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mooigrijze Amerikaansche eekhoorntjes, die de kleinere, inlandsche roode soort 
bijna geheel verdrongen hebben. Zonder eenige schuwheid loopt zoo'n grijsgepelsd 
diertje van den beukentak op uw arm en neemt dankbaar de aangeboden ver
snapering in ontvangst. Zij werden van uit Noord-Amerika, naar de Londensche 
Zoo overgebracht, waar zij zich snel vermeerderd en ook in het omringende 
Regentspark, verspreid hebben. 

Tot nu toe schijnen zij niet te groote schade aan te richten, dank zij de gulle 
voedering der bezoekers, maar in Woburn, waar zij ook uitgezet werden, moesten 
velen geschoten worden, daar zij de inheemsche soort begonnen te verdringen. 

Met deze enkele herinneringen wil ik ditmaal volstaan; mogen zij de vele 
Nederlanders, die Londen bezoeken er toe brengen, een bezoek aan de „Zoo" 
op hun reisprogramma te plaatsen. 

Zeer zeker zullen zij den tijd, daaraan besteed, niet betreuren, daar het dien 
ten volle waard is. 

Apeldoorn. M. C. ENNEMA. 

EEN EN ANDER OVER „GAASVL1EGEN" 
(CHRYSOP1DAE). 

VERREWEG de meeste lezers van de „De Levende Natuur" zullen ze wel kennen 
deze aardige netvleugelige insecten, met hun lange draadvorraige sprieten en 
goudglanzende oogen, aan welke laatsten zij hun naam Chrysopidae „goudoogjes ', 
te danken hebben. Het meest opvallend zijn echter ongetwijfeld de mooie gazige 

vleugeltjes, waaraan ze den naam „gaasvliegen" ontleenen en waarom onze oostelijke 
naburen den naam van „Florfliegen" d.i. „sluiervllegen" aan de vertegenwoordigers van 
deze familie hebben gegeven. Vele soorten hebben nog een zeer opvallende, doch minder 
aangename en onzichtbare eigenschap. Een der vangmethoden is, de dieren, als ze rustig 
zitten, de vleugels dakvonnig boven het lichaam gelegd, met een snelle beweging tusschen 
duim en wijsvinger van achteren bij de vleugels te vatten. Maar dan zal al heel spoedig 
opvallen de zeer onaangename geur, die nog langen tijd aan de vingers waarneembaar 
blijft. In onzen vroegeren tuin was een gedeelte, waar langs smalle paadjes dikke, 
meer dan 2 Meter hooge beuken- en eikenheggen stonden en waar men de daar zeer 
talrijke gaasvliegen terstond aan den zoo karakteristieken geur kon waarnemen. Het was in 
dit geval de in ons land algemeene Chrysopa septempunctata, die zoo haar aanwezigheid 
kenbaar maakte. De zoo elegant gevleugelde diertjes staan dan ook algemeen bekend als 
„stinkvliegen", maar omdat er meerdere soorten zijn, die dezen reuk in 't geheel niet 
afgeven, kunnen we ons beter houden aan den minder ongunstig klinkenden naam 
„gaasvliegen". 

Aan iedere zijde van den prothorax liggen een paar klieren, die vlak achter den kop op 
de rugzijde uitmonden. Deze klieren, die tijdens het leven groen zijn, maar als ze na den 
dood aan de lucht worden blootgesteld een blauwe kleur aannemen, scheiden een licht
gele vloeistof af, die den onaangenamen reuk veroorzaakt. 

