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Losse aanteekeningen over vlinders.

Lycaena icarus ROTT. $, Wassenaar 6. VIII. 1917. Heeft

eene vleugelspanning van slechts 19.5 mM. De bovenzijde

bruin met geringe blauwe bestuiving vanuit den wortel der

vleugels en vage marginaal-ocelli, waaraan het oranje haast

geheel ontbreekt. Aan de onderzijde der voorvleugels een

nauwelijks gebogen, bruine streep, die langs het midden van

den binnenrand optreedt, in plaats van de twee gewoonlijk

voorkomende oogjes tusschen de aderen IV en a. Het exem-

plaar is dus ook door zijne teekening een zeldzaam voor-

komende aberratie. Een dergelijke aberratie komt eveneens

als een <j> van normale grootte voor, dat zich in het R. Mus.

V. Nat. Hist, te Leiden bevindt (v. Eecke, Zoölog. Mede-
deel i n g e n I, blz. 65).

Adopaea lineola O. Behalve de toestand van diepste rust,

met samengevouwen vleugels, komt bij Adopaea
,
evenals bij

andere dagvlinders, nog een rusttoestand voor, die voorbij-
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gaand op bloemen aangenomen wordt. Maar inplaats van

de vleugels hierbij alle horizontaal uit te spreiden, zooals

Pyrameis e. a
,

plaatst Adopaea alléén de achtervleugels

waterpas, terwijl de voorvleugels hiermede eenen hoek van

ongeveer 45
0 vormen.

Cossus cossus L. Een wilg in de nabijheid van Leiden

was bizonder rijk aan poppen dezer soort. In de eerste

week van Juli 1916 kon ik daar de opeenvolgende dagen

telkens één of twee imagines in verschillende stadiën van

ontwikkeling aantreffen, en wel omstreeks vier uur namiddags,

terwijl een uur vroeger nog niets op te merken was. Openingen,

waaruit de poppen , voor den dag moesten komen, vond ik

echter niet; ook aan een afgerukt stuk schors, aan de

binnenzijde waarvan een pop hing, was bij oppervlakkige

beschouwing, uiterlijk geen opening te zien.

Ik plaatste de schors in een kast zoo, dat de pop het

vlieggat niet doorboren kon en de vlinder langs anderen

weg uitkomen moest, en nu bleek later, dat de rups bij het

sluiten der opening op deze wijze te werk gaat: Kleine

stukjes van de schors worden gedeeltelijk losgeknaagd, maar

dadelijk weer door spinsel op de oorspronkelijke plaats

bevestigd. Daardoor blijft de geheele teekening der schors,

door korstmossen enz. teweeggebracht, bewaard, en aangezien

ook de grootere gaten van de zeef bij donkeren achtergrond

niet opvallen, kan men het vlieggat aan den boom niet

opmerken.

Verscheidene personen, aan wie ik het object voorgelegd

heb, zochten de opening zonder doorvallend licht ook

vergeefs aan de oppervlakte der losgerukte schors.

Lymantria dispar L. Te Wanneperveen in Overijssel richtte

de rups van dezen vlinder in 1918 groote verwoestingen aan,

en wel, zooals mij geschreven was, vooral in het riet. Ik

ontving van daar een groot aantal rupsen. Onder de gekweekte

$$ is er één ' met breed-driehoekige, mannelijke vleugels;

ook kwamen zeer sterk gekleurde $$ uit, waarbij niet enkel

de getande dwarslijnen bijzonder spreken, maar tevens thorax,

achterlijf en de wortels der achtervleugels lichtbruin ge-

kleurd zijn.

Ik plaatste vele $$ aan bepaalde steenen van het balcon
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van mijn huis, waar de dieren regen en zonneschijn te ver-

duren hadden
;
maar geen één veranderde ook maar iets van

plaats. De vlinders bleven in afwachting der Có, die ik alle

achtergehouden had, roerloos zitten, totdat ze stierven. De

$$ dezer soort maken dus van de vleugels geenerlei gebruik

voor plaatsverandering, en toch zijn de vleugels zoo goed

ontwikkeld. Het laatste is ook het geval bij de trage $$ van

Lasiocampa e. a. Er rijst de vraag, waarom de vleugels in

deze gevallen geen reductie ondergaan.

De verklaring kan hierin gezocht worden, dat de vleugels

voor de existentie van het dier onmisbaar zijn, omdat ze het

achterlijf beschermen moeten. Terwijl bij de dagvlinders het

abdomen in rustenden toestand daardoor beschut wordt, dat

het tusschen de omgeslagen binnenranden der achtervleugels

als in eenen koker opgesloten ligt, hebben vlinders met anderen

vleugelstand ook een ander beschermmiddel noodig. Daarbij

komen groote voor- en veelvuldig opgeplooide achtervleugels

in aanmerking.

Men zou kunnen tegenwerpen, dat de ÇÇ van Hibernia,

Anisopteryx, Phisalia en Cheiniatobia rudimentaire vleugels

hebben, of deze zelfs geheel missen
;
maar al deze vlinders

toonen reeds door hun voorkomen in ’t begin, of aan het

einde van het jaar, dat ze a priori tegen ongunstig weer

bestand zijn. Hunne zijn buitendien zeer bewegelijk. Het

$ van Orgyia weet reeds spoedig na de geboorte onder

krampachtige beweging van het achterlijf de CC aan te lokken,

legt dadelijk na de copulatie de eieren, om daarna te

sterven. Het heeft zoodoende geen afzonderlijke bescherming

door de vleugels noodig.

