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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 
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ontwikkelingstoestanden te beschrijven. Door de welwil¬ 

lendheid van Dr. J. BüTTlKOFER ben ik ook in de gelegenheid, 

die te geven van Pediciilus schäffi Fahrh. 1910, welke op 

Anthropopithecus troglodytes L 1758 parasiteert. 

Pediculus L. 1758. 

De adulti onderscheiden zich van de larvae nog door 

het bezit van twee oor- of hengselvormige chitiniseeringen 

aan den nek. Deze zijn bij de larvae 111 wèl als zwakke 

knobbels of builen aangeduid, doch niet gechitiniseerd. 

Pediculus capitis DE GEER 1778. 

Eieren. Deksel rond met een 10-tal kort-cylinder- 

vormige uitwassen, elk met kleine, ronde, m.i. gesloten 

opening aan het einde. De reeds ontwikkelde larva ligt 

met haar kop naar het deksel en met hare ventrale zijde 

naar het haar gekeerd, waaraan het ei door middel van 

eene glasheldere lijmstof vastgekleefd is. De vorm der 

nog ingesloten larva is die van eene korte vlinderpop; zelfs 

de houding der antennen en pooten is dezelfde; alle 

liggen naar de mediane lijn en naar achteren gestrekt; 

de 6 klauwen zijn reeds bruin gekleurd en liggen van 

elk pootpaar ietwat gekruist. De klauwen 111 reiken tot 

aan de abdomenspits. Het zwarte oogpigment, het groote 

thoracale stigma en de 6 kleinere abdominale stigmata van 

ééne zijde zijn duidelijk zichtbaar, zoomede eenige stijve 

borsteltjes. Van eene verdeeling van het lichaam in kop, 

thorax en abdomen, noch van segmenteering van het 

abdomen is iets te bespeuren. Op het oogenblik van het 

verlaten van het hulsel is de kop wèl te onderscheiden. 

Tusschen kop en deksel ligt een eigenaardig voorwerp, 

het best te vergelijken met een lepel, waarvan de steel 

dubbel is; elk dezer slippen eindigt spits; de lepelkom is 

voorzien van twee rijen van 4 of 5 gaatjes (?) ; deslippen zijn 

2 y2 maal langer dan de lepelkom. De lepelkom ligt tusschen den 

vertex van den larvekop en het deksel; deslippen zijn naar voren 

gericht, buigen zich om den kop heen, zoodat de beide 
slipeinden tusschen de caudaad gerichte antennen over 
het rostrum liggen. Wat is de beteekenis van dit orgaan? 
Het ligt los, is nergens aan vastgehecht, en blijft zelfs op 
den kop liggen als het deksel afgepsrongen is; het is dus 
geen werktuig, waarmede de larve het deksel opent. 
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Larven. Alle larven zijn van deadulti te onderscheiden 
door hare drieledige antennen. Deze zijn namelijk drieledig, 
omdat de laatste drie leden één vormen : 1 -j- 1 + (3)- 
Bij de larven lil gebeurt het wel eens, dat een der antennen, 
zeldzamer beide, vierledig zijn = 1 + 1 + 1 + (2). 

Larva I. Kop bijna gelijkzijdig driehoekig, met afge¬ 
ronde zijden en hoeken. Oogpigment zwart. Op het labrum 
6 borsteltjes. Op eene lijn, gaande door den voorhoek 
van het eerste antennelid, eene rij van 4 borsteltjes, waarvan 
de submediane (frontale) het langst zijn. Bij de basis der 
antennen een borsteltje. Dorsaal van het oog 3 borsteltjes. 
Achter het lichtbruine kopschild 4 flinke borsteltjes. — Op 
schouder I een borstel ; zoowel achter het stigma als mediaad 
daarvan een borstel ; op het metasternaal gedeelte eene 
naar voren konvexe rij van 10 borsteltjes. — Op het abdomen 
8 dwarsrijen van 10 borsteltjes.— Het kopschildje is vóór¬ 
aan — — vormig, tegen de basis der antennen recht 
afgesneden, achteraan sterk konvex —— vormig. — Ven- 
traal: Op eene lijn, gaande door den voorhoek van het 
eerste antennelid, 2 groote borstels, daarvóór 2 kleinere. 
Op eene lijn, gaande vóór de oogen, een paar borstels. 
Tusschen pooten I en II eene rij van 8 à 9 borstels. Tusschen 
pooten II en 111 8 borstels, die eene onregelmatige lijn vormen. 
Op het abdomen 7 rijen van ± 10 borstels. 

Larva II. Kop ronder. Beharing als bij Larva I, 
doch op eene lijn tusschen pooten I en II 10 à 11 borstels. 
In het veld tusschen pooten II en III 8 borstels. 

