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(Lepidoptera) 

by 

L. VÄRI 

Transvaal Museum, Pretoria 

ABSTRACT. — Unithosea nom. nov. is proposed for Neothosea Janse, 1964, nec Okano & 

Pak, 1964. 

Dr. D. S. Fletcher, British Museum (Natural History) has kindly drawn the present author’s 

attention to the discovery of a homonymy in the Heterogeneidae (= Limacodidae) by Dr. H. 

Inoue. 

In his monograph of the southern African Limacodidae, December 1964, Janse established 

the new genus Neothosea with Thosea albilineata Hampson, 1910 as its type species. However, 

it has been found that Okano and Pak published in March 1964 also a new genus Neothosea in 

their revision of the Korean Heterogeneidae which has thus priority by nine months. The type 

species of this latter genus, Thosea suigensis Matsumura, 1931 is not congeneric with T. albili¬ 

neata and therefore the following genus is proposed as the objective replacement name for Jan- 

se’s genus: 

Unithosea nom. nov. pro Neothosea Janse, 1964. 

Type species: Thosea albilineata Hampson, 1910. 

Etymology: “Uni”-thosea refers to the unipectinated antennae in the male of its type spe¬ 

cies, while those of Neothosea suigensis (Matsumura) are shortly double pectinated. 
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Carausius morosus, de vertrouwde wandelende tak, is met fruitvlieg, kakkerlak en trek- 

sprinkhaan een vaste bewoner van het proefdierenverblijf van een fysiologisch laboratorium. 

Insekten zijn voor het bestuderen van de relatie tussen gedrag en fysiologie van het zenuwstel¬ 

sel waardevolle proefobjekten omdat hun zenuwcellen relatief groot zijn en gering in aantal. 

De gedragselementen die we bij de wandelende tak zo goed kennen — het „bevriezen” (kata- 

lepsis) en de merkwaardige vorm van bewegen die in het Engels „rocking” heet — maken dit 

dier extra aantrekkelijk voor neuro-ethologisch onderzoek. Deze twee gedragselementen krij¬ 

gen in het boek van Baessler dan ook alle aandacht, naast het normale lopen, en, veel be¬ 

knopter, oriëntatie in de ruimte. Het boek wordt afgesloten met een kort hoofdstuk over ana¬ 

tomie van spieren, zenuwen en zintuigorganen van de thorax van de wandelende tak. Het re¬ 

sultaat is een uiterst gedetailleerd overzicht, naar mijn gevoel slechts aantrekkelijk voor een 

kleine groep ultra-specialisten, maar zonder twijfel voor hen heel waardevol. — W. N. Ellis. 


