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De heer Oudemans vertoont een groot aantal voorwerpen 
van Ajrotis vesiigialis Rott., waarvan de eene helft in de 
duinen verzameld is, de andere in 't Gooi, op de Veluwe 
enz. Hy vestigt er de aandacht op, dat de donkerste duin-
exemplaren niet veel donkerder zijn dan de lichtste voor
werpen van andere vindplaatsen, alsmede dat, wat de kleur 
betreft, de uitersten van de sorie duinexemplaren veel 
verder uiteen liggen dan die der andore serie. Kndelük, en 
dat is het meest belangryke, hebben zoowel de lichte als 
de donkere duinexemplaion eene geelgrljze tint, die by de 
voorwerpen van elders te vergeefs gezocht wordt; hierop 
afgaande, kon spreker uit een 50-tal voorwerpen, zonder de 
etiquetten te raadplegen, de duinexemplaren uitzoeken, 
waarbij nog vermeld dient te worden, dat deze laatste, in 
hoofdzaak te Wijk aan Zee verzameld, voor de hand weg 
bijeengebracht waren, dus zonder do meest karakteristieke 
duinexemplaren, in casu zeer lichte voorwerpen, uit to 
zooken. Vervolgens vertoont spreker een voorwerp van 
Fapilio machaon L., by' hetwelk de voorvleugels langs den 
acbterrand breed geel zijn, nagenoeg zonder zwart. Meteen 
tweede dito voorwerp bovond dit zich in de onlangs door 
spreker aangekochte verzameling van wijlen den heer Backer, 
te Oosterbeek, van welke plaats ook de rupsen afkomstig 
waren, waaruit genoemde twee vlinders gekweekt werden. 
Ten slotte vertoont de hoor Oudemans nog eene levende 
sluipvlieg, zoo juist te voorschijn gekomen uit haar puparium, 
dat zich in eene pop van Abraxas adustata Schiff. bevond. 
Zeer onlangs kwamen uit twee andere poppen een paar 
voorwerpen van dezelfde sluipvlieg te voorschijn (en later, 
op 20 November, nog een). Het vreemde hierin is, dat deze 
sluipvliegen zich zoo laat in het jaar ontwikkelen; ver
vroegd zijn zij wel niet, daar de /(hraxas-poppen zich in 
eone zolderkamer bevinden, waar nooit gestookt wordt en 
gewoonlijk dag en nacht een raam openstaat, 

De heer van Waterschoot van der Gracht laat de afbeel
ding zien van een bijennest, waarschynlijk van eene Osmia-
soort, in een slot aangelegd. Vervolgens vertoont dezelfde 
spreker een aantal gallen, gedeeltelijk hier to lande, gedeel
telijk in Italiü door hem verzameld. Een reuzen-bedeguar is 
daarbij aanwezig; vorder gallen van andere P/Jodifes-soorten, 
van Diastrojjltus rubi Bché., van Cecidomyia rosarum 
Hardy, enz. 

De heer Stiydors bespreekt de vraag, of Vespa crabro L. 
inderdaad in do westelrjkste provincies van ons land 
nestelt, waarover zich eene uitvoerige gedachtewisseling 
ontspint, KJKT AtMicNHoJT 

De heer Boon vermeldt, dat hy in het voorjaar getracht 
heeft, Osmia rnfn L. tot het maken van nesten op door 
hem gowetischte plaatsen te brengen. Hij stak daartoe een 
5-tal stukjes bamboe, waaraan één zyde open was, achter 
leiboomen. Het resultaat was zoo gunstig mogelyk. Ken 
stukje kon nog niet teruggovonden worden, doch de vier 
overige bleken alle nesten te bevatten, vrij zeker van de 
genoemde, ter plaatse zeer alg-imoene Owwa-soort. In som
mige cellen waren massa's m'y'ten aanwezig van de soort, 

Aan allen, die in 1902 wenschen deel te nemen 
aan het onderzoek naar de verspreiding der 

wildgroeiende planten in Nederland. 

In de ti voorgaande jaren heb ik telken jare een 
oproeping in verschillende bladen geplaatst, om hen, 
die neiging gevoelden, mede le werken tot uitbrei
ding onzer kennis omtrent de verspreiding der in 
het wild groeiende planten in ons land, te verzoeken, 
zich bij mij aan te melden. 