Larva III. Als larva II doch verdraai : op de lijn vóór 
de antennen is het paar haartjes, dat vóór de submediane 
stond, zijdelings gerukt. Op de lijn achter de antennen 
8 borsteltjes. — Op eene naar voren konvexe lijn achter 
pooten I 10 borstels. In het veld tusschen pooten II en III 
6 borstels. Vóór de 3e en 4e abdominale dwarsrijen staan 
nog twee intersegmentale dwarsrijen van 4 resp. 2 borsteltjes. 

Pediculus humanus L. 1758. 
Wel is de levenswijze anders, maar ik zie geen markante 

eidonomische bijzonderheden.1) De dieren zijn langer, de 

1) Unter Eidonomie verstehe ich denjenigen Zweig der Morphologie, den man 
wohl meist als äussere Anatomie, gelegentlich auch schlechthin Morphologie, — in 
engeren Sinne — nennt. Ihm gegenüber steht die Anatomie, „innere Anatomie’’ bei 
manchen Antoren. — E. MARTiNjin Çentrbl. Bakt. Paras, k. Infectionskrh. v. 88. H. 3 p 205. 
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antennae en de klauwen zijn iets slanker, dan bij capitis. 

De ventrale borstels en die der laatste 3 abdominaaiseg- 

menten zijn langer. 

De larven onderscheiden zich van de adulti door 

dezelfde bijzonderheden als bij capitis. 

Larva I kleiner dan bij capitis. Kop breed, achterdeel 

bijna □, voordeel driehoekig. Twee haartjes van het 

labrum langer. Achter het labrum 2 haartjes ver van 

elkander. Het kopschild lijkt mij uitgebreider, zoodat de 

4 daarachter staande borsteltjes bijna occipitaal zijn. Op 

het mesothorakaal gedeelte 4 borstels. Op het abdomen 

2 submediane langsrijen van 9 borstels, waarvan no. 6 en 7 

lang; en twee randrijen van 8 borstels, waarvan no. 5 en 6 

lang; deze staan op dezelfde segmenten als de zooeven 

genoemde lange borstels. — Vent raai. Slechts twee 

submediane haren achter het labium, die voorbij de rostrum- 

spits reiken. — Thorax: tusschen de coxae II een paar 

borstels. Alle coxae dragen een lang haar. Abdomen 

met 8 dwarsrijen van 4 borstels, behalve het voorlaatste 

segment, dat er 6 heeft; deze zijn, evenals de 4 daarvóór, forsch. 

Larva II. Kop met de bij capitis beschreven 16 borstels.— 

Thorax: ter weerszijden van den hals 2 zeer kleine borsteltjes. 

Verder als bij capitis larva 1. — Abdomen: Op eene lijn 

vóór het eerste stigma 1 borsteltje vóór elk stigma en 2 

submediane borsteltjes. Verder 8 dwarsrijen van 8, 10, 8, 

10, 10, 10, 10, 8 borstels, waarvan de voorvoorlaatste en 

voorlaatste lang en forsch. — Vent raai: Ter zijde van 

het lange postmentale haarpaar een borsteltje en achter 

datzelfde haarpaar, op eene lijn vóór de oogen, weer een 

paar. Op eene lijn achter de pooten 1 zes borsteltjes. 

Op het veld tusschen coxae II en III slechts 4 borsteltjes.— 

Abdomen niet na te gaan, daar het darmkanaal vol bloed 

is, maar vermoedelijk 8 dwarsrijen van 6 borstels, waarvan 

de voorvoorlaatste en voorlaatste lang en forsch. 

Larva III. Kop als bij Larva 1, doch alle borstels 

forscher. Thorax: ter zijde van den hals als bij Larva II. 

Op het metathorakaal gedeelte 6 submediane haartjes. 

Abdomen: als bij Larva II, maar bovendien vóór de 3e en 

4e dwarsrij een of 2 paar kleinere intersegmentale borsteltjes. 
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Ventraal. Vóór de antennae terzijde van het submediane 

lange haarpaar 3 à 4 borsteltjes. Op eene lijn achter de 

antennae en vóór de oogen 10 borsteltjes. Op eene lijn 

achter coxae I eene naar voren konvexe rij van 10 borsteltjes. 

Op het veld tusschen coxae II en III 8 borsteltjes. Abdomen : 

8 dwarsrijen van 6, 8, 10, 12, 14, 16, 10 en 8 borstels. 

