
23° D E L E V E N D E N A T U U R . 

Verder, dat zij zich voornamolyk voodt met het speekse 
der koninginnen en dat do monddeelen in verband daar 
mede een specialen bouw vertoonen. Of Braula coeca in 
Nederland voorkomt, is nog onzeker. Vermoedelijk is dit 
•wel het geval, doch waarnemingen daaromtrent zyn in elk 
geval niet openbaar gemaakt. Vervolgens deelt de heel
de Meijere de uitkomsten mede van zyn onderzoek aan 
vier Hymenoptera, alle door Conopiden bewoond en hem 
welwillend ter onderzoek afgestaan uit de verzamelingen 
van 's Rijks Museum van Natuurlijke Historie te Leiden 
door den heer C. Ritsema Czn. De Hymenoptera waren; 
een Odynems, eon Anthrena, een Xylocopn en een Megachile. 
De Conopiden-puparia uit de tweede en dorde soort konden 
herkend worden als behoorendo respectievelyk tot de 
genera Zodion en Physoccphala. Dan vertoont dezelfde 
spreker eenige exemplaren der zeldzame Dalmanniapunctata, 
Fabr., ook eene Conopide, tot nog toe slechts by Arnhem 
en Oosterbeek waargenomen, doch in 1903 in aantal door 
hem aangetroffen te Houthem in Zuid-Limburg. By' wolk 
Hymenopteron deze vlieg parasiteert, is nog onbekend. 
Ten slotte laat spreker nog eenige uitersten zien, wat 
betreft de afmetingen, welke enkele Diptera kunnen 
bereiken. Naar schatting was van sommige der gedemon-
steerde soorten de massa der grootste exemplaren wel 
achtmaal grooter dan van de kleinste. 

De heer Mac Gillavry toonde een nestje in een rietstoppel, 
waaruit zich een aantal kleine graafwespen ontwikkelden. 
Verder eene sluipwesp, die eene Ghimdbacche-iaga geïnfec
teerd had. 

De heer Ruys vertoont eenige entomologische utensilicii, 
die zeer practisch in het gebruik bleken te zyn en geleverd 
werden door Ortner te Weenen. 

De heer Bonman laat afwijkende exemplaren van ver
schillende vlinders zien, o. a. een Agrotis pronuba L. van 
slechts 43 mM. vlucht, een zeer donker getint wyfje van 
Lgniantria dispar L.. een by na zwart voorwerp van 7/rt(/ry/(( 
monoglypha Hufn. enz. 

De heer Oudemans vertelt een en ander over de in 
Nederland voorkomende rietvlindors, zoowel over de levens
wijze van larven en imagines, als over de wijze, om de 

"dieren machtig te worden, te kweeken enz. Inlandsche 
exemplaren van alle inlandscho soorten der genera VowfrflrWa, 
Coenohia, Senta, Meliaiia, Tapinostola en Calamia worden 
ter bezichtiging gesteld, sommige, zooals Senta (maritima 
Tausch.), met fraaie variëteiten. Het groote genus Leucania 
zal later afzonderiyk worden besproken. 

Vragen en Korte Mededeelingen. 

Amstenlauiseiie £utomologi$che (Jlub. 

Op Zaterdag '21 November 1903 hield' de „A. E. C." hare 
29st« byeonkomst, onder voorzitterschap van Dr. J. Th. Oude
mans. des avonds te acht uur, in „Zeemanshoop." Aanwezig 
12 leden. De heeren Snyder, Heimans, Jaspers en Bonman 
zyn met kennisgeving afwezig. 

De heer Mac Gillavry toont eenige exemplaren van 
Phyllobius argentatus L., eene gewone snuitkeversoort, 
waarvan echter één voorwerp kaken bezit, welke ver
scheidene malen de normale afmetingen hebben'). Verder 
doet spreker eenige mededeelingen over vlinders in rust
stand, in aansluiting aan de onderzoekingen van den 
voorzitter. Vervolgens brengt hy nog eenige wilgengallen 
ter tafel en een duizendpoot, die by zyn leven in het donker 
lichtgevend was. Van eenige Geophilus-soorten is dit trouwens 
meer waargenomen; G. clectrkus en phosphcrc.us heeten 
er naar. 

De heer Leefmaus deelt het epn en ander mede over de 
(soms uitstulpbare) halsklier der rupsen, welke vooral aan 
opgeblazen voorwerpen duidelyk valt waar te nemen. 

De heer Roelofsen spreekt over wantsen, die hare jongen 
bewaken, en over het in huis en buitenshuis voorkomen 
van Meditvius personatus L.; hy vertoont exemplaren van 
Ru* matopintis urius Nitzsch, de zeer groote luis van het 
varken, van Ranatra linearis L., by Amsterdam gevangen, 
en levende larven van Cetonia floricola Hrbst., uit een nest 
van Formica ruf'a L. te voorscliyn gebracht. 

De heer Polak laat enorm groote Phasmiden-eieren zien, 
van Nieuw-Guinea afkomstig. Hy vermeldt voorts, dat hy 
op 18 November nog een levend voorwerp van Locusta 
viridissima L. bezat, dat hy heden eene sluipwesp, Pliilomastir 
lapidator Gr., uit eene pop van Papilio tnachaon L. verkreeg, 
dus op een zeer abnormaal tydstip, on laat ten slotte een 
exemplaar van Cossus eossns L. zien, dat als vlinder nog 
steeds den rupsenkop met zich draagt. 

