
2 2 2 DE LEVENDE NATUUR. 

Strandvonderij. — In de zomervacantie heb ik aan 't strand bij Kijkduin nogal zeld
zame vondsten gedaan waarover ik iets wilde mededeelen. 

Gedurende de maanden Juli en Augustus vond ik de Noordkromp (Cyprina islandica) 
benevens 6 Wenteltrap] es (Scalaria communis) en eenige exemplaren van de volgende 
twee soorten, waarvan ik echter den naam niet heb kunnen vinden. De eerste soort lijkt 
in vele opzichten op de Kokkel (Cardium edule) maar heeft duidelijker ribbels en is van 
onder met talrijke papilvormige tandjes bezet; hij is tot 6 c.M. groot en heeft zeer uiteen-
loopende kleuren. 

De andere soort lijkt eveneens op Cardium edule, maar heeft platte onduidelijke ribbels, 
terwijl hij naar den top geleidelijk smaller wordt. De kleur is geel tot roodbruin terwijl 
de breedte van een niet te klein exemplaar + 6 c.M. is. Beiden zijn zeer sterk gebold. 

Wie zou mij aan den naam van bovengenoemde soorten kunnen helpen? Bij voorbaat 
mijn dank. 

In de tweede helft van Augustus zijn er tusschen Kijkduin en Terheide 5 Bruinvisschen 
van ±2 i1 / , M. lengte aangespoeld; de koppen en borstvinnen van deze dieren bleken 
groote aantrekkingskracht te bezitten, ze waren tenminste na eenige dagen finaal „ge
plunderd". 

Tijdens den storm van 27 en 28 Augustus zijn er bij Kijkduin honderden Slangsterren 
(Ophioglypha texturata) aangespoeld, vooral langs de hoofden lagen er veel; men kon 
de levende exemplaren daar met tientallen oprapen. Te midden van zoo'n „school" vond 
ik een levende Kamster (Astropecten irregularis) van 12 c.M. middellijn. Ook vond ik 
dien zelfden dag een groote Schaalhoorn (Patella vulgata) die met groote slierten blaas-
wier begroeid en dicht met zeepokken bezet was. 

Als curiositeit vermeld ik nog, dat ik 27 Aug. een op het strand zittende Doodshoofd-
vlinder heb gevangen, die waarschijnlijk door den wind hierheen gevoerd was. Hij was 
totaal verstijfd en begon eerst na verwarming teekenen van leven te geven. Het is een 
gaaf exemplaar, 7 c.M. lang en met een duidelijke teekening. Eindelijk zag ik in 't begin 
van Juli op het landgoed Ockenrode bij Loosduinen, in een houtschuur een jonge Koekoek 
die door Roodstaartjes was uitgebroed. Ook zijn er dezen zomer meermalen Ijsvogels 
gezien. 

Vlaardingen, 10 Sept. Oosthavenkade. P. HUMMELINCK. 

Koolwitjes-rupsen en de sluipwesp Apanteles (Microgaster) glomeratus. — Naar aan
leiding van 't geen de heer A. joman in de October afl. van D. L. N. schrijft over kool-
witjcs-rupsen en de sluipwesp Apanteles glomeratus L , kom ik, hoewel theoretisch, tot 
de volgende opmerkingen: 

De voorstelling zooals J. H. Fabre ons die geeft van de wijze, waarop de witjes-rups 
geïnfecteerd zou worden, komt mij onwaarschijnlijk voor, want indien werkelijk t sluip-
wesp-ei in 't ei van het koolwitje zou worden gelegd, dan zou dit m.i, nooit in de rups komen 
en wel uit deze overweging. In 't Pieris-ei is de toekomstige rups alleen nog maar als 
bevruchte ei-ccl aanwezig. Deze zal zich (indien de aanwezigheid van een vreemd voorwerp 
binnen de ei-omhulling de kiemcel niet ten gronde doet gaan) ondanks de aanwezigheid 
van het sluipwesp-ei ontwikkelen tot jonge rups. Dat hierbij 't sluipwesp-ei binnen het 
rupsje zou geraken, is niet waarschijnlijk. Bij het uitkomen van de rups zal dus het Apan-
teles-ei in het ei-hulsel achterblijven. 

Wij zouden 't ons dus anders moeten voorstellen en wel zóó, dat Koolwitjes-ei en sluip
wesp-ei gelijktijdig tot ontwikkeling komen en dat dan kort vóór 't oogenblik van uit
komen van de koolrups het sluipwesplarfje zich in de rups invreet en zich dadelijk aan 
zijn hospes, die zelf nauwelijks het leven heeft, te goed gaat doen. Waar bovendien meestal 
meerdere sluipwesp-poppen op de bijna volgroeide Koolrupsen wórden aangetroffen, 
welke hun ontstaan toch zeker elk aan een eitje te danken hebben, zou dus op 't oogenblik 
van uitkomen in de jonge rups ook meerdere sluipwesp-larfjes zijn binnengedrongen. 
Dat dan de rups, zóó geïnfecteerd, zich nog tot bijna den pop-toestand zou kunnen ont
wikkelen, komt mij ook hoogst onwaarschijnlijk voor. 

Veel aannemelijker lijkt mij dan ook de gang van zaken zooals ons die door de waarnemingen 
van Dr. Adler bekend zijn geworden. Hier toch wordt het sluipwesp-ei (of waarschijnlijk 


