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ENTOMOLOGISCHE A A N T E E K E N I N G E N . 
De mieren, hun nectariënbezoek en Hon bladioismelken. 

•

EBBEN de mieren wel hel monopolie van neci.aiii'ii leegsaóepen en bladluizen-
inelken'? Ook op grond van vroegere waarnemingen meen ik dit te moeten 
betwijfelen en de volgende observaties die ik uit mijn dagboek overneem, kunnen 
wellicht aantoonen, dal die twijfel wel gerechtvaardigd is. 

Mei /!'/(». Op één van die eigenaardige, ruig met braam, els en wilg 
begroeide landtongen in de mooie Loosdrechlsche plassen, tierden mik eenige 

forsche struiken van de Geldersche roes (Viburnum opulus). Die droegen aan de bladstelen 
sterk ontwikkelde e.g. extraflorale neotariön, hdningafscheidende organen buiten de liloem. 
Nn was daarbij geen enkele mier te zien. terwijl daarentegen massa's groene en zwarte 
tnugjes met mooie piuirasprieten, thuisbehoorend in de Chironomidengroep, zich rustig aan de 
uectariënarscheiding te goed deden, 

Juli /!"". Op Vicia sepium, een soorl wikke, tml' ik behalve en tezamen mei mieren: 
een snipvlieg (Empis) eenige slnipvliegen Taehiniilen) en hloeniluikjes (Telcphdis) aan, terwijl 
ik vroeger daarop ook shhpwespen en dazen ^Chrysops had waargenomen. 

op de Oncle-Oüsiei-licgraarplaais ie Amsterdam vond ik op jonge Ëschdoornspruiten massa's 
hlaillni/.en, die ruim honingdanw arsclieidilon en waar dan ook vele individuen van oen rood-
brnine mierensoort kwamen «melkenu. 

Ze trachtten, als gewoonlijk, de afscheiding der zoete excrementen te bevorderen, door 
de lilaillni/.en mei de Sprieten te bekwlspelen. Op oen andere spruit echter, waren geen 
mieren, maai- eenige kleine vliegen, (liihio en Sepsis) bezig, honingdanw pp te slurpen en die 
gingen zelfs zoover, dal ze, zoodn n droppel van ilil zoele vochl nil hel achterlijf van een 
bladlnis Ie vooi'sehijn trad. hel lekkerheelje Opzogen, voordat het viel. Ze bekwispelilen de 
bladlulzen wel niet, maar maakten 'I tien, door het hegeerig tasten mei den zuiger loeh 
min of meer lastig, zoodat ze feitelijk evenals de mieren, de afscheiding bevorderden. 

'I Zon mij niet verwonderen, als insecten mei langere sprieten dan deze vliegjes, het 
Miielkvee.c dei' mieren daarmede ook nog zonden liekwispelen. Hel. schijnt dus, dat noch 
het nectanënliezoek, nocli hel "inelkemi van bladlulzen een monopolie der mieren is. 

De beteekenis der extraflorale neotariön zou dan een andere moeten zijn dan men ge
woonlijk aanneemi. Tenminste de meening, dal hel doel zon wezen, 't lokken van mieren, 
die de plant legen andere insecten zonden heschermen, lijkt, gezien 't voorafgaande, niel juist. 
De andere vermeende beteekenis dier aectariön, namelijk afkoop van hloemeiihoningdieven, zon 
dan verdei' dan de mieren moeten worden uitgelireid, hoewel ik voor die afkoopt lieorie niet veel 
kan voelen. Vooral niel bij de wikke, waar hel voor andere insecten dan de legitieme 
bestuivers zeer moeilijk, zoo niet onmogelijk moet zijn, de honing In de hlocin te bereiken. 

Een libel op jacht in de schemering. 

.•! Aug. /i*/n. Libellen zijn, zooals bekend is, zeer zonlievende dieren, Ken wolk voor de 
•zon en weg zijn ze, vooral wanneer lelijkertijd de temperatuur laag is. Daarom achi ik hel 
hier op z'n plaats eene uitzondering te vermelden. 