De levenswijze van de volwassen insecten is nu juist niet zoo buitengewoon interessant, 
maar des te meer die van de larven. De larven (fig. 1) van de N e u r o p t e r a ( = Netvleu-
geligen, de orde waartoe deze insectenfamilie behoort) zijn echte roofdieren. Van den alom 
bekenden Mierenleeuw is het overbekend, dat de larve in een trechter in het zand zit om 
argelooze mieren te verschalken en van andere families weten we, dat de larven leven van 
bladluizen (o.a. de Hemerobi idae en de kleine Coniopterygidae) . De vraatzuchtige 
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kleine larven van de Gaasvliegen dragen den naam van „aphis-lions" en „Blattlauslöwe", 
omdat het groote verdelgers zijn van de zoo schadelijke Aphididae of bladluizen. Behalve 
bladluizen worden ook andere insecten niet versmaad en met name schildluizen (Coccidae) 
en bladvlooien (Psyllidae) met smaak genuttigd. Het zoo talrijk voorkomen van Chrysopa 
7-punctata in onzen tuin, bleek dan ook het gevolg te zijn van het ongestoord verblijf 
van een groot aantal appelbladvlooien (Psylla mali Schmidb.1 en het voorkomen van 
bladluizen (Schizoneura lanigera Hausm.) op enkele alleenstaande, geheel verwaarloosde 
appelboomen, in een vergeten hoekje t). Als ge enkele Chrysopidenlarven de vriendelijk
heid bewijst, op een plant of een tak te zetten met talrijke blad- of schildluizen bezet, 
dan kunt gij ze gemakkelijk gadeslaan in hun nuttige bezigheid. De vraatzucht van deze 
dieren wint het zelfs van de voorplantingssnelheid der bladluizen, wat geen geringe 
prestatie is.2) Met een vlugge beweging wordt een bladluis met de klauwen gegrepen 
en daarna „drooggelegd", doordat de larve met de tot twee lange gebogen zuigkaken 
vervormde monddeelen (fig. la) alle sappen er uit zuigt, ondertusschen naar verschillende 
zijden het slachtoffer ronddraaiend, om toch maar niets te missen van de prooi. Sommigen 

Fig. I, Larve van Chrysopa alba L. fn het 3e stadium. 
a. kop van de rugzijde; ant = sprieten, cl = clypeus; Ibr = onderlip; lp = liptasters; 

nui — onderkaak ; mx = bovenkaak. 
b. larve van de rugzijde. 

hebben de eigenaardige gewoonte, aan die van zekere Indianenstammen herinnerend, 
n.1. om zich te sieren met de huid van de verslagenen; een gewoonte, die dus niet alleen 
bij bepaalde natuurvolken, maar ook bij enkele families der Neuroptera in zwang blijkt 
te zijn (o.a. ook nog bij de larven van Hemerobiidae.) 

!) Als voedsel kunnen we o.m. nog noemen: wantsen (v.n 1. Jass idae) o.a. Ulopa reticulata Fabr.; 
bladluizen (Aphididae): Aphis rumicis L. (boonenbladluls), Psyllaphis fagi L, SchUonevra lanigera Hausm. 
(bloedluis). Phylloxera vastatrix Planch, (de gevreesde druifluis) en enkele C/i«rmfx-soorten (sparrenblad-
luizen); schildluizen (Coccidae): {Pulvinaria betulae L. (wijnstokdopluis) en Cryptococcus fagi Baer. Een 
enkele maal wordt een klein torretje aanbevallen of een mijt (b v. Bryobia praetiosa K., de krulsbessenmijt). 
Chrysopa septempunctata de groote vijand van de bloedluis, valt soms ook wel eigen larven en poppen 
aan. De larven en poppen van Conwentzia ('n Neuropleron van de familie der Coniopterygidae) , die 
zelf van bladluizen enz. leven, worden ook door Chrysopa-sootlen aangevallen. 

2) 6 larven van Chr. vulgaris gebruikten in een 23 i 25 dagen ieder 111-142 bladluizen. Als gemiddelde 
kon men wel aannemen dat een larve 100 bladluizen verslindt. 



EEN EN ANDER OVER „GAASVLIEGEN". 149 

De larven vervellen tweemaal en doorloopen dus 3 stadia. Dit getal is typisch voor 
alle Neuroptera , uitgezonderd de Australische familie der I thonidae. Bij deze laatste 
merkwaardige groep nam TILLYARU een 5-tal vervellingen waar wat hierom van belang is 
omdat deze daardoor dichter bij de Megaloptera (de slijk- of elzevliegen; vgl. De Lev. 
Natuur XXXI, afl. 5, Sept. 1926) komen te staan, die een 6-tal vervellingen doormaken 
en ook in andere opzichten met de I thonidae overeenkomen. Een uitvoerige beschrijving 
van de meeste inlandsche Chrysopa-latven in hun verschillende opvolgende ontwikkelings
stadia vinden we in C. L. WITHYCOMBE: Notes on the Biology of some Brithish Neuroptera 
(Transactions Entom. Soc. of London, 1922, p. 548-576). Fig. lb geeft een larve van 
Chrysopa alba in het derde stadium. 