Allicht zijn er nu personen, die een vorig jaar 
niet konden medewerken, doch nu lust en tijd daar
toe hebben. Mag ik hen uitnoodigen, zich bij mij op 

die op do imagines der Osmia algemeen voorkomt. Vorder 
vermeldt de heer Boon nog het vindon van een aantal 
Braconiden op een dood konyn, welke daar stellig naar 
larven van andere insecten, vermoedelijk van kevers, 
zochten, om daar hare eieren in af te zetten. 

De heer Mac Gillavry had de gelegenheid, levende voor
werpen van Chesias sparliata Fuessl. waar te nemen on wijst 
op den eigenaardigen ruststand van dezen vlinder, welke 
aan dien van Schietmotten herinnert. 

De heer Leef'mans hoeft eenige Conopiden medegebracht, 
van welke de heer de Meijere hem de namen opgeeft. Voorts 
doet hy mededeelingen over de wijze waarop en- de 
plaatsen waar de bevruchte wyfjes van het genus Vespa 
overwinteren. 

De heer Polak brengt ter tafel inlandsche exemplaren 
eener Catocala-soort, die tot nog toe niet in Nederland 
werd waargenomen. Het is Gatocala electa Bkh., waarvan 
twee voorwerpen werden buitgemaakt door den hoer 
Lindemans, wonende te Rotterdam. Het eene exemplaar 
werd gevangen by Dordrecht op 24 Augustus 1900, het tweede 
op 19 Augustus 1901 bij Renkum; beide voorwerpen zijn 
wijfjes. Verder deelt de heer Polak mode, dat hy op 
2 October dezes jaars nog voorwerpen van Vanessa io L. 
uit de pop kreeg, wat zeer laat is ; dat hij in October in 
do vrije natuur nog rupsen aantrof van Vanessa urticae L., 
die thans, midden November, de vlinders opleveren, wel 
binnenshuis, maar dan toch in de koele zaal, waar zich 
het insectarium bevindt; dat 13 October een vlinder van 
Arctia caja L. uitkwam, deel uitmakende van een geheel 
broedsel, dat snel gegroeid was, zoodat alle rupsen in 
September volwassen waren en verpopten, in plaats van 
als jonge rups te overwinteren; dat op 19 October 1897 
een voorwerp van Portliesia similis Fuessl. uit de pop ver
scheen; dat op 28 en 29 Juli 1901 een § en een t? eener 
tweede generatie van Smerinthus populi L. uit de pop 
kwamen, terwijl ook verdere waarnemingen er voor pleiten, 
dat bij deze soort vrij geregeld twee generaties per jaar 
bestaan; dat eene pop van Gucullia verbasci L, tweemaal 
overwinterde; dat hy de imago van Brotolomia meticulosa L. 
reeds op 2 April 1899 in de vrij natuur aantrof; eindelijk 
dat in 1901 van eene teelt van Urapteryx sambucaria L., 
die overigens normaal verliep, één rups snel groeide en op 
25 September reeds den vlinder leverde, eene vervroeging, 
die in een vorig jaar ook by één exemplaar uit een geheel 
broedsol waargenomen werd. Verder vertoont de heer Polak 
een cocon van Dicranura vinuia L., door het dier in de vrye 
natuur op een aardappel vervaardigd, welke laatste zich wel 
aan de oppervlakte van den grond zal bevonden hebben; 
dan wyfjes van de Pharaomier. thans, in November, binnens
huis te Amsterdam aangetroffen; verder mummiepoppen 
van Ghalcididtn. geheel overeenstemmend mot de beschrij
ving in „de Nerierlandsche Insecten" pag. 763, waarvan de 
larven geleefd hadden in eene rups van Gortyna flavago 
Esp. en eindelyk eene levende pop van Lasiocampa quercus L., 
die, tegen de gewoonte dezer soort, overwintert, 

te geven? Ik zal hun dan een circulaire zenden, 
waarin opgegeven is, welk deel der flora in 1902 
zal worden onderzocht, terwijl er tevens verdere 
mededeelingen in worden gedaan. 

Ik herhaal, wat ik in de oproeping in 1896 schreef: 
Natuurlijk is om het doel te bereiken, medewerking 
noodig uit alle deelen van ons land. Laat niemand, 
die overigens lust gevoelt, zich onthouden in de 
meening: er zullen zich wel anderen aanmelden. 
Ieder die wil, kan een steentje bijdragen, om het 
gebouw te helpen voltooien. 

Amsterdam, Weesperzijde 81. H. HEUKELS. 

Vragen en Korte Mededeelingen. 


