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bovendien nog vermelden : Nijmegen. Zij zal nog wel op 

meer plaatsen gevangen zijn, daar zij niet zoo heel zeld¬ 

zaam is. Te Putten trof ik haar nog niet aan. 

Wèl zeldzaam is daarentegen stellig de variëteit semi- 
fuscans HAW. Ook TUTT, British Noctuae, Vol. I, 1891, 
p. 142, noemt haar zeldzaam. GALAND vond haar in één 

ex. te Zutphen en vermeldt 3 ex., welke zich in mijne 

verzameling bevinden, gevangen te Noordwijk, Apeldoorn 

en Amsterdam, resp. in 1863, 1897 en 1907. Sedert heb ik 

deze variëteit niet meer gevangen, noch van de vangst 

daarvan door anderen vernomen. 

De andere variëteiten zijn, voor zoover mij bekend is, 

in Nederland nog niet aangetroffen. 

Schovenhorst, Putten (G.), Aug. 1927. J. Th. OüDEMANS. 

Het uitkomen van Nonagria geminipuncta 

Hatchett* 

Omtrent het tijdstip, waarop vlinderpoppen uitkomen, 

zijn weinig waarnemingen gedaan. Dr. j.TH. OüDEMANS deelt 

in zijne „Bijdrage tot de kennis van den Doodshoofdvlinder”, 

Tijdschr. v. Ent. Dl. XLI, mede, dat deze bijna altijd in de 

eerste uren nà middernacht uitkomt en dat de ontwikkeling 

in circa l1/2 uur is voltooid. SNELLEN vermeldt, dat Cossus 
cossus L. en Zeuzera pyrina L. „tegen den avond” uit de 

pop komen. HERING, in zijne „Biologie der Schmetterlinge” 

(1926), geeft slechts een paar algemeene opmerkingen en 

zegt, dat de oorzaak, waarvan het tijdstip der ontpopping 

afhangt, nog vrijwel onbekend is, maar dat bij vele soorten de 

ontpopping op zeer bepaalde tijden plaats vindt. Dagvlinders 

veelal ’s morgens vroeg, nachtvlinders laat in den middag; 

Sesiiden ’s morgens, Cossiden na den middag. 

Dit voorjaar nam ik bij een 150-tal poppen van Tae- 
niocampa stabilis VIEW. waar, dat de vlinders steeds vóór 

den middag verschenen; bij een gelijk aantal van Dasychira 
piidibunda L. verschenen de vlinders gedurende den ge- 

heelen dag, tot ’s avonds 8 uur — maar nooit ’s nachts. 

Veel beperkter in den tijd van uitkomen is echter Nona- 
gria geminipuncta HATCHETT. Uit een 50-tal poppen ver- 
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schenen de vlinders steeds tusschen 8 en 10 uur’s avonds 

(alle hier vermelde uren zijn zonnetijd). Eenige jaren geleden 

was mij dit ook reeds opgevallen. Zonsondergang heeft in 

het tijdvak 11 tot 24 Augustus, waarin de vlinders uit¬ 

kwamen, tusschen 7 uur en 7.30 uur plaats, zoo dat het om 8 

uur vrijwel donker is. 

Ten einde na te gaan, of de duisternis werkelijk het 

sein geeft tot uitkomen, werd een gedeelte der poppen op 13 

Aug. te 1.45 n.m. in eene geheel donkere (photographie-) 

kamer gezet. Te 4.30 n m. was er ééne uitgekomen ; ’s avonds 

kwam er niets uit. Op 14 Aug. werden de poppen in ’t 

licht gezet, van zonsopgang tot 11.30 v.m., en toen in ’t 

donker geplaatst; reeds te 1.30 n.m. waren er Q stuks juist 

uitgekomen. De kist, voorlicht toegankelijk, werd toen weer in 

’t licht gezeten bleef 15 Aug. in ’t licht staan ; te 8 uur n.m. kwamen 

er 2 vlinders uit, om 9 uur nog een paar, en om 9.45 n.m. 

de laatste (totaal 7 stuks). Op 16 Aug. te 11.30 v.m., werd de 

kist weer in ’t donker gezet. Te 4.30 n.m. zat wederom 

een vlinder geheel gereed. De poppen zijn toen in het 

donker gebleven, om te zien, wat er dan gebeuren zou; 

den volgenden dag, 17 Aug., te 5.30 n.m., waren 4 vlinders 

uitgekomen (één van deze klapte, juist toen ik keek, de 

vleugels neer, en daar dit steeds vrij precies 1 uur na het uit¬ 

komen geschiedt, moet deze te 4.30 n.m. zijn ontpopt). 

