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Demonstratie van in Nederland ingevoerde voorraadsinsecten
uit de tropen1)
door
L. G. E. KALSHOVEN

1. Ephestia cautella Wik. De motjes werden gekweekt uit rupsen, die talrijk
voorkwamen in een partij cacaobonen in een pakhuis. Oorspronkelijk werd ge¬
dacht aan E. elutella Hb., waarvoor er 4 redenen schenen te zijn: deze laatste
soort wordt in de literatuur vaak als ’de cacaomot’ van Midden-Europa aangeduid,
in vroegere berichten van het Instituut voor de Tropen was het aantreffen van
elutella in geïmporteerde cacaobonen een paar maal genoemd, de partij waar het
om ging had al van Juli tot begin October opgeslagen gelegen, dus de gehele
zomertijd, en in een aangrenzend pakhuis was elutella gevonden in balen tabak.
De motjes uit de cacao leken echter iets af te wijken van die uit de tabak en met
behulp van determinatietabellen, waarvan er een paar in vrij recente Engelse
literatuur zijn te vinden, werd de soort als cautella gedetermineerd. Dit was op
zich zelf niet zo bijzonder, want deze soort is al sinds vele jaren uit cacao en
chocolade-producten bekend in Engeland en Duitsland. Overigens hoort zij vooral
thuis in tropische en subtropische streken. Hetzelfde motje werd ook gekweekt uit
een partij cacaobonen, die pas een dag of veertien te voren in ons land was aange¬
komen. Wat wel verwonderlijk werd gevonden was, dat cautella slechts in een
paar exemplaren voorkwam in de collectie van het Zoölogisch Museum te Am¬
sterdam naast grote series van elutella en kuehniella Zeil. Bij informatie bij de
heren Bentinck, Diakonoff en Van Rossem bleek cautella ook maar heel
schaars vertegenwoordigd in de door hen verzorgde collecties. Toch moest het
waarschijnlijk worden geacht, dat zij al vaak met cacao-zendingen was

mede-

gekomen en deze mening werd bevestigd door Prof. Roepke, die mededeelde dat
hij cautella in de loop der jaren herhaaldelijk uit cacaobonen uit Amsterdamse
pakhuizen had gekregen. Van Dr Betrem werd nog vernomen, dat de determi¬
natie van het materiaal in Wageningen indertijd door de heer Tutein Nolthenius heeft plaats gevonden. De juistheid van de determinatie van het nieuwe

materiaal werd bevestigd door Dr Diakonoff in Leiden.
Voor de praktijk is het vooral van belang te weten in hoeverre de soorten cau¬
tella en elutella van elkaar in eigenschappen verschillen. Gegevens uit de litera¬
tuur hierover worden bijeengezocht.
2. Dermestide. Een mooi getekend kevertje van 2—3 mm werd gekweekt
uit larfj es die voorkwamen in repen chocolade welke uit Curaçao retour waren
gezonden omdat zij aangetast bleken te zijn. In de eerste plaats werden er ettelijke
exemplaren in aangetroffen van Oryzaephilus (Silvanus), dus een cosmopoliet en
van Tribolium castaneum Hbst. waarvan opgegeven staat dat hij vooral in war¬
mere streken voorkomt. De Dermestide werd door Dr Britton in Londen op
naam gebracht als Trogoderma ornatum Say, een soort uit Centraal-Amerika, die
volgens het boek van Hinton slechts een paar maal naar Europa is getranspor¬
teerd en wel in dozen met gedroogde insecten waaraan de larven schade hadden
D Naar aanleiding van waarnemingen, in 1953 verricht in het biologisch laboratorium
van het Koninklijk Instituut voor de Tropen te Amsterdam.
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aangericht. Deze wijze van optreden doet natuurlijk denken aan die van Anthrew/cr-soorten. Aantasting van chocolade schijnt in de literatuur nog niet vermeld te
zijn.
3. Lyctiden. Trogoxylon aequale Wolk, een kevertje van 2l/2 mm lengte,
werd in 1953 een paar maal in aantal gevonden in Derris-wortels uit de Belgische
Congo, waarvan het hout soms voor een groot deel tot poeder verteerd was.
Dit is weer een nieuw geval van het merkwaardige feit, dat er verschillende
soorten in dit materiaal kunnen broeden ondanks het gehalte aan rotenon.
Steeds zijn het Bostrychiden en Lyctiden. Tot nu toe zijn er volgens de
gegevens van het Instituut voor de Tropen al 6 soorten in Holland aangetroffen.
Een tweede kleine Lyctide, Lyctoxylon japonum Reitt, werd gevonden in een
monster rotan van Nieuw-Guinea. Aantasting van rotan in Borneo en Celebes
was vooral bekend door de soort Dmodems minutus F., een kleine Bostrychide,
die ook in bamboe leeft en afkomt op allerlei materiaal met een voldoende zetmeelgehalte.

On Some Ant Types of Fabricius
by
J. G. BETREM

During my stay at Copenhagen in 1953, I studied a small part of the ant
material then present in the Zoological Museum of the University. This moment
was extremely favourable because the personal collection of Fabricius belonging
to the Zoological Museum at Kiel was in the Copenhagen museum

at that time.

Not only the type specimens of species described by Fabricius were studied
but also specimens of species already known at his time.
It is a pity that this is too rarely done because it can elucidate the conception of
the species of older authors, which is very important for more than one reason.
In the first place it may tell us what was meant by the author of a species of
which the type is lost, secondly it may help us with the selection of a lectotype.
I wish to express my sincere thanks to Mr Sv. G. Larsson and Dr. S. L.
Tuxen for their help and valuable advices during my studies at the museum.

Formica rufa Linnaeus sensu Fabricius.
In the collection of the museum at Kiel are three workers representing three
different species.
1. An almost entirely black worker; scale reddish, just as the base of the abdomen.
It is a specimen of Camponotus herculeanus Linnaeus sensu auctomm. The
placing of this specimen most probably does not originate from Fabricius, but
the insect will have been misplaced later.
2. Only the head and a part of the thorax is present. It is a small specimen of
Camponotus ligniperdus Latr. 1802.
3. Only the head (which has been pierced by the pin) and a small part of the
pronotum are present. This is a specimen of F. polyctena Forst, or F. piniphila
Schenck. Probably it is the last mentioned species.
It is therefore certain that Formica rufa sensu Fabricius is consisting of various

