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Caryoborus gonagra (F.) en Sitophilus linearis (Herbst), 

ingevoerd met tamarinde-vruchten uit Curaçao; met 

bijzonderheden ter onderscheiding van drie Sitophilus-soorten 

(Coleoptera, Bruchidae en Curculionidae) 
door 

J. T. WIEBES 

(Rijksmuseum van Natuurlijke Historie, Leiden) 

Via de heer A. F. C. Gogelein, Leiden, kreeg ik in augustus I960 een mon¬ 

ster vruchten van T'amarindus indiens uit Willemstad, Curaçao, dat hevig aange¬ 

tast bleek te zijn door een tweetal kevers, te weten een vrij grote Bruchide en een 

klander-achtige Curculionide. Zij werden door Dr. L. G. E. Kalshoven te Bla- 

ricum herkend als blijkbaar te behoren tot de soorten Caryoborus gonagra (F.) 

en Sitophilus linearis (Herbst), welke voorlopige determinaties later bevestiging 

vonden. 

T'amarindus indiens schijnt oorspronkelijk een Afrikaanse soort te zijn, maar 

sinds lang wordt de boom in verscheidene tropische landen gekweekt. Volgens 

Cotton (1920, p. 440) is de tamarinde al spoedig na de ontdekking van de 

West-Indische eilanden daar ingevoerd. De zaden van T. indiens liggen, gebed 

in een roodachtige kleverige pulp, in grote peulen. De pulp wordt o.a. gebruikt 

Van Caryoborus gonagra bevatte de partij 

uit Curaçao veel imagines, poppen en larven. 

De larven vond ik in de zaden; de cocons za¬ 

ten op het zaad, met het onderste gedeelte 

erin (fig. 1). Dr. Kalshoven deelt me mee dat 

al eerder, in Amsterdam, een aantasting van 

C. gonagra in zakken tamarinde-vruchten is 

waargenomen. In dat geval waren de vruchten 

afkomstig uit Indonesië. De Bruchide is n.l. 

ook verspreid in Z.O.-Azië, waar hij behalve in 

zaden van de tamarinde ook in peulen van an¬ 

dere boomsoorten leeft (Kalshoven, 1951, 

p. 713). 

Van Sitophilus linearis vond ik larven en 

imagines in de zaden. Deze soort onderscheidt 

zich op het eerste gezicht van de twee andere 

schadelijke Sitophilus-soorten S. granarius (L.) 

en S. oryzae (L.) door de fijne bestippeling 

van het halsschild, de korte snuit, en de sterk 

gekromde sprietschaft. Zumpt (1935) geeft 

een overzicht van de verschillen tussen de drie 

soorten. Hij bespreekt ook de verschillen in 

de bouw van de mannelijke copulatie-organen, echter zonder afbeeldingen. In de 

figuren 2—9 geef ik een aantal tekeningen, waarin de meest opvallende verschil- 

bij de bereiding van siroop. 

Fig. 1. Cocon van Caryoborus 

gonagra op zaad van Ta?narindus 

indicus, X 4 (foto H. F. Roman). 
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Fig. 2—9. Mannelijke copulatie-organen van Sitophilus oryzae (fig. 2—4), S. linearis (fig. 

5—7) en S. granarius (fig. 8, 9). fig. 2, 6, 8: penis lateraal; fig. 3, 5, 9: penis dorsaal; 

fig. 4, 7: tegmen. 

len zichtbaar zijn. Bij S. oryzae (figs. 2, 3) is de penis smal en lang, over de 

gehele lengte ongeveer van gelijke hoogte. Bij S. linearis (figs. 5, 6) en S. grana¬ 

rius (figs. 8, 9) is de penis veel korter en meer gedrongen van bouw, bij S. 

linearis met de grootste hoogte ongeveer in het midden, bij S. granarius met de 

grootste hoogte dichter bij de spits. Bovendien blijkt er een duidelijk verschil te 

zijn tussen het tegmen van S. oryzae (fig. 4) en dat van S. linearis (fig. 7) en 

S. granarius; bij S. oryzae vindt men een bladvormige verbreding aan het basale 

eind, die bij de andere soorten ontbreekt. 

De afmetingen van de 40 exemplaren van S. linearis uit Curaçao variëren van 

ongeveer 3,3 tot 4,4 mm (zonder de snuit). Dit is aanmerkelijk groter dan de 

maten die Hoffmann (1954, p. 1047) opgeeft: 2,5—3,5 mm. 

Everts (1901, p. 705; 1927, p. 219) geeft op, dat S. oryzae is waargenomen 

in tamarinde. De exemplaren in zijn collectie (,,Heijlaarts, Breda, uit Tamarin¬ 

de”) behoren inderdaad tot die soort. 

Het is merkwaardig, dat S. linearis ook voorkomt in Z.O.-Azië, en ook weer 

op dezelfde voedselplant, tamarinde (zie o.a. Fletcher, 1916, p. 10). 

Een determinatietabel voor de Sitophilus-soorten van India, waaronder ook 

S. linearis, geeft Marshall (1940). 
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Summary 

Caryoborus gonagra (F.) and Sitophilus linearis (Herbst) are recorded as 

being imported into The Netherlands in tamarind pods from Curaçao. 
Differential characters in the male genital armatures of three species of 

Sitophilus, viz., S. oryzae (L.), S. linearis (Herbst), and .S’, granarius (L.), are 

mentioned. 
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Lepidoptera in I960 

door 

J. A. W. LUCAS 

Extra generaties en vliegt ij den. 

Ook de winter 1959—1960 is zacht geweest, maar de zomer is zeer nat ge¬ 
worden. Als resultaat van een en ander zijn ook nu een aantal soorten erg vroeg 
verschenen en waren enkele generaties bijzonder talrijk. Helaas was het weer op 

9 juli erg ongunstig, terwijl 16 juli als vangdatum wegviel. Dit maakt de inter¬ 
pretatie van de gegevens erg moeilijk, zodat ik niet dan met aarzeling meen te 
mogen aannemen, dat de extra vliegtijd dit jaar vroeger dan gewoonlijk was, 
namelijk einde juni i.p.v. begin juli. Ik durf dan ook geen antwoord op mijn 

vragen van vorig jaar te geven (zie Ent. Ber. 20 : 219, I960). 
Enkele soorten waren vroeger dan in de Catalogus gegeven data, echter later 

dan in 1959- Hierbij behoren Leucoma solids (18 juni), Diarsia mendica (3 juni), 
Sterrha inornata (22 juni), Scopula marginepunctata (14 mei), S. emutaria (22 
juni) en Opisthograptis luteolata (29 juli). 

Vroeger dan normaal waren: Sphinx ligustri (7 mei; -—10), Lit hosia com plana 
(25 juni; —6), Euxoa tritici (25 juni; —8), Agrotis clavis (14 mei; —15), A. 

cinerea (4 mei; —5, t.o.v. 1957: +6), A. puta (4 mei; —19, t.o.v. 1959: —5), 
Mythimna pollens (25 mei; —5), Hada nana (30 april; —14, t.o.v. 1959: —6), 
Diataraxia oleracea (26 maart; —39), Lacanobia dissimilis (20 april; —18), 
Pyrrhia umbra (25 mei; —17, t.o.v. 1959: —10), Abrostola tripartita (waar- 


