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moerassige duinpan, met een poeltje vol kikkerlarven.
Verder groeien er allerlei orchideeën: reusachtige Listera's,
nog jonge Epipactis palustris, en een 4-tal dwergorchideetjes in bloei: Harlekijns Orchis, met gevlekte bladeren.

MEDEDEELINGEN.

63

Voorts een goed aantal hagedissen in de duinen voor het
terrarium gevangen.
C. L. D. J K . EN P. J. B. DE M.

Vragen en Korte Mededeelingen.
Amsterdamsche Entomologische Clnb.
Op Zaterdag 15 Maart 1902 hield de A. E. C. hare 19<ie
bijeenkomst, onder voorzitterschap van Dr. J. Th. Oudemans, dos avonds te 8 uur, in „Zeemanshoop." Aanwezig
18 leden. De heer Jaspers is met kennisgeving afwezig.
De heer de Meyere vertoont een levend wijfje van
Gonepteryx {Rhodocera) rhamni L., van welke soort men in
het voorjaar veel meer mannetjes dan wyfjes waarneemt,
of meent waar te nemen, daar, wanneer de dieren vliegend
worden geobserveerd, verwisseling van deze laatste met
Pims-soorten niet is uitgesloten. Vervolgens spreekt de
heer de Meyere over de larvipariteit van Echinomyia fera
. L. en vertoont een praeparaat van de vrouwely'ke geslachtsorganen van deze sluipvlieg. Dan deelt spreker mede, dat
pas uitgekomen voorwerpen van de tot de Conopiden
behoorende Physocephala rufipes Fabr. duidelijk de uitstulpbare voorhoofdsblaas vertoonen, welke aan de echte Eumyiden
eigen is, on die bij de Syrphiden ontbreekt; een goed
kenmerk dus voor het bepalen van de verwantschap dezer
families onderling.
De heer Polak vertoont eene door hem uit de pop eener
Amerikaansche P«piMo-soort, Papilio troilus, verkregen
sluipwesp, die zich precies op dezelfde wijze daaruit uitboorde, als Psüomastix lapidator Grav. dat doet uit de pop
van onze Papilio machaon L. Vervolgens stelt dezelfde
spreker verschillende sluipwespen uit Trichiosoma lucorum L.
ter bezichtiging en een op 23 Januari in de slangenzaal
in „Artis" gevonden nest van de Pharaomier, welk nest
o. a. wel 50 wijfjes bevat.
De heer Leefmans vermeldt het aantreffen van eene
imago van Polygonia {Vanessa) c-album L. op 3 Maart j.1.
binnen Amsterdam.
De heer Snijder bespreekt den ruststand van Gonepteryx
{Rhodocera) rhamni L. en vertoont voorwerpen, betrekking
hebbend op de leefwijze van Sesia tipuliformis Cl.
De heer Mac Gillavry stelt eenige zeldzame Coleoptera ter
bezichtiging, waaronder twee soorten nieuw voor onze
fauna, nl. Pentarthron huttoni Woll. en Silvanus mercator
Pauv. Daarna vertoont dezelfde spreker een vrouwelijk
exemplaar van Argynnis paphia L., door hem te Leiden
gevangen op 21 Juli 1901 en, mede van Leiden, een bijzonder eenkleurig voorwerp van Smerinthits popiüi L.
De heer Boon verkreeg sluipwespcocons uit de rupsen
van Xanthia lutea Ström {flavago P.), Xanthia ftdvago L. en
Orthosia circellaris Hufn., al welke rupsen door hem in
April 1901 op wilgenkatjes gevonden werden. De rupsjes
waren toen nog zeer jong, slechts een paar millimeter lang,
en werden vervolgens afgesloten binnenshuis gekweekt.
Toen reeds moeten ze al door de sluipwespen geïnfecteerd
geweest zyn, waarmede overeenstemt, dat thans de sluipwespen hare cocons reeds verlaten,
ook in een niet verwarmd vertrek. Ongeveer 30 0 / 0 der verkregen rupsen was
aangetast. De parasiet blykt eene Pimpla te zyn.
De heer Uyttenbogaerd laat een gedeelte van eene reuzenJulide (exotische duizendpoot) en een exotischen kakkerlak
zien. Deze werden in pakhuizen hier ter stede aangetroffen.
De heer Oudemans vertoont het voorwerp van de graafwesp Ammophila sabulosa L., dat zich ontwikkeld heeft uit
een cocon, vroeger door den heer Heimans in deze vergadering ter tafel gebracht, waaruit blykt, dat de toen gemaakte determinatie juist is geweest. Eindelyk vertoont
dezelfde spreker een afwykend voorwerp van Malacosoma
{Bombyx) neustria L.
De heer Bonman vestigt er de aandacht op, dat Euproctis
(Porthesia) chrysorrhoea L. thans in onnoemelijk aantal
op de eiken in de Langstraat voorkomt en ook op de
vruchtboomen om Heusden. Verschillende mededeelingen
van allerlei zyde wyzen er op, dat deze soort in de laatste
jaren zich weder zeer sterk vermeerdert.
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De heer Boon bespreekt nog de
welke aan de bloeiwijze van vele
voorkomen. Behalve de galmijt,
vond spreker er ook eene pophuid

