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spots and stripes on the thorax and the legs. They mimic wasps and may be more 

or less protected by this colour-pattern against birds, but they are not defenseless. 

The last visible sternite possesses three sharp spines. When caught they try to 

pierce the skin with them. These spines can pierce the mucous membrane of the 

throat of a bird, which must be very painful. 

This protection by warning-colours works only if there are enough individuals 

present for the bird to learn to avoid the wasps. This is often not the case with 

the scoliids, because they are generally not very common. 

Therefore it is not surprising that they have attained a yellow pattern like that 

of vespids and eumenids, which are always very common. 

The distribution of the yellow colour on the legs shows that the yellow pattern 

not only exists to warn the birds, it also works as a camouflage by breaking down 

the general body contour, so that the insect is more difficult to see. 

It is not easy to find a genetic basis for the striking differences between the 

sexes, although this sexual dimorphism exists in many animals. Sex chromosomes 

are not known in Hymenoptera, but the males possess n chromosomes and the 

females two sets of n chromosomes. Therefore it is possible that the quantity of 

enzymes, formed during development, plays an important part in the coming into 

existence of the male phaenotype or the female phaenotype. 

Deventer, Rubensstraat 65. 

Vergelijking van Britse en Nederlandse trekgegevens. In oktober 1966 publiceerde 

Mr. R. A. French de Britse trekres ul taten over 1964 (Entomologist 99 : 233—240). Het 

is wel interessant verschillende van zijn getallen te vergelijken met de Nederlandse, waarbij 

we moeten bedenken, dat het aantal Britse deelnemers belangrijk groter is dan dat van ons, 

terwijl ook de beide gebieden aanmerkelijk verschillen. 

Voor de regelmatige migranten vinden we dan de volgende aantallen (eerst de Britse, dan 

de Nederlandse): Colias hyale L.: 11 — 4534; Colias crocea Fourcroy: 450 — 446; Vanessa 

atalanta L.: 6500 — 13500; Vanessa cardui L.: 1200 — 10085; Acherontia atropos L.: 

23 — 36; Herse convolvuli L.: 129 -—- 68; Macroglossum stellatarum L.: 180 — 186; 

Autographa gamma L.: 8000 — 62500; Nomophila noctuella Schiff.: 200 —■ 1459. Afgezien 

van Colias hyale, die toevallig een goed jaar bij ons had, waren er overigens dus wel diverse 

opvallende verschillen. Voor atalanta en gamma kan dit geen toeval zijn, daar deze soorten 

practisch elk jaar bij ons hogere aantallen bereiken dan op de Britse eilanden. Het zou wel 

de moeite waard zijn de oorzaak hiervan te achterhalen: is de immigratie van deze twee 

soorten op de Britse eilanden kleiner dan bij ons, of ontwikkelt de nakomelingschap zich bij 

ons beter? 

Kijken we nu naar de zeldzame immigranten, dan vinden we vaak heel andere verhoudin¬ 

gen, zoals blijkt uit de volgende cijfers: Spectrum livornica Esp.: 4 — 2; Mythimna unipuncta 

Haworth: 44 — 0; Mythimna vitellina Hb.: 4 — 1; Mythimna loreyi Duponchel: 2 — 0; 

Spodoptera exigua Hb.: 6 — 8; Chloridea peltigera Schiff.: 26 — 5; Chloridea armigera 

Hb.: 4 — 0; Rhodometra sacraria L.: 70 — 2; Cosymbia puppillaria Hb.: 4 — 3; Nycterosea 

obstipata F.: 26 — 29. Voor deze soorten blijkt het Britse totaal dus over het algemeen 

gunstiger te zijn dan het Nederlandse en dit is voor al deze dieren bijna steeds het geval. 

Het zijn de soorten, die vooral in het zuiden van Engeland gevangen worden, zodat de ver¬ 

onderstelling voor de hand ligt, dat hun hoofdtrekweg westelijker ligt, zodat ze via het 

Kanaal de Engelse zuidkust bereiken. — Lpk. 


