.

Celama dimidiala Sii. 138.

„ fasciata Hamp.son 137.

„ iiiternella Hampson 137.

„ lucidalis Hampson 138.

„ nigrifascia Hampson 137.

„
pascua Swiuh. 137.

„
pegnensis Hampson 137.

„ phaeochroa Hampson 189.

„ puinila Su. r^8.

„ sqnalida Std,,r. 138.

„ sufifusa Hampson 138.

„ taeniata Sn. 138.

„ tessolata Hampson 137.

„ van-hasseltii Heyl. 138.

Ceryx 44, 46.

„ azurescens Voll. 50.

„ claremontii Pleyl. 46, 47.

„ exapta Swinh. 47, 48.

„ expandens Hampson 49.

„ fata Swinh. 46, 47.

„ godarti Bsd. 49.

„ imaon Cram. 47, 48.

„ inaeqnalis i^'n. 47, 49.

Chionaema afßuis Sn. 1.'2, 167.

„ alborosea Hampson 150.

„ bianca Hampson 154, 167.

„ flaviplaga Heyl. 153.

„ javanica Butl. 151, 167.

„ palleus Butl. l.M).

„ perornata Hutl. 152.

„ pitana Jloore 153, 167.

„ pudens Walker 151.

Chloromeljs strepsimeris Jleyr. 58.

Chrysophauus dorilis Hufn. in.

„ phlaeas L. in.

Coenochromia lasara Pagenst. 59.

„ lutulenta Su. 58, >9.

Coenonympha pamphilus L. iii.

Colias edusa F. vi.

„ hyale L. vi.

CucuHia 168.

„ scrophtilariae Esp. 169.

„ verbasci L. 169.

Cyauiris argiolus L. vi.

Cyclosiella dulcicula Swinh. 166.

Darantasia cuneiplana Walker 148.

Dicranura vinula L. XLix, L, 168.

Diduga flavicostata Sn. 165.

Epinephele hyperauthus L. v.

Epinephele jurtina L. v.

Eressa 45, 58.

„ auno.sa Walker .58, 59,60.

„
lutulenta Sn. 58.

Euchromia 45, 60.

,, h< rsfieldi Moore 61.

,, „ ,
var. separata

Sn. 61.

Engoa bipunctata Heyl. 165.

„ „
Walker 165.

Garudinia simulaiia Hampson 147.

Garudinistis ebnrueana Hanipson 148.

G.acilaria albumarginata Staint. 14.

barri ngtoniella van Deventer

14, 42.

„ cramerella Sn. 1 1.

diifluella van Deventer 17, 30,

42.

„ elougella L. 22.

„ eugeniella van Deventer 11,42.

„
glutella van Deventer 20, 42.

grisella van Deventer 27, 42.

„
protiella van Deventer 25, 42.

soyella van Deventer 22,25,42.

Glaucopis horsfleldi Moore 167.

Heliozela praeustella van Deventer 7,42.

„ sobrinella van Deventer 9.

Hemonia orbiferana Hampson 166.

„ rotundata Sn. 166.

Hoplitis milhauseri F. XLix.

Hydrusa annosa Walker 59.

Uylophila prasinana L. 169.

Hypocrita inclusa Sn. 158.

„
porphyrea Sn. 159.

llema apicalis Walker 144, 167.

„ badrana Moore 144.

„ chiloides Walker 143.

„ divisa Walker 144.

„ fasciculosa Walker 142.

„ natara Moore 145.

„ oblitteraus Feld. 143.

„
plagiata Walker 143.

„
prabana Moore 145.

semibruunea Heyl. 143.

„ setiniformis Hampson 144.

^ tortricoides Walker 142.

„ tumida Walker 143.

,,
vicaria Hampson 145.

Leucania lythargyria Esp. vii.

Lexis puiiclicollis Butl. 142.

Limeniiis sibilla L. v.

Lithosia chryseola Sn. 142.

„ trifasciata Sn. 165.

Lithosianae 111.

Lithosidae 136.

Lobobasis niveimaculata Hampson 146.

Lycaena v.

„ alcon F. V,

„ areas Rott. v

„ argus L. v.

„ arion L. v.

„ euphemus Hb. v.
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Lycaena icarus Rott. v.

Macaduma tortricella Meyr. 148.

Malacosoma castrensis L. xi.

Malanaema ui Heyl. 157.

Melanargia galathea L. III.

Melitaea athalia Rott. v.

Miltochrista callig-euioides Sn. 162.

„ curtisi Butl. 163.

„ ciineouotata Hampson 162.

„ delicia Swinh. 163.

„ deutifascia Hampsou 162.

„ euprepia Hampsou 163.