De larve spint zich, als ze geheel volwassen is in een dicht geweven, 
ovalen, zijdeachtigen cocon, waarin ze in den regel overwintert, om 
eerst tegen het voorjaar of den zomer van het volgend jaar zich te 
verpoppen (fig. 2). 

Een 10 a 15 dagen later opent de pop met haar korte, harde en 
scherpe onderkaken de cocon door er een rond stukje als een dekseltje 

Fig. 2. Cocon van af te snijden. Binnen een paar minuten barst de pophuid midden over den 
Chrysopa; rug open en de imago, het volwassen insect, werkt zich naar buiten, 

4 mm. lang. eerst nog wat licht gekleurd en zacht, maar na een goed uur meestal 
geheel uitgekleurd en ontwikkeld. 

Het eerste larvestadium duurt 5 a 6 dagen, het tweede iets langer (6 a 10), terwijl het 
derde, het overwinteringsstadium, meest veel en veel langer duurt, t) 

Ofschoon de meeste soorten als larve overwinteren is het van meerdere soorten bekend, 
dat ze als volwassen insect overblijven. Men kan ze dan soms in geheele groepen bijeen 
vinden onder boomschors of droge bladeren, ja ook wel in schuren en huizen. Een 
exemplaar van Chrysopa vulgaris door mij in October gevangen b.v. bracht heel rustig 
den winter door in een glazen fleschje en vloog in April, toen ik den tijd gekomen 
achtte voor haar om de winterrust te onderbreken en ze in het licht plaatste, al heel gauw 
het open venster uit. In 't algemeen zijn de overwinterende exemplaren veel bleeker, ook 
wel roodachtig van kleur en zoodoende vroeger we! als aparte soorten beschreven.2) 

In de jacht op bladluizen zijn de lieveheersbeestjes (Coccinellidae) en-sluipwespen 
trouwe makkers van de gaasvliegen, maar het blijkt dat de trouw van de zijde der sluip
wespen vaak zeer bedenkelijk is. Met name is het van de families der Chalcididae, 
Ichneumonidae en P roc to t ryp idae bekend geworden, dat ook de Chrysopidenlarven 
onder hun moordaanslagen vallen, zoodat men uit de cocons nogal eens vaak sluipwespen 
inplaats van gaasvliegsn ziet te voorschijn komen. 3) 

De volwassen Chrysopidae zijn echte schemering-dieren. Midden op den dag in het 
heldere zonnelicht, ziet men ze zelden rondvliegen, of het moet zijn op een donkeren 
dag, of in de schaduw; als ze worden opgejaagd, vluchten ze op een onregelmatige en 
nu juist niet zoo heel vlugge wijze van vliegen, die eigenlijk beter fladderen kan worden 
genoemd en gaan spoedig weer in de schaduw of aan de onderzijde van bladeren zitten. 
Tegen den avond en in den vroegen morgen ziet men ze vaak om de struiken rond
fladderen, terwijl ze 's nachts ook wel op licht aankomen. Nooit heb ik gezien, dat de 
imagines eenig voedsel tot zich namen, maar WITHYCOMBE zegt dat hij de wijfjes 2 maanden 
met behulp van bladluizen in het leven hield. Al heel spoedig na het uitkomen vindt 

!) Dit zijn gemiddelden; bij Chr. perla b.v. duurt het eerste stadium 2, het tweede 2 è 3 dagen. Bij 
Nothochrysa capitata het eerste 10 è 12 dagen. 

2) Van onze inlandsche soorten overwintert alleen Chr. vulgaris als imago. Chr. prasina. ventralis en 
flavifrons overwinteren als vrije larve, de overigen in een cocon. De N.-Amerikaansche Chr. plorabunda 
Fitch overwintert ook als imago. 

3) Bekend zijn o.a. uit Chr. f lava: Helorus coruscus Halid. (Proct.) en Memiteles aestivalis Qrav. (Ichn); 
uit Chr. alba: Helorus coruscus; uit Chr. 7-punctata: Helorus rugosus Thoms.; uit cocons van Chrysopidae: 
Mesochorus pectoralis Ratz( (Ichn.). 

