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van het Koloniaal Instituut, vroeger te Haarlem, thans te

Amsterdam.

De type van Snellen kwam eveneens van de Padangsche

Bovenlanden.

Hampson beschrijft genoemde soort, onder den naam van

Chionaetna haemacta Snell., op pag. 317 van den Cat. of

the Lep. P h a 1 ., voL II, en geeft bovendien een goede

afbeelding. Feitelijk moet de soort nu heeten : Chionaema

tettigotiioides Heyl.
(
Chionaema Herr.-Schaeff. 1850) en

moeten de namen Leptothrix en haemacta vervallen.

In het werk van SEITZ staat Leptothrix tettigonioides Heyl.

onder de Zygaenidae genoemd, doch met de volgende bij-

voeging: „Mir nicht in Natur bekannt; ob wirklich zu den

Zygaeniden gehörig ?”

Leiden. R. van Kecke.

Zeewatermieren op Ameland.

Onder de Nederlandsche mieren zijn zoowel xerophile

als hygrophile soorten. Tot de xerophile behooren b.v.

7apinoma erraticum en Formica rufibarIns, die haar nesten

vaak op plaatsen aanleggen, waar zij door niets tegen de

felle zonnestralen beschut zijn. Volgens mijne waarnemingen

in kunstnesten kenmerken zich dan ook deze miersoorten

physiologisch door het vermogen, dat zij verbazend lang

gebrek aan water, zelfs volkomen gebrek aan drinkwater

kunnen verduren. De koninginnen houden het daarbij het

langst vol.

Hygrophiel, hoewel niet in sterke mate, zijn die mier-

soorten, welke bij voorkeur op weiland leven, waar de grond,

ook de bovenste laag, het geheele jaar door, een zekere

vochtigheidsgehalte bezit. Nochtans kunnen ook deze soorten

meestal geen nattigheid verdragen
;

zij zijn waterschuw,
d. w. z. zij komen niet gaarne in aanraking met vrij water,

of modder.

Eerst in nieuweren tijd is bekend geworden, dat er bij

ons ook mieren zijn, die geheel ongevoelig zijn voor de

aanraking met water en zelfs regelmatig, of uitsluitend, in

moerassen leven. Hoogst merkwaardig is in dit opzicht de
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levenswijze van Formica picea Nyl. Deze soort, die ook in

Zuidlimburg voorkomt (zie H. SCHMITZ, De Nederland-
sche mieren en haar gasten, p. 36), leeft om zoo te

zeggen i n het water. Ook Myrmica rubra kent geen water-

vrees, zooals blijkt uit het artikel ,,D ie Ameisen der
Grunewaldmoore" van G. V. NaTZMER in „Naturw.
Wochenschrift vol. XII (n. s.) 1913 p. 491. ,,So stellte

ich fest”, zegt deze schrijver, „dass sich diese Ameisen auch

an den allerfeuchtesten Stellen des Erlenbruches vorfinden,

dort wo unter jedem Fusstritt Wasser dem Roden entquillt.

Ihre Nester befinden sich in dem dichten Sphagnumteppich,

der sich dort ausbreitet und der wie ein Badeschwamm
durch und durch mit Wasser gesättigt ist. Die Bewohner

dieser Nester leben also in beständiger Feuchtigkeit, in der

auch die Brut ihre Entwicklung durchmacht . . . der untere

Teil der Nester, die oft nur eine Tiefe von einigen Zenti-

metern besitzen, befindet sich hier fast völlig unter Wasser,

und noch dort finden sich zahlreiche Larven und Puppen

vor”. Vermoedelijk hebben deze waarnemingen alleen be-

trekking op het ras levinodis
,

dat als hygrophiel bekend

staat. Ik vond levinodis verleden jaar tezamen met F. picea

in de Brunssummer heide bij Heerlen in nat Sphagnum.

Sedert kort nu zijn mij feiten bekend geworden, die aan-

toonen, dat ook nog een derde miersoort onzer fauna in

hooge mate onverschillig is voor het indringen van water,

en nog wel zoutwater, in haar nesten.

Begin September van het vorige jaar ontving ik ran den

heer A. B. VAN Deinse, leeraar aan het Erasmiaansch Gym-
nasium te Rotterdam, een brief, waarin mij bijzonderheden

omtrent een miersoort medegedeeld werden, die voor over-

stroomingen van haar nest met zeewater onverschillig is.

