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Pimpla lineata was described by Koningsberger (1897 : 46, 47) as a common 

parasite of the caterpillar Or et a extensa Walk. (fam. Drepanidae). The name is 

first mentioned on p. 47 and a female is figured on plate IV, fig. 5 as Pimpla 

lineata nov. spec, (legend for this plate on p. 80). 

The second part of the Pests of the Coffee on Java (1901) was written by 

Koningsberger and Zimmermann. The latter dealt with the family Drepanidae 

and states that Pimpla lineata had already been described by Brull6 as Pimpla 

concinna. Zimmermann does not mention on whose authority he makes this 

statement. The name concinna can only be a misreading for continua Brullé. This 

author described Ichneumon concinna (1846 : 274) and Cryptus concinnus (l.c. 

p. 200), both from Brazil. These species, however, do not have any connection with 

Pimpla lineata. BRULLé (p. 92) described Pimpla continua, without locality, and 

this is undoubtedly the species under consideration. The same incorrect name — 

concinna — was used in the book of Koningsberger (1915: 333) in the com¬ 

bination Theronia (Pimpla) concinna. Dammerman, in his two books on the 

Agricultural Zoology of the Dutch East Indies (1919 : 110; 1929 : 177) mentions 

this Ichneumonid under the same name. Kalshoven (1951 : 536) does not 

mention the names lineata and concinna but, following Betrem (1932, in litt.) 

he used Echthromorpha notulatoria (Fabr., 1804) for the parasite of Or eta ex¬ 

tensa. This is the valid name of Pimpla lineata Kon. Townes, in a recent publi¬ 

cation (1958), places this form as a subspecies of Echthromorpha agrestoria (Swe- 

derus, 1787). The subspecies is known from Java, Sumatra and Borneo, where it 

is common. The species is known from south-east Asia, Indonesia, Formosa, 

Philippines, New Guinea, north Australia and the Pacific Islands to Hawaii. 

Part of the type material of Pimpla lineata is still in existence. One <T is in the 

Museum of Natural History in Leiden. The pin bears four labels: (a) Konings¬ 

berger, Buitenzorg; (h) 52; (c) Pimpla lineata Kon. teste H. Veen; (d) lecto- 

type Betrem 1936. Mr. Veen was formerly a curator of the ’’Colonial Museum” 

in Haarlem. This museum is now in Amsterdam and is called the ’’Tropical Mu¬ 

seum” at the moment. The entomological collection of this museum is now in¬ 

cluded in the collection of the Entomological Laboratory of the University of 

Amsterdam. Through the courtesy of the director, Dr. P. A. van der Laan, I 

was able to study the three males standing under the label Pimpla concinna Brullé. 

All have a printed label "Koningsberger, Buitenzorg” on the pin. These specimens 

should be considered cotypes of Pimpla litteata Koningsberger. All belong to 

Echthromorpha agrestoria subspec. notulatoria (Fabr. 1804). One of these cotypes 

was presented to the author for his collection. 
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Late Amorpha populi L. en Tethea ocularis L. (Lep.). Van een ab ovo-kweek van Amor- 

pha populi, waarvan de eieren op 31 juli, 1 en 2 augustus I960 werden gelegd en de laat¬ 

ste rups op 17 sept. I960 verpopte, kwam op 5 oktober I960 een prachtig mannetje uit. De 

poppen staan in een onverwarmd vertrek. 

Op 10 oktober I960 verscheen een imago van Tethea ocularis uit een met het voedsel 

van A. populi meegekomen kleine rups. 

De beschrijving van de rups in South, dl. 1, pag. 88, klopt niet met mijn ervaring. De 

kleur is niet gelig maar beenkleurig, van zwarte vlekken bij de mijne geen spoor, evenmin 

van grijze rug of platen, alleen achter de kop op de eerste ring een verhard gedeelte, groe¬ 

nig, de kop zelf is bruin met donkerder monddelen en enkele haartjes, welke eveneens op 

het lijf aanwezig zijn. 

Evenals alle Tethea-rupsen, leeft ook die van T. ocularis tussen twee op elkaar gesponnen 

bladeren van de voedselplant, Populus spec., en verpopt er. 

Mijn ervaring is, dat al zulke, tussen bijeen gesponnen bladeren levende rupsen, matige 

eters zijn. Vlugge eters zouden dan ook veel te snel achter elkaar moeten verhuizen. 

Hoe is de ervaring van anderen hieromtrent? 

Alle A. populi-rupsen, 63, waren groen zonder een spoor van rode tekening. Een deel, 

23, werd met wilg, de rest met Populus tremula grootgebracht. Salix caprea werd beslist ge¬ 

weigerd; in de natuur vond ik de rupsen wel op Salix cinerea, maar toch hoofdzakelijk op 

lage P. tremula. Deze is op de droge Veluwe wel de hoofdvoedselplant. In geval van nood 

wordt naar mijn ervaring ook berk (Betula spp.) genomen, aan appel (Pirus malus) willen 

ze beslist niet, Smerinthus ocellata eet daarentegen graag appelblad. 

W. J. Boer Leffef, Rijksinstituut voor Veldbiologisch Onderzoek t.b.v. het Natuur¬ 

behoud (R.I.V.O.N.). 

Endromis versicolora L. Ik kan Raalte als nieuwe vindplaats vermelden. In de avond 

van 5 april I960 kwam een $ op de lamp af. Hij bleef beneden op de stoep ronddwarrelen 

en ging wild te keer, maar we kregen hem toch in de vangfles. 

G. J. Flint, Roggestraat lb, Raaltz. 

Het vlinderboek van Ter Haar. Daar dit werk voor beginnende lepidopterologen nog al¬ 

tijd een vrijwel onontbeerlijke steun is, is het wel gewenst een overzicht te hebben over 

de behoefte, die eraan bestaat en over eventueel beschikbare exemplaren. Ik verzoek daarom 

een ieder, die een ,,Ter Haar” zoekt, mij dit te berichten en daarbij de prijs te vermelden, 

die hij bereid is ervoor te betalen. 

Maar tevens verzoek ik niet-lepidopterologen, die een exemplaar in hun bezit hebben en het 

toch niet gebruiken en er daarom wel afstand van willen doen, mij hiervan in kennis te 

stellen met vermelding van de prijs, die zij ervoor willen hebben. Natuurlijk hoop ik dan, 

dat zij hun medeleden geen fancyprijs zullen berekenen. 

C. A. W. Jeekel, Zoölogisch Museum, Zeeburgerdijk 21, Amsterdam-O. 