Banks vermeldt uit Amerika de volgende C h a l c i d i d a e : Perilampus hyalinus, Chrysophagus compressi-
cornis, Syntomosphyrum orgyiae, Aphycus chrysopae en alle Isodtomus-sootXm; verder 2 I c h n e u m o n i d a e : 
Otacustes chrysopae en O. atriceps en tenslotte 1 P r o c t o t r y p i d e , n.1. Telenomus chrysopae. 
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Fig. 3. Eieren van Chrysopa. 
Steel ± l - lVj cm. 

men mannetjes en wijfjes gepaard en dan gaat het wijfje tegen den avond haar eieren 
leggen. Deze zijn ovaal en bevestigd op een steel (fig. 3). Als het wijfje, vaak in de 
nabijheid van een kolonie bladluizen, een geschikte plaats heeft gevonden, in den regel 
aan de onderzijde van bladeren, drukt zij het achterlijf op het blad of takje en heft het 
dan langzaam in de hoogte, terwijl er een dun wit draadje van een spoedig verstijvende 
kliervloeistof te voorschijn komt; bovenaan wordt het eitje bevestigd. De steeltjes van de 

nog niet 1 mM. groote eieren zijn 2 è 9 mM. lang. Opval
lend zijn de korte steeltjes van Chr. vulgaris, tenella en 
dorsalis (2—31/2 mM.). Het eiersteeltje van Nothochrysa 
capitata is heel recht en stevig en op geregelde afstanden 
verdikt, zoodat het geleed schijnt. Chr. flava en flavifrons 
plaatsen de steeltjes zóó dicht bijeen, dat ze met elkaar 
verkleven en er schijnbaar meerdere eitjes op één dik steeltje 
staan. Chr. tenella plaats de eitjes afzonderlijk op den rand 
van een blad, liefst op een bladrandtand en in 't zelfde vlak 
als 't blad. Nothochrysa capitata plaatst ze in groepjes van 
2—38 aan den top van dennenaalden. Meestal vindt men de 
eieren, die wit of groenachtig zijn in groepjes van 8 è 30 

bijeen, ze zien er dan uit als kleine mosplantjes en 't is voorgekomen, dat het ei van 
een Chrysopa-soori als een plant [Ascophora avails) is beschreven. 

In 't geheel legt het wijfje een 100-tal eieren, die na 6 è 12 dagen uitkomen. 
Den geheelen zomer ziet men ze dan nog rondfladderen bij heggen en struiken, in 

naaldbosschen en in 't onderhout van loofbosschen, maar zooals reeds gezegd vindt men 
ze meest met dakvormig over 't lichaam saamgevouwen vleugels, en zacht bewegende 
sprieten aan de onderzijde van bladeren of op andere plaatsen in de schaduw zitten. 

Veel is er momenteel van het leven 
der volwassen Chrysopiden eigenlijk 
nog niet bekend, maar daarom moet 
men niet denken, dat er over deze 
familie nu verder wel niet veel meer 
zal zijn te zeggen. Tusschen de 
Gaasvliegen en de andere families 
der Neuroptera bestaan een aantal 
verschillen, die ik hier nu niet wil 
gaan opsommen. Voor de determinatie 
blijken een aantal kenmerken van 
belang, die we hier even willen na
gaan om daarna onze aandacht te 
schenken aan de vleugels der Chry
sopidae, die onze aandacht zeker wel 
waard zullen blijken te zijn. Het al 
of niet voorkomen van bepaalde 
punten, vlekken of figuren op de 
verschillende deelen van den kop 
blijkt allereerst van belang te zijn. 
Zoo vinden we soms enkele zwarte 
of bruine vlekken tusschen de sprie
ten, die óf slechts enkele punten 
óf een bepaalde teekening vormen. Zoo komt bij enkele soorten een x-vormige 
teekening voor, die ontstaat door twee halve cirkels, die aan den voet van de sprieten 
loopen en elkaar boven op den kop raken (fig. 10c). Óp de wangen komen zwarte strepen 
of punten voor, de schedel heeft geen of twee zwarte punten, de sprieten zijn aan den 
voet al of niet met zwart geteekend enz. enz. Voorts is de teekening van de borst en de 
kleur en teekening van het achterlijf hier van beteekenis, terwijl tenslotte de vorm van de 
klauwtjes enkele kenmerken oplevert. Wat dat laatste aangaat, hier wil ik nog even bij 
stilstaan. De klauwen zijn omgebogen of gekromd, ze zijn aan de basis verbreed of niet verbreed 

f/lJX.Ulj.t, i-y. / . / - / 

Fig. 4. Klauwen van enkele Chrysopiden. 
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en zoodoende al of niet van een haak voorzien; deze vormen zijn voor 't onderscheiden 
van enkele soorten van belang, zoodat ik ze hier even in een schetsje geef (fig. 4). 

