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hangsel een apicale verlenging aan, naaldvormig, en niet in takjes gesplitst. 

De mucro is gootvormig, aan het uiteinde open, waar de mediane spil van 

de mucro uitsteekt (fig. 9). De dorsale randen zijn ongelijk van vorm, aan de 

binnenzijde staat een lamel met ongeveer 9—15 scherpe tandjes. 
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Summary 

Six species and one form of Collembola are mentioned for the first time as 

belonging to the Dutch fauna. 

Kweek van Polyommatus icarus Rott., f. striata Tutt (Lep., Lycaenidae). Op een ge¬ 

meenschappelijke excursie op 6 juni I960 tussen Den Dungen en ’s-Hertogenbosch ving de 

heer Elfferich een opvallend sterk blauw bestoven icarus-wijfje, dat hij aan mij af stond 

voor kweek. Een week later had het ruim 50 eitjes gelegd op een pol hopklaver uit Den 

Dungen. 

De rupsen werden groot gebracht met moeras-rolklaver uit Geffen van een vindplaats, die 

nogal ongunstig lijkt voor icarus en waar ik de soort ook nooit heb waargenomen. De kweek 

leverde 45 poppen op, die alle goed ontwikkelde vlinders gaven van 29 juli tot 5 augustus, 

25 $ $ en 20 9 9. Hiervan werden 21 $ $ en 15 $ 9 opgezet. Van de 20 $ $ waren 

er 15 opvallend sterk blauw bestoven, 5 zwak of haast niet. Verder was er weinig variatie, 

behalve dan een prachtig $ van f. striata Tutt, identiek met de afbeelding in „South”, 

plaat 118, fig. 1. 

Genetisch is dat een puzzle, omdat in het geheel geen overgangen voorkwamen tussen 

deze extreme striata en de normale vorm. De eenvoudigste oplossing is wel aan te nemen, 

dat de hopklaver al een striaia-eïi]e bevatte, voordat het gevangen 9 erbij werd geplaatst. 

V. Gerris, Dorpsstraat 6, Geffen-N.B. 

[Uit de paar Nederlandse exemplaren, die ik kende, heb ik geconcludeerd, dat de vorm 

wel „multifactorial” zal zijn, maar dat betekent niet, dat bij een kweek allerlei graden ervan 

te voorschijn moeten komen. Overigens is over de erfelijkheid van deze prachtige vorm 

nog altijd niets bekend (al zal hij gezien zijn grote zeldzaamheid wel recessief zijn). We 

hebben ook nog altijd de mogelijkheid van een plotseling opgetreden mutatie. Maar zolang 

experimenteel nog geen enkel resultaat bekend is, blijft het bij gissen — Lpk.] 


