
22 DE LEVENDE NATUUR. 

DE NORMANDISCHE RUPSENDOODER 
IN ONS LAND 

(AMMOPHILA LUFFII. E. SAUNDERS.) 

DE ontdekking van een nieuw insect voor onze fauna is in 't algemeen niet van 
zoo groote beteekenis. Maar als het zoo'n algemeen bekend en zoo'n groot dier 
als een rupsendooder betreft, dan sta je toch wel even verbaasd te kijken, en 
vraagt je af, hoe het mogelijk is, dat zoo'n dier zich zoo lang „onontdekt" heeft 

weten te houden. Ziehier de geschiedenis van zijn ontdekking. 
Twee jaar geleden kreeg ik van den Heer v. d. Vecht uit Loosduinen en Wassenaar 

een paar rupsendooders 9 toegezonden, die op het oog zeer veel op den gewonen 

Kig. 1. De ruige rupsendooder (Ammophila 
hirsuta Scop.) $ ; lengte_ 22 mM. 

Fig. 2. Voetleden van den voor
poot van: 

a. Ammophila affinis K. J 
b. Ammophila hirsuta Scop. $ 
c. Ammophila l.ujfii. E. Saund. 

9 vergr. ± 6 X . 

ruigen rupsendooder (Ammophila hirsuta) geleken. 
Maar er was een hechtlapje tusschen de klauwtjes, 
het moest dus wat anders zijn. De tabel van Schmiede-
knecht leverde geen bevredigend resultaat. Nu had ik in 1922 van den Heer F. Mijnssen 
een soortgelijke /Immop/u/a 9 uit Domburg ontvangen. Die 4 exemplaren had ik bijeen
gezet om bij gelegenheid het oordeel van een vakman te vragen, maar vóór ik daartoe 
kwam, had de Heer v. d. Vecht zelf de oplossing al gevonden. Hij wees me meteen op 
een paar andere duidelijke kenmerken: de gedeeltelijk roodbruine kaken; de lange grijs-
achtige haren van het middensegment (zoo heet de metathorax tegenwoordig); de afwij
kende vorm van de voetleden der vóórpooten, elk lid heeft den vorm van een scheeven 
stomphoekigen driehoek. Het bleek te zijn Ammophila Liiffii. het eerst beschreven 
door Edward Saunders, den auteur van het degelijke boek The Hymenoptera aculcata of 
the British Isles. Deze soort is op de Normandische eilanden, in Pommeren en ook in 
Oostenrijk gevonden en is genoemd naar den entomoloog W. A. Luff, die o.a. op het 
eiland Guernsey heeft gewoond. Het is niet onmogelijk, dat we hier met een maritieme 
soort te doen hebben, wier verspreidingsgebied zich van Normandië tot Pommeren uitstrekt. 
Wie dai/z-exemplaren van den ruigen rupsendooder in zijn verzameling heeft, moet vooral 
eens kijken, of er misschien ook zoo'n Normandische onder schuilt. Zoo ja, dan zal hij 
mij zeer verplichten, door het even te melden. Hier is een eenvoudig lijstje met de 
kenmerken. 
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Ammophila (Psammophila). 
9 

1. Middenveld van 't middensegment ( = area cordata = hartvormige ruimte van den 
metathorax) regelmatig fijn gestreept. A affinis K. 
Middenveld niet gestreept, maar grof gerimpeld . . . . , 2 

2. Klauwen zonder hechtlapje; middensegment ( = metathorax) zwart behaard; de voet
leden der voorpooten zijn symmetrisch en hebben ongeveer den vorm van een 
gelijkbeenigen driehoek. A hirsuta Scop. 
Klauwen met hechtlapje; middensegment lang grijsachtig behaard; kaken geheel of ge
deeltelijk roodbruin; de voetleden der voorpooten zijn sterk asymmetrisch en hebben 
ongeveer den vorm van een scheeven stomphoekigen driehoek. A Luffi E. Saunders. 
1 $ Loosduinen, 1 Aug. 1922 (v. d. Vecht). 
1 $ Wassenaar, 22 Juli 1923 (v. Eldik). 
1 9 1 o", Loosduinen (v. Sonneveldt). 
1 9 Domburg, 13 Aug. 1922 (Mijnssen). 
1 c" Rügen (Oostzee), Juli 1906 op Origanum (Bouwman). 

Omtrent nestbouw en prooi zijn mij geen waarnemingen bekend. Mooi werk voor de 
zomervacantie! 

Bilthoven. B. E. BOUWMAN. 

V 

GALLEN. 
TWEEVLEUGELIGEN (DIPTERA). 

AN de groote orde deriJDiptera komen als galverwekkers twee families in aanmer
king, n.l. de Galmuggen {Cecidomyidaé) en eenige Vliegen (Muscidae). 

Het aantal Galmuggen is zeer groot: Riedel zegt, dat er wel 200 soorten zijn, 
welke gallen verwekken, Ross noemt 41 geslachten. Of echter het meerendeel 

ook in ons land voorkomt en hoe groot dat deel is, 
daarvan weten we nog niet alles. De muggen zijn kleine, 
(1—7 mM. lange) teere dieren met lange paarlsnoervor-
mige sprieten, welke van haarbosjes voorzien zijn. Het 
aantal sprietleden loopt van 10 tot 36 (fig. 29 A). De vleu
gels zijn van alle Diptera het minst geaderd en meest met 
donkere haartjes bedekt, waardoor het schijnt of ze berookt 
zijn (fig. 29 B). De wijfjes hebben een legboor, die echter 
te week is om planten-
deelen aan te boren, waar
om de eieren dus op of 
tusschen die deelen gelegd 
worden. De larven, welke 
uit die eieren voortkomen 
en in de gallen leven, zijn 
rolronde, iets toegespitste 
diertjes zonder pooten 
(zoogenaamde „maden") 
welke wit-, geel- of rood
achtig zijn gekleurd (fig. 
29 C). Zij leven eenzaam 
of gezellig in de gallen, 
gedurende voor elke soort 
zeer verschillenden tijd. 

Aangezien ze geen bijtende monddeelen hebben, kunnen ze niet de binnenvlakte der 
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Fig. 28. Gal door een bladvloo 
(Livia Juncea) veroorzaakt aan een 
Juncus-soort. (Naar HOUARD.) 

Fig. 29. A = Spriet. B = Vleugel, 
C = Larve van een galmug (zeer 
vergroot). (Naar OUDEMANS.) 


