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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.
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SCHMIED.
;

beide sluipwespsoorten zijn ook in Nederland

inheemsch.

Uit poppen van Nonagria geminipuncta Hatchett, mij

uit Raguhn (Anhalt) toegezonden, kwamen 2 $2 eener nog

onbeschreven soort van het genus Meniscus te voorschijn.

Hier volgt eene korte beschrijving dezer nieuwe soort, welke

ik Meniscus nonagriae nov. spec. noem.

Kop en thorax gelijkmatig, zeer fijn en dicht bestippeld
;

alleen het metanotum vertoont in het midden grovere sculptuur.

Kop achter de oogen rondachtig versmald
;
voorhoofd in het

midden overlangs diep uitgehold en de binnenoogranden

ietwat gezwollen Sprieten dun. Voorvleugel met aan de

bovenhelft verdikten nervus basalis
;
nervus basalis en nervus

discocubitalis divergeerend
;
areola gesteeld. Nervellus onder

het midden gebroken. Achterlijf fijn lederachtig; het eerste seg-

ment aan de basis uitgehold. Pooten gewoon; klauwen gekamd.

Lichaamslengte 13 mM.
;

lengte der legboor, van boven

gezien, 15 mM.
Kop en thorax zwart. Orbitae faciales min of meer duidelijk

wit gerand
;
clypeus, de tophelft der kaken en de palpen bruin-

rood
;

sprieten donkerbruin. Thorax met witte, driehoekige

schoudervlekken
;

tegulae donkerbruin
;
vleugelwortels geel-

achtig. Vleugels met eene min of meer duidelijke, bruine

vlek in de discocubitaal- en de discoïdaalcel
;
vleugeladeren

en stigma donkerbruin, vandaar de fenestrae der beide

terugloopende aderen en die der buitenader van de areola

opvallend helder. Achterlijf rood met zwarte basis
;
segment

7 met zeer fijnen, zwartachtigen achterrand. Heupen rood,

donker gevlekt
;

trochanters zwart
;

dijen rood
;

die der

achterpooten donkerbruin.

Verder kweekte ik uit eene niet nader te preciseeren

Nonagria ,
welke Typha latifolia L. bewoont ( Typha latifolia

wordt door drie verschillende Nonagria-soortzn aangetast) en

uit dezelfde streek van Duitschland afkomstig was als voor-

noemde Meniscus nonagriae, 2 $2 van Meniscus scapularis

Kriechb., eene sluipwespsoort, welke, naar het schijnt, tot

nu toe slechts in Zuid-Hongarije waargenomen is.

Ginneken, 5 Maart 1920. L. A. L. Smits van Bürgst.