En dan zijn we nu gekomen aan de vleugels, die niet alleen wat de bepaling der 
geslachten en soorten van het meeste belang zijn, maar die tot de meest interessante 
afwijkingen en de meest gespecialiseerden behooren wat hun aderloop aangaat (fig. 5). 
Zoo oppervlakkig bekeken zien we hier de gewone aderen, die we bij alle andere insecten-
orden kunnen terugvinden, n.1. achtereenvolgens: de costa (C), de subcosta (Sc), den 
radius (R), met den zigzagsgewijs loopenden radiussector (Rs), die een groot aantal 
takken heeft (S en B), dan verder de media, die ik hier echter beter den naam van 
pseudomedia kan geven (M) en den cubitus, die hier pseudocubilus moet heeten (Cu), 
die gevorkt is en waarvan de onderste vorktak de achterste cubitus heet (Cup); daarop 

Fig. 5. Vleugels van Crysopa signata Walk., met de vroegere benaming der aderen 
(naar Tillyard). 

A = Anaaladeren; C = Costa; Cu = Cubitus; Cua = voorste Cubitus; Cup = 
achterste Cubitus; Cu1_2 = le-3e Cubitaalcel; M = Media; pt = Pterostigma; 
R = Radius; Rd = Ramus divisorius; Rs = Sectorradii; Sc = Subcosta; X = bovenste 

helft der 3e cubitaalcel; * = onderste helft der 3e cubitaalcel. 

volgen dan nog een 3-tal anaaladeren (An 1, An 2, An 3,). t) In dit verloop zit nu 
heelemaal niets merkwaardigs, alleen de naam pseudo- of „schijnmedia" en „schijncubitus" 
doen vermoeden, dat hier de zaak niet heelemaal in den haak is. Nu vertoont de voor
vleugel van het geslacht Chrysopa een eigenaardig, peervormig celletje, dat ik den naam 
van eerste intramediaancel (im^ wil geven. In figuur 5 vindt ge het aangeduid met 
een X. In de boeken, die over de vleugels van de Gaasvliegen handelen, noemt men de 
cellen, die beneden de media liggen, gewoonlijk de cubitaalcellen en de cellen in figuur 5 
met een X en een * aangegeven, beschouwt men dan als één cel, en wel als de 3de 
cubitaalcel en onze „eerste intramediaancel" wordt dan een afgesneden gedeelte van die 

l ) Bij vele oudere auteurs (o a. Rostock, Neuroptera Gemarnica 1888) heet de pseudomedia: cubitus amicus 
en de pseudocubilus: cubitus posticus. Na het schrijven van dit stukje zie ik, dat reeds Rostock, I.e. pag. 96, 
den ramus divisorius als tak van den cubitus anticus (media dus) opvatte. Comstock in zijn werk over de 
vleugels der insecten noemt wat we hier Ma, Mp, Cua en Cup noemen resp. M1 + 2. M3 + 4. Cuj en CU2-
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3de cubitaalcel. Tot zoover is er nog niets bijzonders zult ge zeggen. Even geduld. Dat 
adertje, dat de 3de cubitaalcel in twee deelen splitst, dat is nu iets merkwaardigs. 

