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Zoo ging het door, tot na het uitvliegen der dV, waar¬ 

over aanstonds. 

Eerst wil ik nog vermelden, dat in een des avonds 

verlicht vertrek, eene verdieping lager dan mijne observatiepost, 

in September des avonds laat gedurig werksters kwamen 

binnenvliegen, zoodat de vensters gesloten moesten worden. 

Dit binnenvliegen begon eerst als het buiten werkelijk donker 

was en dus de tegenstelling met de verlichte kamer groot. 

Bij gesloten vensters, doch open gordijnen, liepen de wespen 

soms in aantal langs de buitenzijde der ramen; ik heb dit 

tot middernacht en later waargenomen. Hieruit blijkt, dat 

deze dieren in het donker, misschien wel den geheelen 

nacht, blijven doorwerken, wat zonder twijfel eene groote 

uitzondering in de insectenwereld is. 

Op 8 October bij zonnig weer en zwakken N. O. wind, 

53° F., begon des ochtends het uitvliegen der dV. In aantal 

verlaten zij allengs het nest en vliegen in wijde bogen rond, 

waarna zij zich meerendeels een tijdlang plaatsen op door de 

zon beschenen bladeren van een Rhododendron-perk, stellig ter 

koestering. Zij vliegen heel anders dan de werksters, n.l. 

niet op een doel af, zooals deze, doch zoekend langs de 

boomen, allengs hooger en hooger, totdat zij uit het gezicht 

geraken; zonder twijfel zoeken zij naar koninginnen. 

Dit uitvliegen der dV duurde slechts enkele dagen; ik 

nam het waar tot op 12 Oct. ; 8 en 9 Oct. waren echter 

d e vliegdagen. 

Gedurende mijne waarnemingen in deze dagen zag ik 

nimmer een cT in het nest terugkeeren. Op 15 Oct. bij 

mooi, zonnig weer, 60° F., bijna windstil, zie ik des nam. 

2 uur, dat er nog gemiddeld 90 werksters per uur uit- en 

invliegen. De koude dagen, die volgden en waarin nacht¬ 

vorst plaats had, deden den wespen veel schade. Op 21 

Oct. kwam slechts eene enkele werkster in of uit het nest. 

Op 25 Oct., na een nacht van 28° F., heb ik niets meer 

waargenomen ; het nest was uitgestorven. 

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

Fouten in Seitz en eenige Synoniemen, 
In „BandX, Spinner und Schwärmer des indo-australischen 

Gebiets” staat op pag. 309 eene korte beschrijving van 
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Leucoma thyridoptera Ham PS. De naam is echter thyri- 

dophora Hamps. (Faun. Br. Ind., Moths I, p. 488). L. c. 

is de beschrijving te vinden van een $, welke beschrijving 

overeenkomt met die in Seitz, doch daar is voor de dia¬ 

gnose een d* teeken geplaatst! Op plaat 39 (a) is echter 

juist een $ afgebeeld. Voor de beschrijving van Leucoma 

fenestrata HAMPS. op pag. 308 is géén geslachtsteeken 

geplaatst; bedoeld is echter het d*, terwijl Hampson l.c. eene 

beschrijving geeft van het $. Op plaat 39 (a) is een g 

afgebeeld. Thyridophora HAMPS. is van Sikhim; in SEITZ 

staat van Ceylon. M. i. behooren fenestrata en thyrido¬ 

phora tot eene en dezelfde soort. Leucoma ecnomoda SwiNH. 

{Seitz X, pag. 309) is synoniem met Leucoma saturnioides 

SNELL. (1. c. p. 311). De afbeelding van SEITZ op plaat 

42 (k.) is die van het $ en niet van het Het S' van 

saturnioides SNELL, gelijkt als twee druppels water op dat 

van seminsula Strand van Hongkong. De plaatsing van 

saturnioides ver van seminsula is stellig onjuist. Vermoe¬ 

delijk is de eene soort (?) synoniem met de andere. Lemin- 

sula is mij onbekend. 

Leucoma pulverulenta SNELL, van Java en Sumatra moet 
synoniem zijn met L. micacea Walk, van Borneo {Seitz X. 
p. 311; pi. 39 (d).), wat niet uit de beide beschrijvingen 
van STRAND te concludeeren is. 

Dasychira preangerensis Heyl. (Ann. Soc. Ent. Belg. 

36, p. 13. 1892) is een $ van Malachitis melanochlora 

HAMPS. (Trans. Ent. Soc. Lond. 1895, p. 291). HEYLAERTS' 
type is een slecht exemplaar, doch duidelijk te herkennen. 

M. melanochlora komt dus ook op Java voor en vermoedelijk 

ook op Sumatra. (In het Leidsch Museum bevinden zich 

6 dV en 3 $$ van Java.). 
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