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Rupsenbeschrijvingen VIL 

7. Larentia hastata L. 

Op de excursie na de zomervergadering der Ned. Ent. 

Ver., op 11 Juni 1922 in de omgeving van Beetsterzwaag 

gehouden, werden ook eenige exemplaren van Larentia 

hastata L. gevangen, op een terrein, waar verschillend 

struikgewas, waaronder ook berken, aan dennenbosch 

grensde. Ik beproefde, om een afgevlogen wijfje eieren te 

doen leggen ; echter met weinig succes. Na gedurende 

eenige dagen des avonds met suikerwater gevoed te zijn 

en toen nog geene eieren te hebben afgezet, begon het dier, 

nadat bebladerde takjes van berk, gagel en boschbes in 

het suikergias geplaatst waren, op 16 Juni een paar eieren 

te leggen. In het geheel werden 12 eieren afgezet, waarna 
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de vlinder op 21 Juni gestorven is. Alle eieren waren 

uitsluitend op berk gelegd. Op de andere planten, die ik 

ook als voedsel der rupsen opgegeven vond, wend geen 

enkel ei gedeponeerd. Van de 12 eieren kwamen er slechts 

4 uit; de overige verdroogden. Weldra kwamen de rupsjes 

te voorschijn, korte, dikke, bijna geheel zwarte spannertjes, 

met geringe gele teekening ; gezamenlijk sponnen zij twee 

bladeren tegen elkaar en wel toevallig een berkeblad en 

een boschbesseblad. Zij aten uitsluitend van het eerste. 

Dat de vier rupsjes bij elkander kropen, kan wel toeval 

zijn; de eieren waren althans niet in groepen gelegd Later 

leefden ze elk afzonderlijk. Dit zich ophouden tusschen 

een paar aaneengesponnen bladeren bleef gedurende het 

geheele rupsenleven bestendigd; nam ik ze er tusschen uit 

en plaatste ik ze op een ander bebladerd takje, dan trokken 

ze önmiddeliijk weder een paar bladeren met draden 

tot elkander, of maakten gebruik van een reeds omgebogen 

blad, om zich daarvan eene woning in te richten. De 

bladeren worden slechts luchtig bijeengesponnen en staan 

min of meer bol uit, zoodat de ingesloten ruimte betrek¬ 

kelijk groot is, De rups knaagt de binnenwaarts gekeerde 

oppervlakte dezer bladeren af, onafhankelijk er van, of dit 

de morphologische boven- of onderzijde daarvan is. In 

den regel is het echter de onderzijde. Wordt het voedsel 

wat schaarsch, dan wordt de buitenwaarts gekeerde opper¬ 

vlakte eveneens aangetast. Men bedenke echter, dat dit 

waarnemingen zijn, verricht aan in gevangenschap ver- 

keerende voorwerpen. 

De rupsen waren einde Juli volwassen en maakten aard- 

cocons even onder de oppervlakte van den grond. In Sep¬ 

tember bleek mij helaas, dat de vier poppen alle te gronde 

gegaan waren aan eene schimmel, die toen door den wand 

van den cocon reeds naar buiten gedrongen was. 

Ofschoon het getal van slechts vier exemplaren te 

gering is, om eene soortsbeschrijving te geven, en niet te 

veel eene individueele beschrijving, heb ik de mij ter 

beschikking staande voorwerpen toch maar eenigszins 

uitvoerig behandeld, omdat men ze ten onzent zelden ziet. 

Volwassen rups. Korte, dikke, 10-pootige span- 
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rups, zwart met overlangsche geelachtig witte en bruine 

teekening. Lengte ruim 2 c.M. Leeft tusschen een paar 

bijeengesponnen bladeren. 

Nadere o m s c h r ij v i n g. Kleur in hoofdzaak dof¬ 

zwart, kop bruin tot zeer donkerbruin, iets glanziger. De 

lichte teekening op het lichaam is soms meer, soms 

minder ontwikkeld. Zeer duidelijk en opvallend is eigenlijk 

alleen de zijdelijn, waarin de stigmata staan. Deze loopt 

langs het geheele lichaam en is ivoorachtig geelwit, doch 

in het midden overlangs gedeeld door eene vrij breede, 

vuilbruine lijn, of eene rij vuilbruine vlekken. Soms is het 

wit, zoowel als het vuilbruin, in de geledingen onder¬ 

broken, meer in het bijzonder op de middelste ringen. 

Halsschild en laatste ring zijn ook van eene vuilbruine 

kleur, zoomede de twee paren buikpooten. De witachtige 

subdorsaallijn is fijn en bestaat als doorloopende lijn alleen 

op de voorste en achterste ringen; op de tusschenliggende 

ringen is zij opgelost in overlangsche streepjes of witte 

stippen. Eindelijk kan aan beide zijden van het ruggevat 

nog eene fijne lichte lijn zijn aangeduid, doch deze is de 

zwakste en komt dan alleen op de voorste en achterste, 

niet op de middelste ringen voor. Buik zwart, de abdo¬ 

minale ringen met een licht, bruinachtig vlekje in het 

midden ; het achterste gedeelte, waar de twee paar pooten 

staan, vuilbruin tot zwartachtig. Borstpooten bruin, aan den 

wortel zwart. Onder de zijdelijn staan op eiken ring ook 

nog één of twee lichte stippen. 

Schovenhorst, Putten (G.), Sept. 1922. J. Th. OüDEMANS. 

Mededeelingen over Mallophaga en Pediculi V* 

Bij Acari komen 4 toestanden voor, vóór de dieren 

volwassen zijn, n.l die van larva, nympha I, Il en III. Als 

acaroloog paste ik, uit gewoonte, de termen larva en nympha 

óók toe op Mallophaga en Pediculi, hetgeen verkeerd was 

(Ent. Ber. v. 2. p. 334—335; v. 3 p. 6., p. 218—224, 

p. 278—279). Ik noem de drie toestanden vóór den volwassen 

staat voortaan larva I, Il en III. Materiaal uit het Gemeente 

Ziekenhuis verschafte mij de gegevens, om van Pediculus 

capitis DE GEER 1778 en Pediculus humanus L. 1758 de 