Schijnbare larvae IV. Nu zijn er nog zeer groote 

larvae, kenbaar aan hare drieledige antennae en afgeronde 

abdominaalspits, die men voor larvae IV zou kunnen aan¬ 

zien. Bij nadere beschouwing zijn het echter in alle richtingen 

uitgezette larvae III, die een adultus insluiten, hetgeen voorna¬ 

melijk hieraan te zien is, dat alle tarsi reeds den kolossalen 

klauw van den adultus bergen. 

Pediculus schäffi Fahrh. 1910. 

Kop en antennae gelijken op die van capitis ; de beharing 

van het geheele lichaam is echter meer die van humanus. 

De afmetingen van alle ontwikkelingstoesianden en die der 

adulti zijn veel geringer. 

Larva I. Oogpigment bruin. Kopschildje hartvormig. 

Op eene lijn vóór de antennen 2 submediane borsteltjes. 

Bij de basis der antennen op den rand van het kopschildje 

een borsteltje. Deze 4 borsteltjes staan nagenoeg op ééne 

dwarslijn. Bij elk oog 3 zeer kleine borsteltjes. Thorax: 

Op de schouders I en II een borstel. Op het metathorakaal 

gedeelte 2 submediane en 2 sterkere, meer externe borstels. 

Abdomen: 8 paar submediane en twee randrijen van 

borsteltjes. 

Larva II. Oogpigment zwart. Kop vóór de antennen 

driehoekig, met bolle zijden; achter de antennen breed 

vierkant, met sterk uitpuilende oogen. De drie borstel¬ 

tjes boven de oogen zijn sterker dan bij de larva I, 

evenlang als de diameter van het oog. Achter het hartvormige 

schildje 4 naar voren gerichte borsteltjes. Op het metathora¬ 

kaal gedeelte 10 borsteltjes. Op het abdomen 8 dwarsrijen 

van 6 borsteltjes. 
Larva III. Kop vóór de antennen breeder dan bij 

Larva II. Oogpigment zwart. Kopborstels alle forscher. 

Zoo ook die op den thorax. Abdomen : 3e tot 8e dwarsrij 

met 10 borstels. 
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Bij de adulti zijn de zijdelingsche abdominale borstels 

van de laatste 4 segmenten tot haren verlengd. De $ $ 

missen dorsaal de bij d' g voorkomende, donkere, chitineuse 

dwarsstrooken van de abdominaalsegmenten (rugschilden), 

bezitten daarentegen ventraal, voorde genitaalopening, eene 

schildvormigechitinisatie (buikschildje). — Hetrf onderscheidt 

zich verder van het $ door den bouw der pooten I, die 

dezelfde manlijke kenmerken dragen als bij capitis tn humanus. 

Ja zelfs poot III is iets dikker dan poot II en houdt, ook 

door zijne bewapening, het midden tusschen pooten 1 en II. 

Tot mijne verwondering lees ik bij FAHRENHOLZ (Arch. Nat. 

1915 A. 11, p. 1.) „Die Beine sind schlank und unter 

sich nach Grösse und Bauart gleich”. Leven er soms 

2 soorten op Antliropopithecus? 

Zijn er toch vier larvevormen? 

Bij het nauwkeurig afbeelden van eene uit het ei kruipende 

larva vsaxPediculus capitis nam ik dorsaal op hetabdomen slechts 

4overlangscherijen van 8 borsteltjes waar, datisdus8dwarsrijen 

van 4 borsteltjes. Bij de door mij beschrevene larvae I 

zag ik echter 10 op elke dwarsrij. Ik vermoed derhalve, 

dat, niettegenstaande het omvangrijke materiaal, mij door 

het Gemeente Ziekenhuis verschaft (geheele bossen haar, 

die ik uitploos), toch de jongste Iarvevorm aan mijne 

aandacht ontsnapte. Ook wijs ik er op, dat bij de door 

mij onderzochte larvae I van humanus slechts 4 overlangsche 

rijen van 8 borstels voorkomen, en dat die larven kleiner 

dan bij capitis waren, Zoomede, dat bij Pediculus schäffi 

eveneens slechts 4 overlangsche rijen van borsteltjes door 

mij gevonden zijn. 
Arnhem. _ A. C. OüDEMANS. 

Trogoderma granarium EVERTS. 

(syn. : khapra Arrow) 

De Khaprakever. 

In mijne „Coleoptera Neerlandica” I, 1898, blz. 610, 

noot 2) beschreef ik een kevertje (van den heer D. VAN 

DER HOOP, uit Rotterdam, ontvangen) als Trogoderma 

granarium, welke soort in Amerikaansche en Poolsch- 

Odessatarwe, meest dood en verbrokkeld, werd waarge¬ 

nomen. Sedert ontving ik nog een paar exemplaren uit 