„ exclusa Butl. 162.

„ gratiosa Guér. 163.

„ lineata Hampsou 162.

„ multistriata Hampsou 163.

„ nigrociucta Su. 162.

„ radians Moore 163.

„ roseororata Butl. 162.

„ vetusta Su. 163, 167.

Mithuna fusciveua Hampson 142.

Mouotaxis trimaculata Hampson 145.

Nishada flabrifera Moore 141, 167.

„ uodicornis Walker 141,

„ sambara Moore 142.

Nisoniades tages L. vi.

Nola xLix.

„ brunellus Hampson 139.

„ distributa Walker 139, 167.

Nolinae 137.

Nonagria typhae Thnbg. xvii.

Nudarla discipuncta Hampson 164.

„ fumidisca Hampson 164.

Ocrosia reversa Hampsou 148.

Odezia atrata L. xv.

Odoutosia carmelita Esp. xvii.

Oeonistis eutella Cram. 145.

Ornithoptera paradisea Rippou lxvi.

„ tithouus Rippou LXVI.

„ victoriae Rippou lxvi.

„ victoriaregis Rippou lxvi.

Ortholitha coaretata F. 63.

Padania bifasciata Felder 147.

„ duplicana Hampson 147.

„ transversa Moore 147.

Paidia bipunctata Heyl. 165.

„ murina Esp. 163.

Palaeopsis diaphanella Hampson 164.

Panolis griseovariegata Goeze xii.

„ piniperda Panz. xil.

Papilio machaon L. vi, vii, svii, Li.

„ weiskei Rippon lxvi.

Pararge megera L. iii, vii.

Phalauna horsfleldi Moore 61.

Phileuora parva Hampson 164.

Phyllocuistis exiguella van Deventer

40, 42.

„ humiliella van Deventer 38, 41,

42.

„ minimella van Deventer 26, 34,

38, 42.

„ minutella Sn. 34, 38.

JPieris daplidice L. vi.

Pieris rapae L. xvil.

Plusia gamma L. vi.

Polygonia c-album L. v.

Pseudoblabes oopbora Zeil. 146, 167.

Pyrameis cardni L. vi, vii.

„ „ „ var. kersbawi Mc.
Coy. VI.

Pyroderces albilineella van Deventer

33, 42.

„ albimaculella van Deventer 30,

33, 42.

„ leucatella Sn. 30.

Rhagophaues tortriciformis Zeil. 142.

Roeselia aperta Hampson 140.

„ argyria Hampson 140.

„ fola Swinh. 139.

„ metallopa Meyr. 141.

„ siguifera Hampsou 140.

„ ustipeunis Hampson 140, 167.

Saturnia XLix.

„ pyri Schiff. xLiJt.

Satyrus semele L. v.

„ „ „ var. semi-alba Bruand
VI.

Scaptesyle bifasciata Sn. 150, 167.

„ ixias Hampsou 149.

„ thestias Sn. 149, 167.

„ tricolor Hampsou 149.

Schistophleps fulvia Hampsou 164.

Setina punctata Elwes 161.

Siccia grammophora Felder 155.

„ guttulosana Moore 155.

„ nilgirica Hampsou 155.

„ sinuata Moore 155.

„ taprobanis Moore 155.

„ tau Heyl. 155, 167.

Spatularia fuligiueella van Deventer 1,

32, 42.

Sphinx imaou Cram. 48.

Stictane fractilinea Sn. 146.

„ rectilinea Sn. 146.

Syntomidae 43.

Syntomis 45, 51.

„ acuminata Su. 55.

„ annosa Walker 59.

„ claremontii Heyl. 47.

„ derivata Hampson 51, 52.

„ diaphaua Kollar 51, 53.

„ dilatata Sn. 52, 54.

„ exapta Swinh. 48.

„ fata Swinh 47.

„ huebneri Bsd. 51.

„ n » '^^^'- fiusluleuta

Hampson 54.

„ lasara Pagenst. 59.

„ lugens Voll. 52.

„ marcescens Felder 59, 60.

„ ornata Voll. 55.

„ orphaua Voll. .52, 57.

„ pfeiiïerae Moore 52, 55, 56.

„ stellaris Sn. 52, 57.

„ tenuis Walker 52, 56.
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Syntomis tenuis Walker, var. deflocca

Swiiib. 56.

„ vigorsi Moore 50.

„ vitreata H.-Sch. 53.

„ wallacei Moore 51, 53.

Syntomoides 46.

„ inaequalis Sn. 49.

Taeniocampa xu.

Tampea lithosioides Hampson 148.

Sn. 148.

Tephroclystia distinctaria H.-Sch. xv.