In de maand Augustus 1918 was de heer VAN Deinse op

Ameland, en hoorde daar van Prof. Mr. VAN Blom uit

Leiden, dat Ds. Leendertz, Doopsgezind predikant van

Nes (Ameland), mierenesten langs de Waddenkust, tusschen

Nes en Ballum, in de onmiddellijke nabijheid van de zee

aangetroffen had.

De heer van Deinse heeft van Ds. Leendertz nadere

inlichtingen en aanwijzingen ontvangen en is toen de miere-
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nesten gaan zoeken. Hij heeft er op de aangegeven plaats

verscheidene gevonden en deze deels ontgraven. Een aantal

mieren werden mij met een begeleidend schrijven toege-

zonden
;

ik kon vaststellen, dat wij hier met de gele

weidender, Lasiiis flavus, te doen hadden. Daardoor wordt

dus opnieuw bevestigd, dat deze mier op de Noordzee-

eilanden voorkomt. Wasmann vond haar n.l. op Helgoland en

zegt, dat zij de eenige miersoort in de Helgolandsche fauna

is. Op Ameland komt, volgens den heer VAN Deinse, ook

nog een tweede miersoort voor, n.l. Lasiits niger. In No-

vember 1.1. kon hij de gele weidemier, zoowel binnen- als

buitendijks, op Terschelling constateeren. Deze laatste vondst

is een bevestiging van een mededeeling van Dr. Mac Gillavry,

die in 1912 Lasius fiavus op dat eiland aantrof.

Over de Amelandsche mieren schreef VAN Deinse mij

verder het volgende. ,,De nesten liggen zóó dicht bij de zee,

dat ze met vloed onder water komen te staan en met storm-

weer vaak dagen lang er onder blijven. De weilanden langs

Ameland’s zuidkust staan ’s winters herhaaldelijk geheel

onder het zeewater. Naar het schijnt heeft Lasius flavus

daar in het geheel geen last van.”

In mijn bovengenoemd mierenboekje heb ik op blz. 41

gezegd, dat Lasius zelden buiten het nest komt.

Van DEINSE zag de mieren op Ameland evenmin buiten

het nest. Op genoemde blz. schreef ik „Bij het wegruimen

van de bovenste deklaag dringt onmiddellijk een stroom

van gele arbeidsters naar buiten”.

Op Ameland zag VAN Deinse dat juist niet. Hij moest

vrij diep graven, vóór dat de mieren in eenigszins groot

aantal voor den dag kwamen.' Na het wegruimen van de

bovenste aardlaag kwamen geen, of haast geen mieren te

voorschijn, en pas op een diepte van ongeveer een voet

kwamen ze in grooter aantal aan het licht. Dan merkte

mijn berichtgever nog op, dat de mierehoopen buitengewoon

vast in elkaar zaten, zoodat van de naar buiten tredende

koepelbouw van losse aarde (zie blz. 41 in mijn boekje)

niets werd gevonden. De aarde was als aangestampt, zoo

vast. Op Terschelling werd hetzelfde gevonden, ja zelfs

boog daar een stevige excursieschop bij het uitgraven krom !
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De nesten van deze „zeewatermieren” wijken dus in twee

opzichten van de gewone nesten van Lasius flavus af. De
mieren zitten diep in het nest en niet aan de oppervlakte.

Ten tweede zit de aarde zeer vast in elkaar en is er van

„losse aarde” zeker geen sprake. Zonder twijfel dragen deze

twee factoren er toe bij, dat Lasius geen last van het zee-

water ondervindt.

„In de aarde is wel voldoende zuurstof voor de mieren

voorhanden, en daar ze niet buiten het nest komen, be-

merken ze waarschijnlijk van die periodieke zeewater-

bedekkingen niets”, merkt de heer VAN Deinse op.

In ’t bovenstaande ligt nu misschien nog de oplossing

van een klein biologisch raadsel, door Prof. Max Weber
indertijd gegeven. Deze beweert in Deel V ( 1 88

1 )
van het

Tijds. der Ned. Dierk. V e r., dat de blinde myrmecophile

pissebed Platyarthrus Hoffmanuseggii, die volgens alle andere

waarnemers uitsluitend in mierenesten leeft, aan de Zuider-

zee onder steenen voorkomt, die door het water tijdelijk

overstroomd worden en waaronder WEBER geen mieren zag.

