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Noctuidae.

Agrotis fimbria L. 1200 1

); Agrotis pronuba L. 800— 1000 1

);

Agrotis comes Hb. 400—590 ]

) ;
Agrotis saucia Hb. 2000 ’)

;

Mamcstra leucophaea VIEW. 1300 2
).

Arctiidae.

Spilosoma mcndica Cl. 300—400 T

) ;
Spilosoma lubricipedci

L. 600 2
) ;

Phragmatobia fuliginosa L. 610 1
).

Cossidae.

Zeuzera pyrina L. 1000 ').

Putten, Nov. 1918. J. Th. OUDEMANS.

Rupsenbeschrijvingen JII.

3. Orthosia ruticilla ESP.

Volwassen rups. Lengte ongeveer 3 cM. Naakte

Noctuïdenrups, dof donkerbruin, met kleinen, bijna zwarten

kop. Van achteren dikker dan van voren.

Nadere o m s c h r ij v i u g. Kop betrekkelijk klein,

zeer donkerbruin, bij zwart af, glanzig, slechts iets lichter

op de middellijn, die de beide kophelften van boven scheidt.

Het lichaam is aardbruin, dof, met sporen van langslijnen.

Bij zwakke vergrooting ziet men, dat de kleur niet effen,

doch lichter en donkerder gemarmerd is. Vergroot men
iets meer, dan blijkt, dat de grondkleur eigenlijk bruingeel

is, met eene zeer dichte marmering van donker roodbruin.

Er zijn sporen van eene lichte, overlangsche lijn midden

over den rug, terwijl een iets duidelijkere en breedere zijlijn

vlak onder de stigmata loopt. Deze zijlijn is bij de jongere

rupsen duidelijker. Dan zijn er nog sporen van eene lijn

tusschen ruglijn en zijlijn, doch zeer flauw. In het geheel

dus vijf lijnen, die echter eerst bij nauwkeurige beschouwing,

of vergrooting waar te nemen zijn. Achter den kleinen kop

wordt het lichaam allengs dikker, met meer verschil tusschen

de borstringen onderling dan tusschen de achterlij fsringen

onderling; de stijging in dikte wordt dus achterwaarts allengs

minder.. Het dikst zijn de ringen 10 en II. Onder de zooeven

genoemde lijn, die onder de stigmata loopt, kan men zeggen,

1
) J. W. Tutt, Practical hints for the field lepidopterist, Vol. III, p. 7.

2
) J. Th. Oudemans, De Nederlandsche Insecten, p, 381.
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dat de buik begint. Deze is wat lichter dan de rug, terwijl

alle pooten dezelfde kleur hebben als de buik. Stigmata

zwart. De eerste ring heeft een iets donkerder halsschild.

Biologie. Ik kweekte deze rupsen in grooten getale

uit eieren, gelegd door vlinders, die in April 1918 des

avonds op smeer gevangen waren. Van verschillend aan-

geboden voedsel aten zij bij voorkeur zeer jonge, teere

eikeblaadjes, zooals die aan de toppen van jonge scheuten

voorkomen. Van iets oudere, stevigere bladeren werd slechts

iets genuttigd, als de dieren hongerig werden. Met deze

jonge eikeblaadjes heb ik de rupsen tot het einde toe gevoed,

wat in de vierde week van Juni viel. Ik kon niet bemerken,

dat de dieren nog ander voedsel noodig hadden en daarnaar

zochten, en toch ben ik ervan overtuigd, dat hun iets heeft

ontbroken, zooals straks zal blijken. Dorre bladeren van

verschillende planten werden aan het voedsel toegevoegd,

doch daarvan werd nagenoeg niets genuttigd. Daar de rupsen

buitengewoon lichtschuw zijn, krijgt men ze overdag niel

te zien, wat de waarneming bemoeilijkt.

Nadat zij het eten gestaakt hadden, sponnen de rupsen

zich in vrij dunwandige aardcocons in, tegen de onderzijde

der bijgevoegde dorre bladeren, welke den grond raakten.

Zij kropen dus niet in den grond. In deze cocons bleven

zij lang onveranderd liggen en wel tot einde Juli of begin

Augustus. Op 29 Juli vond ik namelijk zoowel poppen als

nog onverpopte rupsen in de spinsels. Toen bleek mij echter

tevens, dat de meeste rupsen gestorven en verdroogd waren,

terwijl de poppen klein waren en later ook kleine vlinders

leverden. Dit uitkomen der vlinders geschiedde, merkwaardig

genoeg, reeds in het najaar, in October en begin November,

terwijl de soort in de natuur in het voorjaar verschijnt.

Hoewel de poppen in een onverwarmd vertrek bewaard

waren, is de temperatuur binnenshuis toch allicht hooger

dan daarbuiten, zoodat dit vroege uitkomen voor vlinders,

die zich stellig vóór den winter geheel gevormd in de pop

bevinden, niet zoo bevreemdend is
;

eene iets te hooge

temperatuur kan dat blijkbaar reeds bewerken. Daar de

vlinders aanmerkelijk kleiner waren dan gevangen exem-

plaren, veronderstel ik, dat deze rupsen, die tot aan de
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laatste vervelling zeer voorspoedig groeien en waaraan geen

enkel ziekteverschijnsel waar te nemen, was daarna misschien

nog op ander voedsel overgaan en eerst daarop volkomen

volwassen worden. Mijne rupsen werden niet langer dan

2.5 cM. en daarom meende ik aan het begin dezer beschrij-

ving de maat gerust op 3 cM. te moeten stellen. De soort

is hier te Putten, op Schovenhorst, zeer gewoon en elk

jaar in April op smeer in aantal in de verschillende kleur-

variaties te vangen.

Putten. J. Th. Oudemans.

Vlindereieren, op abnormale plaatsen afgezet.

In verreweg de meeste gevallen zetten de vlinders hunne

eieren op de voedselplant der rups af. Er zijn echter ook

soorten, die eene andere methode volgen, b.v. de eieren

over het terrein, waar de voedselplant der rups groeit, uit-

strooien
;
dat geschiedt b.v. bij het genus Hepialus (zie o. a.

T. V. E., Dl. 1
, p. 103).

Hier wil ik echter de aandacht op een paar gevallen

vestigen, waarin de moedervlinder de eieren bij uitzon-

dering op geheel andere planten afgezet had dan die,

waarop de rups leeft, en men dus niet met een normaal,

maar met een abnormaal geval te doen had.

Het eerste geval betreft Macrothylacia (Bombyx) rubi L.

In den regel vindt men de eieren van dezen vlinder op

heidestruiken (Calliina), waarop, althans hier op de Veluwe,

de rups leeft.

Volgens verschillende schrijvers wordt zij ook wel eens

op bramen, grassoorten en enkele andere lage planten aan-

getroffen, doch niet op boomen. Wèl kan men de rups, die

niet erg kieskeurig schijnt te zijn, met nog ander voedsel

grootbrengen, ook met eik en vooral met het „universaal

voeder” wilg; daarop heb ik de rupsen, die hier zeer alge-

meen zijn, echter nooit aangetroffen.

De eieren worden in groepjes afgezet en vallen op de

heidestruiken vooral in het oog, als zij reeds uitgekomen

zijn. Hetzelfde geldt van de hier ook gewone Saturnia pavo-

nia L., die op gelijke wijze hare eieren afzet.

Midden Juni van het vorige jaar vond ik nu op een jongen