„ extraversaria H.-Sch. xiv.

„ impurata Hb. xiv.

Thumatha fuscescens Hampson 157.

Trichaeta 44, 50.

„ vigorsi Moore 50.

„ „ „ var.confluensSn.

50.

Xystophora raodicella van Devenier 4, 42.

Zaratha cramerella Su. 11.

Zia acontioides Walker 141.

NEUROPTERA.

Acanthoclisus mac-lachlani van der Weele
XIV.

Albardia furcata van der Weele xm.
Berotha indica Br. xiv.

„ piepersi van der Weele xiv.

Episalus zepherynus Gerst. xiv.

Eupbaea ref'ulgens Hagen xiv.

„ variegata Rainb. x.v.

Haploglenius costatus Burm.xiv.
Helicomilus pbilippensis van der Weele

xm
Rapbidia xlvi.

Stilbopterix napaleo Lefeb. xiii.

Tniesibasis lacerata Hagen xm.

ORTHOPTERA.
Dixippus morosus Br. L.

TRIGHOPTERA.
Limnophilus rhoiubiciis L. xm.

ALGEAIEENE ZAKEN.

Bestuur. Lxxv.
Bestuursverkiezing. XLVi.

Bibliothecaris. Toestand der bibliotheek.

XL.

Bolsius (Dr.A.M J.), lid,overleden.xxxvi.

Brevée (Dr. J ), lid. xxxvi.

Cramer (P. J. S.), lid, bedankt, xxxvt.

Dissel (E. D. van). Plaat van insecten
,

schadelijk voor naaldboomen. xxxi.

Driebergen, plaats der a.s. zomervergade-
ring. XLVI.

Eere voorzitter. Toespraak. x.\.xiv.

Everts (Dr. Ed.). Vliegtijd van Colon en

Liodes. viii.

Geschenken (voor de bibliotheek), xli.

Haverhorst (P.). Ontpoppen van vlinders.

XVI.

Herten (Dr. J.L.), begunstiger, bedankt.

XXXVI.

Hoop (D. van der). Klturentabel van
Julius Müller, vu.

Humalda van Eysinga (Jhr.), lid, be-

dankt. XXXVI.

Klokman (G. J.). Eierleggen van Lepi-

doptera. iii.

Klokman (G. J.), lid. xxxvi.

Klokman (G. J.). Opspannen van Lepidop-
tera op reis. ii.

Klokman (G. J.). Vangen van Lepidoptera.

IV, V.

Knappert (M.). Coleoptera van Zuid-Su-

matra. xxxii.

Ledenlijst. LXix.

Maat (J.), lid. xxxvi.

Meulen Jz. (J. ter), lid, bedankt, xxxvi.

Nederlandsche Entomologische Vereeni-

ging (de) wordt lid van de Nederlandsche

Heidemaatschappij. Lxvi.

Nederlaadsche Heidemaatschappij (de),

lid. II, XXXVI.

Oudemans (Dr. J. Th.), herkozen tot be-

stuurslid. XLVI.

Oudemans (Dr. J.Th.). Kleurentabel (chro-

motaxia) van Saccardo. vir.

Oudemans (Dr. J.Th ). Twee soorten para-

sieten iu één gastheer, x.

Oudemans (Dr. J. Th.). Ontpoppen van
vlinders, xviii.

Pasteur (J. D.), lid, overleden, xxxvi
Pelt Lechner (A. A van) Sluipwespen op

kunstlicht afkomend. VII.

Penningmeester. Financieele toestand der

Vereeniging. xxxviii.

President. Jaarver.slag. xxxv.
Reclaire (A), lid, bedankt, xxxvi.

Redactie voor het Tijdschrift (Commissie
van). LXXV.

Redeke (Dr. H. C), lid, bedankt, xxxvi.

Reuvens (Dr. C. L.), herkozen tot bestuurs-

lid. XLVI.

Reuvens (Dr. C. L.). Literatuur over in-

secten, schadelijk aan rozen. viii.

Reuvens (Dr. C L). Mierennest. xxxii.

Tesch(J. J.) Collectie van wijlenVer Loren
van Themaat. xxxi.

Uyttenboogaart(Mr.D.L ).Verslagoverde

rekening en verantwoording, xi.v.

Veth (Dr. H J.). Kleurentabel van Julius

Müller. VII.

Vosmaer (Dr. G. C. J.), lid. xxxvi.

Warnsinck (W.). Schade door bladwesp-

larven aan rozen. viii.

Weele (H. W. van der). Conserveeren van
kleine insecten, xii.

Wetswijziging. XLi XLV.

Zomervergadering (plaats der a.s.). XLvi.
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