Weber zegt 1 . c. p. 196: „ . . . Schöbl machte wohl zuerst

bekannt, dass der Platyarthrus beständig in den Kolonien

der Ameisen lebe. Er wurde denn auch weiterhin stets in

diesen gefunden, und er schien als Myrmecophile vornehm-

lich die Gesellschaft der F. flava zu bevorzugen. Auch ich

fand ihn in Deutschland stets in deren Gesellschaft. Hier
jedoch lebt er mit seines gleichen unter Ziegelsteinen, fern

von Ameisen, am feuchten Strande (nicht selten unter

solchen, die bei hoher Flut vom Wasser umspült werden).

Er scheint somit nicht an das Zusammenleben mit den

Ameisen gebunden zu sein und jedenfalls nicht von den

Ameisen mit Nahrung versorgt zu werden”.

Door bovengenoemde bijzonderheden van de Amelandsche

mieren zijn wij thans misschien wel gerechtigd aan te nemen,

dat die pissebedden eveneens bij mieren leefden en wel

vermoedelijk bij L. flavus, die in verborgen diepte onder de

steenen moet geleefd hebben. Noch voor, noch na Prof.

Weber heeft ooit iemand, voor zoover mij bekend is, Pla-

tyarthrus Hoffmanuseggii buiten mierenesten aangetroffen
;

wel in verlaten mierenesten, waarin hij t ij d e 1 ij k was
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achtergebleven, wat bij „indifferente” mieregasten dikwijls

voorkomt. Dat Platyarthrus niet door de mieren gevoed wordt,

is juist. In kunstnesten is dit door middel van de bekende proef

met gekleurd suikerwater gemakkelijk te bewijzen. Wanneer
men de nesten n.l. zoo inricht, dat alleen de volwassen

mieren bij het gekleurde voedsel kunnen komen, dan blijven

de witte pissebedden geheel ongekleurd, terwijl van dieren,

die door de mieren gevoed worden, zooals mierelarven en

larven van Lomechusa en andere echte gasten, de darm, of

zelfs het geheele lichaam, sterk gekleurd wordt.

Sittard. H. Schmitz S. J.

Nieuwe vondsten voor de Nederlandsche
\

Coleopterenfauna XXI.

67. Bembidion velox L. De heer P. van DER Wiel ving

bij Leeuwen een melanistisch (eenigszins dof, donkerbruin)

exemplaar (a. uigrescens SCHILSKY)
;
bovendien een ex., dat

op het rechter dekschild drie doffe, gechagrineerde, eenigs-

zins ingedrukte vlekjes op de 3
e tusschenruimte vertoont.

[Mr. D. UyttenboGaart ving bij Tiel een ex. met 3 der-

gelijke vlekjes op het linker dekschild; zie 2 e Lijst van
soorten, enz. in: T ij d s. v. E n t o m. XLVII, blz. 172

noot ’)]. Bovendien werd een exemplaar met bijna geheel

metallisch gekleurde voordijen gevangen. Met dank werden

deze exemplaren voor mijne collectie bestemd.

206. Amara similata Gylh. Bij de door GanGLBAUER als

(5 var. depressa Letzn. (= ? depressa ZlMMERM.) genoemde

afwijking zijn de middelschenen bij het çj
1 op de binnenzijde,

tusschen de stijve borstelharen, niet behaard (bij Rotterdam

wijlen Dr. H. J. Veth). Volgens Hubenthal duidt A. depressa

Zimm., Letzn., Schaum, welke vlakker dan A. lunicollis

Schiödte is en een smaller halsschild vertoont, op kleinere,

smallere exemplaren van similata
;

dergelijke exemplaren

maken den indruk, van de norm af te wijken.

Het is wel aannemelijk, dat bij kleinere exemplaren de

beharing der schenen bij het des te eerder ontbreken

kan (SCHAUM, ÎMaturg. Ins. Deutsch 1 . I. 535).

243. Ophonus signaticornis Dftsch. Het destijds door mij