Op een vrij koelen zomeravond wandelde ik langs den Amslelilijk hij Amsterdani en 
merkte op, dal langs de slootberm een massa grijze vlindertjes vlogen, kleine Nóotuiden, 
(uiltjes). Het was reeds vrij donker en ik geloofde dan ook mijne oogen niel, toen ik een 
groote liliel langs den berm zag scheren, de uiltjes achterna. Spoedig had zij een vlindertje 
te pakken, ging zitten, verslond het en zette de jacht voort. Toen hel nog donkerder werd 
verdween zij. Zoo'n nachtbrakende, regelscheimende libel! I>e heer Dr. Mc (lillavrij deed 
(ïen dergelijke waarneming hij Mook. 
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Het verkleuren van rupsen voor de verpopping. 

21 Aug. 1010. Langs een groepje wilgen loopend, vond ik oen groote volwassen rups 
van de Hermelijnvlinder (Dicranura vinuia L.). Inplaats van groen, met de grijze, wit gezoomde 
zadelvlek, was deze. rups geheel loodgrijs gekleurd. Zooals bekend, komt dit verschijnsel 
— het verkleuren — ook bij Sphingiden (Pijlstaart) rupsen voor, in 't bizonder merkte ik 
hot op bij Uilina tiliae L. Het vermoeden is geopperd, dat deze verkleuring zou dienen om 
de rups tegen vogels etc, te besohutten, op haar tocht langs den slam en over den grond. 
Het is echter niet wèl aan te nemen dat, waar de rups tusschen allerlei kruiden toch aan 
't oog van donkbare vijanden ontrokken wordt, ze eenig nut van de verkleuring zou hebben. 
Meer voor de hand ligt, dat er binnen in 't lichaam der rups, vlak voor 't verpoppen, reeds 
ingrijpende veranderingen plaats vinden en dat dientengevolge de verkleuring veroorzaakt wordt. 

Vermeldenswaard en geheel in overeenstemming hiermede is, dat mijn Harpyia-rups 
haar schrikmiddel, do roode zweepen, zelfs hij hinderlijke aanraking niet meer gebruikte, 
ook spoot ze niet meer met vocht; de sschrikhondingH (bestaande uit het intrekken van 
de kop in 't halsschild) werd echter nog aangenomen, in één nacht vrat de rups een diepe 
holte in een stuk insecten-turf en maakte daarin een zeer harde cocon'van turfknaagsel. 

Een domme Ammophila? 

28 Aug. 1910. Eiken keer als je die rupsendooders aan 't werk ziet, toonen ze je weer 
wat nieuws en dan krijg je vooral kijk op iiuliuidueele afwijkingen. 

Zoo zag ik er één fourageeren met een rups van Pterostoma palpina, de groote snuit-
vlinder, in afwijking van vroegere kennissen die 't deden met, Agrotisrnpscn en die van het 
Kroon vogeltje. 

Overigens ging alles normaal. Ze stak de rups heel dikwijls; diepte 't nest ferm uit, 
stopte de rups er in en verdween toen, de nestgang openlatend. Stellig had ik haar niet 
verschrikt, want, stil als een «boomslronktc, had ik zitten kijken. Een heele poos heb ik 
gewacht en toen ze niet terug kwam, heb ik de rups opgegraven. Het ei was er behoorlijk 
opgelegd. Dat eventueele parasieten vrij spel zouden hebben gehad, is duidelijk. 

S. LEEFMANS. 

OVERZICHT VAN HET EERSTE NATUURONDERZOEK 
IN DEN INDISCHEN ARCHIPEL. 

E Nederlandsche Koloniën behooren tot die deelen der wereld, welke door de 
Natuur het meest begunstigd zijn. Zij paarde er een warm klimaat aan een 
vruchtbaren bodem, besproeide dezen met milde regens en schiep er eene 
rijke fauna en eene heerlijke flora. Dat vanaf de vroegste tijden de volken er 
heen togen, om er de schatten der natuur te verzamelen, valt dan ook niet 
te verwonderen. 

Hierdoor kwam het dan, dat ook de volkeren van West-Europa opmerkzaam werden op 
den stroom van kostbare producten, welke over Alexandrië en Venetië naar Europa vloeide, 
en na vele vergeefsche pogingen mocht het eindelijk den Portugeezen gelukken, het land te 
vinden, waar hij zijn oorsprong had. 

In den eersten tijd van het verblijf der blanken in Indië is van een streng wetenschap
pelijk onderzoek daar natuurlijk nog geen sprake. 

De natuurwetenschap, die juist uit de hand der alchimisten in die der jatro-chemici en 