De andere zijn tusschen 2 uur en 5.30 n.m. verschenen, 

’s Avonds om 9 uur kwam er weer een uit, en den daar¬ 

op volgenden avond, 18 Aug., te middernacht nogmaals 

één. De poppen, die tegelijkertijd als controle in het licht 

waren gebleven, kwamen op den normalen tijd uit; ook 

de poppen, die 69 uur in ’t donker gestaan hadden, leverden, 

na in ’t licht gebracht te zijn, steeds wederom tusséhen 8 

en 10 uur n.m. de vlinders. 

De proeven wijzen er dus op, dat de duisternis waar¬ 

schijnlijk voor geminipnncta het sein tot uitkomen is. Blijven 

de poppen voortdurend in het donker, dan komen ze op 

onregelmatige tijden uit, omdat er toch waarschijnlijk een 

oogenblik komt, waarop de vlinder niet langer met uitkomen 

kan wachten. Maar waarom 's avonds? Hebben wellicht 

rietvlinders minder gelegenheid, zich direct te verbergen 
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dan „land”vlinders, en zouden zij, tegen de stengels zittende, 

overdag misschien te gemakkeüjk aan vogels ten prooi 

vallen? In de eerste plaats moet daartoe opgelost worden 

de vraag, of alle rietvlinders inderdaad ’s avonds nà zons¬ 

ondergang uitkomen. 

P. Tutein Nolthenius. 

Boekbespreking* 
General Catalogus of the Hemiptera. G. HORVâTH, Ge¬ 

neral Editor, H. M. PARSHLEY, Managing Editor. 

Introduction. — Fascicuia 1. Alembracidae by W. D. 

Funkhouser. 

Publ. by SMITH College. Northampton, Mass., U.S.A. 1927. 

Dezer dagen ontving ik de eerste aflevering van den 

nu beginnenden algemeenen catalogus der Hemiptera. De 

aflevering wordt voorafgegaan door een „Introduction” van 

de hand van den algemeenen uitgever G. HORVâTH, die in 

korte trekken de tot stand koming van deze reuzenonder¬ 

neming uiteenzet. Het is zeker wijs gezien, dat, waar de 

vorige algemeene catalogi, die van LETHIERRY en SEVERIN en 

die van KiRKALDY, door ontijdig overlijden der auteurs, ge¬ 

staakt moesten worden, de bewerking van dezen nieuwen 

catalogus aan vele medewerkers is toevertrouwd, waardoor 

de kans, dat hij in afzienbaren tijd voleindigd zal worden, 

veel grooter is geworden. 

Ofschoon HORVâTH eenige door de verschillende no- 

menclatuur-commissies opengelaten punten behandelt en zijne 

persoonlijke opvatting daaromtrent uiteenzet, in de hoop, dat 

daardoordeeenheid van uitvoering bevorderdzal worden, blijkt 

het, dat FUNKHOUSER in de bewerking der Membracidae reeds 

direct daarvan afwijkt, wat m.i. zeker te betreuren valt. Daar het 

ondergeschikte punten betreft, zal het waarschijnlijk aan de een¬ 

heid van het geheel niet te veel afbreuk doen. 

Om een oordeel mogelijk te maken over het te behan¬ 

delen gebied, wordt de „Introduction” gevolgd door een 

„List of the Families”, waaruit te zien is, dat de tieteroptera 
in hun geheel en de Homoptera slechts gedeeltelijk behan¬ 

deld zullen worden, n.l. dat deel, dat practisch onder de 

Cicadellidae (oude opvatting) en Psyllidae kan worden 


