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den datum betreft, dan verkrijgt men het volgende overzicht

onzer inlandsche Scoliidae.

Tiphia morio F. Venlo, (26.4. 1879), (v. D. Br.); Ede (G.),

d, 4 - 5 - 1919. (Lind.).

Tiphia femorata F. Alom voorkomende soort, althans

zoowel op het alluviale, als op het diluviale zand, doch

ook op de oudere formaties. De 45 ex., die mijne collectie

bevat, zijn van Wijk aan Zee, IJmuiden, Hilversum,

Driebergen, Putten, Lochern, Venlo, Houthem en Gulpen.

Alle zijn in Juli en Augustus gevangen; geen enkel ex.

in ’t voorjaar.

Tiphia ruficornis Lep. Putten (G.) $, 13.7. 1891 (Oud.)
;

Vorden, d, 8. 8. 1919 (Lind.).

Tiphia minuta Lind. Driebergen (Six.) '); Haagsche Bosch

(V. Voll.); Valkenburg, c?> Juni 1918 (A. J. Zöllner);

Schiedam, d, 4. 7. 1919, (Lind.).

Wellicht schuilt onder mijn ongedetermineerd Hymenoptera-

materiaal, dat vele laden vult, nog het een of ander, dat deze

lijst zou kunnen aanvullen. Op het oogenblik ontbreekt mij

echter de tijd, om hiernaar een onderzoek in te stellen.

Andere dan de vier opgenoemde soorten zijn nu niet direct

te verwachten; SCHMIEDEKNECHT, ,,Die Hymen op ter en

Mitteleuropas” p. 332, geeft althans geene meerdere soorten

voor Midden-Europa op, terwijl SAUNDERS, The Hy me-

nop ter a Aculeata of the British Irlands, p. 50— 51,

slechts twee soorten noemt, ni. T. femorata F., en minuta Lind.

Putten, Januari 1920. J. Th. Oudemans.

Tweede generatie bij Smerinthus populi L.

en ocellata L.

In SNELLEN’S Macrolepidoptera, p. 100— 103, wordt

het genus Smerinthus behandeld, waartoe de drie soorten :

ocellata L., tiliae L. en populi L. gebracht worden. Terwijl

nu van Sm. tiliae gezegd wordt, dat de pop overwintert, vindt

men, zoowel bij Sm. populi als bij Sm. ocellata vermeld, dat

!

)
De opgave: Driebergen (Six.) komt niet in de Bouwstoffen

voor. Ik heb nog niet kunnen ontdekken, waar deze vondst vermeld is.
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enkele vroeg verpopte rupsen nog in denzelfden zomer

uitkomen. Zelf heb ik dat nog nimmer waargenomen, althans

bij voorwerpen, die als volwassen rups, of als pop in de vrije

natuur verzameld werden. Dat het bij eene kweekerij uit

het ei voorkomt, is mij wèl bekend
;
ik bezit o.a. een manlijk

exemplaar, nog afkomstig uit de collectie G. W. Grebner,

op welks etiquet nauwkeurig vermeld staat, dat het ei gelegd

werd 14 Mei, dat daaruit de rups kwam op 22 Mei, dat deze

verpopte op 28 Juni en dat de vlinder verscheen op 29 Juli,

alles in het jaar 1863. Daar het een zeer gewoon verschijnsel

is, dat in gevangenschap de tijd voor de metamorphose soms

korter is dan in de vrije natuur, zegt het bovenstaande niet

veel meer dan dat eene tweede generatie m o g e 1 ij k is.

Mochten er onder de lezers der Pint. B e r. zijn, die eene

tweede generatie dezer soorten in de vrije natuur hebben

waargenomen, m.a. w. den vlinder aldaar wel eens in den

nazomer, of den herfst waargenomen hebben, dan ware het

niet ongewenscht, dat mede te deelen.

Het vinden van late rupsen zegt niets 1

); de laat uit-

gekomen vlinders uit overwinterde poppen zullen ook late

rupsen leveren
;

later dan Juli zullen als pop overwinterde

vlinders echter stellig wel niet uitkomen. Vindt men dus

vlinders in Augustus of September, dan heeft men alle kans

eene tweede generatie voor zich te zien.

Kweekproeven, geheel in de vrije natuur genomen, zouden

uitsluitsel kunnen geven.

Putten. J. Th. Oudemans.

Uit Duitsche vlinderpoppen gekweekte sluipwespen,

behoorende tot de groep der Lissonotini ;

Meniscus nonagriae n. sp.

Uit poppen van Gortyna ochracea Hbn. en Acronycta abscondita

Tr., in de omgeving van Berlijn verzameld, ontwikkelde zich

in mijn laboratorium de sluipwesp Echthrodoca cojißagrata Gk\ .,

uit die van eerstgenoemde vlindersoort bovendien in een

drietal exemplaren de zeldzame Anarthronota thuringiaca

’) Tenzij deze nog in hetzelfde jaar den vlinder leveren en deze onder

natuurlijke omstandigheden na het vinden geleefd hebben.