De heer Doctors van Leeuwen vertoont eikentakken, van 
welke het Öt. Janslot witbonl is, terwyl het voorjaarslot 
groen is. C(VtM/a"s-gallen hierop waren mede without, 
alhoewel ze veel vroeger aanwezig waren dan het St. Janslot. 
Spreker doet verder mededeelingen over de generatie
wisseling by Cyjiips-soorten en vertoont verschillende 
belangryke objecten, hierop betrekking hebbend. 

De heer Oudemans vertoont vooreerst een cocon van 
Ülavellaria amerinae L., verlaten door 29 exemplaren 
eener kleine sluipwesp (Ichneumonide) : Ilolocremnus tarsator 
Thms Vervolgens een dergelykon cocon, verlaten door 
2 veel grootere exemplaren van denzelfden parasiet en 
bovendien door 12 exemplaren van eene andere sluipwesp, 
ook eene Ichneumonide: Mvsochorus vittator Zett. Hier is 
dus eene larve door t w e e v e r s c h i l l e n d e sluip-
wespen bezet geworden, iets dat zeer zelden voorkomt. 

De mogeiykheid, dat een der parasieten er een van den 
tweeden graad zou kunnen zijn, is in dit geval uitgesloten. 
Beide behooren tot de Ophionoidar. Hierna laat spreker 
kleinestjes zien van Eitmeties mmiformis Rossi, met den 
daaruit voortgekomen parasiet Ospn/urhotiis niacroliatiis Gr., 
en eindeiyk een exemplaar eener groote Rapliidia-soort, 
te Putten (G.~t gevangen. 

Op Zaterdag 16 Januari 1904 hield de „A. E. C." hare 
SO^c bijeenkomst, onder voorzitterschap van Dr. J. Th. 
Oudemans, des avonds te 8 uur, in ,,Zeemanshoop". 
Aanwezig 11 leden. De heer Polak is met kennisgeving 
afwezig. 

De heer de Meijere doet eenige mededeelingen betreffende 
de biologie van Braula coeca Nizsch, de z. g. „Bijenluis", 
en dat wel naar aanleiding van de nieuwere waarnemingen 
van Liosy. Deze bevond, dat genoemd ongevleugold Dipteron 
inzonderheid leeft op de k o n i n g i n n e n der honingbijen. 
n i e t , zooals overal vermeld wordt, op de d a r r e n . Wel 
gaat zij soms op de werksters en wellicht ook op de 
darren over, doch de koninginnen 9;ijn haaroigenlyk woondier. 

') Nader onderzoek door Dr. Everts bracht aan het licht, 
dat men te doen had met kaken, welke normaal aan de 
p o p voorkomen en dienen, om den cocon open te bijten. 
doch daarna afvallen. In dit bijzonder geval waren die 
organen aan de imago verbonden gebleven. 

Rottonluiiisclie NatuurliiHtorisclie Club. 

V e r g a d e r i n g 27 O c t o b e r 1903 in de D i e r g a a r d e . 

Nadat de vergadering door den voorzitter, den heer 
Haverhorst, is geopend, deelt de heer Jansen iets mede 
omtrent het geslacht Sinapis. Na de plaats besproken te 
hebben, welke dit geslacht onder de Oruciferen inneemt, 
vertoont hy Sinapis arvensis, L. met de variëteiten: orien-
talis Koch en d'retrohispida Lam, benevens een ex, dat 
Idtn rig behaard was. Ook wordt rondgegeven Sinapis alba L., 
benevens een ex. dat het midden houdt tusschen S. arvensis L. 
en S. alba IJ. Naar bladvorm en habitus behoort het tot 
S. arvensis L.; doch de hauwen vertoonen merkwaardige 
afwijkingen. Ze ziin lang gerekt, vertoonen duidelijk 3 nerven, 
zijn kaal en hebben een platton. duidelijk gevleugelden en 
sabelvormig gekromden snavel. De plant doet dus denken 
aan eon bastaard tusschen S. arvensis en S. alba. 

Daarop gaan rond eenige ox. van S. arvensis L. aangetast 
door Albugo Candida, de bekende wierzwam, die op de 
bladen een wit poeder doet verschijnen, en oorzaak is. dat 
de bloemen zich monstrueus ontwikkelen en vleezige bloem
en kelkbladen krijgen. 

Ten slotte circuleert een ex. van S. dissectaLag, uit Zuid-
Europa, een pothoofdplant, dezen zomer voor de tweede 
maal in ons land gevonden. (Rotterdam.) 

De heer Lindemans laat een serie zien van Attacus Orizaba, 
uit Mexico, behooronde tot de fam. der Bombycidae. door 
spr. uit de eieren gekweekt op Syringa vulgaris L. Het is 
hem gebleken, dat deze soort zeer goed tegen ons klimaat 
bestand is, daar van de twaalf eieren negen vlinders ver
kregen werden. 

De heer Dr, van dor Hoeven vertelt, naar aanleidingvan 
een meeeebracht levend ex., een en ander over den think, 
Scinus vulgario. een in N. Afrika (Algiers.Tunis) veelvuldig 
voorkomende hagedissoort, waarvan vroeger bijna alle 