Bij Lymantria dispar schijnen de vleugels ook als afweer-

middel dienst te doen
;
want als men het dier plaagt, kromt

het zijn achterlijf en spreidt het de vleugels schuin waaier-

vormig uit, zooals o. a. ook Arctia caia L. doet. Dat maakt

den indruk van een middel om te doen schrikken.

Cosmotriche potatoria L. In de literatuur wordt opgegeven,

dat de rups bij kunstmatige kweeking herhaaldelijk moet

bespoten worden. Dat is echter niet noodig, wanneer men
ze laat drinken. Men plaatst de rups op een blad van het

riet en brengt daarop enkele druppels water, die het dier na
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eenigen tijd opslurpt. Wanneer men dat dagelijks doet, ver-

krijgt men een mooien vlinder.

Cerura vinula L. Wanneer de rups van dezen vlinder zich

verpoppen wil, spant ze eerst enkele draden, waarin ze haaks-

gewijs gebogen als in een hangmat ligt. Verder spinnend draait

ze zich voortdurend rond en haalt daarbij van de schors tal

van brokjes, die in het spinsel bevestigd worden, totdat dit

zoo dicht geworden is, dat de rups aan het oog onttrokken

wordt. Nu wordt het hout binnen uitgeknaagd en door

de kleine houtbrokjes de tot nog toe losse cocon versterkt,

terwijl alles door een secreet samengelijmd wordt. Soms is

het hout zoo diep uitgevreten, dat de pop wel voor de helft

onder de oppervlakte der schors ligt en de cocon nog maar

weinig daaruit uitsteekt.

Opent men de cocon, dan bemerkt men aan het vooreinde

tal van onregelmatig gevormde en willekeurig geplaatste

openingen. Slechts een heel enkel dergelijk gaatje wordt ook

wel op een andere plaats in den wand aangetroffen
;
toch

zijn alle van binnen door een massa gesloten, die het uiterlijk

van glanzend bruin vernis heeft en die de geheele binnen-

kant van de cocon, maar vooral het voorste gedeelte ervan,

bedekt. Bij uitgevlogen cocons bemerkt men verder aan den

voorkant een losgerukte, meer of minder geelbruine tot

zilverwit glanzende lamel, die een soort van kap over den

kop van de pop gevormd heeft, naar achteren langzamer-

hand in het bruine vernis verloopt en soms uit het vlieggat

uitsteekt. De eerstgenoemde openingen van de cocon worden

hierdoor afgesloten
;
maar de kap is ook poreus. Men ziet

daarin bij sterke vergrooting dicht aaneengedrongen poriën,

alsof het geheele vliesje met speldeprikken doorboord ware.

Door deze inrichting kan de lucht tot de pop doordringen,

terwijl het water teruggehouden wordt. Het witte uiterlijk

der lamel staat blijkbaar met het losscheuren in verband.

De grootere openingen buiten in de cocon moeten het

doorbreken van den wand bij het uitkomen van den vlinder

vergemakkelijken.

Een rups, die genoodzaakt was zonder hout te spinnen,

vormde zich een cocon, die het uiterlijk van lijm heeft en

in dunne lamellen op mica lijkt. Als steun had haar de wand
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van het glas gediend en enkele wilgenblaadjes werden aan

het omhulsel aangeplakt. ‘In de zijwanden dezer massa, die

blijkbaar met het bovengenoemde vernis overeenkomt, zijn

I

geen poriën aanwezig.

Dr. H. W. DE Graaf was zoo vriendelijk, nog enkele

preparaten, die hierop betrekking hebben, te vervaardigen

en te onderzoeken. Hij kwam tot de conclusie, dat zoowel

de cocon zonder hout alsook de bovengenoemde kap uit

!

chitine bestaan, en dat de laatste uit los op elkaar gèplaatste

schubjes vervaardigd is. Deze schubjes, waartusschen zich

V veel lucht bevond, moeten als spinsel beschouwd worden.

Tapinostola helmanni Ev. Twee pd, 6. VIII. 1917 en 21. VIII.

1919, dus vrij laat, te Wassenaar gevangen. Beide exem-

plaren zijn ook iets afgevlogen; een derde is mij in 1919

ontgaan. De vlinder werd bij helderen zonneschijn, zittende

op de bloem van Eupalormm cannabinum L., waargenomen.

Voor de determinatie kon o. a. een exemplaar uit het R. Mus.

V. Nat. Hist, te Leiden vergeleken worden, door Mr. DE Graaf

in de Haagsche duinen verzameld.

Plasia interrogationis L. o ’s avonds te Oegstgeest gevangen,

I. VIII. 1919; heel versch exemplaar. Op dezelfde plaats

werden gevangen: twee exemplaren van P. pulchrina Hw.,

vier van P. festucae L., zeer talrijk P. chrysitis L. en over-

talrijk P. gamma L. Verder was Abrostola triplasia L. daar

niet zeldzaam. In de nabijheid groeiden veel zonnebloemen.

P. interrogationis heette in Nederland niet voor te komen

en ontbreekt dan ook in de N a a m 1 ij s t van N e d. M a-

crolepidoptera door OüDEMANS en SNIJDER
;
maar in

het R. Mus. V. Nat. Hist, te Leiden zijn ook twee exemplaren

dezer soort voorhanden, afkomstig van Havelaar, Holland.

Leiden, Dec. 1919. K. Martin.

Dritte Nachschrift zu Dinarda Hagensi

und Formica exsecta

(Entom. Berichte No. in, S. 206)»

Dr. D. Mac Gillavry hat daselbst S. 203—206 seine

interessante Entdeckung über den Fund dieser beiden für

Holland neuen Arten mitgeteilt. Wie in seiner ersten Nach-