bloemkoolachtige gallen,
esschen om Amsterdam
die de gal veroorzaakt,
van een vlinder in.

Vlaamsche gaaien.
Het trekt mijn aandacht, dat er tegenwoordig veel meer
Vlaamsche gaaien zijn dan vroeger en dat ze hun gewoonten
veranderen. Zij lijken mij veel minder schuw dan voorheen
en 't kon wel zyn, dat ze, evenals zooveel andere vogels
al gedaan hebben, hun vrees voor den mensch kwijt raken.
Het is bekend, dat houtduiven in de laatste eeuw in dit
opzicht ook zeer veranderd zijn.
In de laatste dagen is het mij herhaaldelijk voorgekomen,
dat ik Vlaamsche gaaien aantrof in het gras, waar zij geheel
op roekenmanier rondstapten en naar voedsel zochten. Zij
lieten my naderen tot op een meter of vyf en vlogen dan
niet eens ver weg, maar bleven op een tak naar me zitten
kijken, tot ze eindelijk zich weer op den grond waagden.
Als die gaaien tegelijk met hun schuwheid ook hun
moordzucht wilden afleggen, zouden ze een heele aanwinst
kunnen zyn voor onze parken en tuinen.
T.
Ook hier — aan de Noordwestkust der provincie Groningen
— werd een buitengewone trek van Vlaamsche gaaien
waargenomen. In 't laatst van October van verleden jaar
waven er dagen lang wel 10 a 15 stuks in onzen tuin aanwezig, die, naar het scheen, zich aan afgevallen eikels
vergastten.
't Duurt vaak jaren, dat er weer enkele gaaien naar hier
verzeilen en nog nooit heb ik gezien, dat ze ook den winter
over bleven.
Het is daarom zeer opmerkelyk, dat, toen de meeste
gaaien weer vertrokken waren er 4 stuks achterbleven en
dagelijks in onzen vrij grooten tuin met opgaande boomen
en struikgewas, rondvlogen. Een er van is echter in December
gestorven: ze lag 's morgens dood in de dakgoot. Wat de
oorzaak van den dood was, weet ik niet, van honger zal ze
niet zijn omgekomen, daar ze in zeer goeden toestand verkeerde en niet in 't minst vermagerd was. Van de 3 anderen
is er een verdwenen — waarschynlljk vertrokken — doch
de twee vorigen kan ik nu nog (15 April 1902) dagelyks
in onzen tuin zien rondwandelen; ze schijnen zich goed
thuis te gevoelen. Wanneer ze ook hun nest hier mochten
bouwen, zal ik u dit later mededeelen.
Westpolder, 15 April 1902.
I. H. MANSHOLT.
Fartisane.
Zoudt u my een groot genoegen willen doen en mij
eenige inlichtingen kunnen geven omtrent een plant
genaamd: partisane of hellebaard? Zij wordt gestyleerd
veel gebruikt in Arabische kunst. Ik kan er niet achter
komen hoe zij er in natura uitziet. Komt ze in ons land
soms gekweekt voor en bestaat er een boek, waarin een
afbeelding er van voorkomt?
J. v. H.
Wie weet het?
Tweekoppige slang.
In het April-nummer der Levende Natuur las ik gisteren
het stukje onder de rubriek „Vragen en korte mededeelingen"
van Dr. J. D. Kobus, over de tweekoppige slang.
Ik herinner my onlangs gelezen te hebben, ik meen in
„Daheim", een artikel over het herstellingsvermogen en
verdubbeling van sommige deelen bij verwondingen van
kruipende en tweeslachtige dieren; dat men verder staart-