„Dat kleine ding"? zult ge vragen. Ja, dat kleine adertje. Vroeger moemde men dit 
kleine, vaak weer in de media terugloopende adertje den ramus divisorius, verdeelings-
ader dus. Nu had ik al vaak op dat kleine ding zitten kijken en gedacht: jongens die 
ramus divisorius, wat zou dat nu toch wel kunnen zijn? Zoo langzamerhand was bij mij 
de volgende gedachte al sterker en sterker geworden, — dat is de achterste media! 
Om dat goed te begrijpen moeten we eens kijken bij de andere netvleugeligen. Dan zien 
we, dat daar de media, evenals de cubitus, meestal al heel gauw in twee hoofdtakken zich 
splitst, die men de voorste- en achterste media (Ma en Mp) en voorste en achterste 
cubitus (Cua en Cup) noemt. En waar nu de achterste media in den voorvleugel schijn
baar heelemaal was verdwenen, daar kon het best, dat dat de z.g. ramus divisorius was; 
temeer daar naar den oorsprong uit de media te oordeelen deze ramus eer een zijtak dan 
een dwarsader is. Ook het verloop en vooral de zijtakken van den z.g. cubitus (Cu) kwamen 

Fig. 6. Vleugels van Chrysopa signata in het popstadium (naar Tillyard). 
A,_3 = Analis 1-3; B l _ 4 = vergroeiende takken van Rs; Cu = Cubitus; Cua = 
voorste Cubitus; Cup = achterste Cubitus; M = Media; Ma = voorste Media; 
Mp = achterste Media; R = Radius; Rs =: Sectorradii; Sc = Subcosta, K j ^ = vrij

blijvende takken van Rs; im1_j = Ie en 2e intramediaancel. 

me zonderling voor en bij vergelijking met de fossiele Chrysopidea en de familie der 
Apochrysidae werd dat ook al niet veel duidelijker. Totdat ik op zekeren dag ontdekte, 
dat een bekend entomoloog in Australië ook voor deze moeilijkheden was komen te staan 
en de oplossing al had gevonden t). Niet alleen bleek hem, dat de ramus divisorius 
de achterste media is, maar het gelukte hem tevens te ontdekken, hoe die achterste 
media verder verliep en waaraan de z.g. cubitus zijn eigenaardigheden had te danken. 
De wijze, waarop hij het probleem oploste, was eigenlijk heel eenvoudig en door hem 
en anderen al voor tal van andere insectenfamilies toegepast. Hij besloot n.1. de poppen 
te openen en de vleugels te onderzoeken in een vroeg ontwikkelingsstadium. Wat hij 

') R. J. Tillyard, Studies in Australian Neuroptera, no. 3, In Proc. Linn. Soc. of N.S.-Wales, vol. 41,1916, 
pag. 221-248. Geheel onafhankelijk van Tillyard, vond R. C. Smith hetzelfde. V.g I. J. H. Comstock, 
„The Wings of Insects", 1918, pag. 189—192. 
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vond kunt ge zien in figuur 6. Als ge nu deze weer vergelijkt met de vleugels van het 
volwassen insect, dan ziet ge, zooals blijkt uit de aanduiding van de aderen in figuur 5, 
dat de „schijnmedia" voor het grootste gedeelte niets met de echte media heeft te maken 
en bestaat uit de met elkaar vergroeide en gebogen gedeelten van de takken van den 
radiussector (Bi—B4). Ook de „schijncubitus" heeft weinig met den echten voorsten 
cubitus te maken en de zijtakken van dezen pseudocubitus zijn de eindvertakkingen van: 
lo. de zijtakken van den radiussector (Bj—B4); 2o. de voorste en achterste media (Ma en 
Mp) en 3o. den voorsten cubitus (Cua). 

Later vergroeien de verschillende, dicht bij elkaar gelegen aderen en zoo ontstaan dan 
de pseudo-media en pseudo-cubitus (zie verder fig. 7). Als we nu eens gaan zoeken naar 
de tweede intramediaancel, dan vinden we die tusschen Ma en Mp. De vroeger cubitaal
cellen geheeten cellen, noemen we nu beter mediaancellen (mj, 1% en ms). 

In den achtervleugel blijkt de achterste media met den voorsten cubitus te zijn vergroeid 
en is dus 't verloop iets anders. Zoo grenzen hier de eerste en tweede intramediaancel 

Fig. 7. Vleugels van Chrysopa signata (naar Tillyard). 
Ai__3 = Analis 1.3; B1_4 = vergroeide takken van Rs; C = Costa; Cu = Cubitus; 
Cu '= Pseudocubitus; Cua = voorste Cubitus (Cu,); Cup = achterste Cubitus (Cu2); 
M = Media; M ' = Pseudomedia; Ma = voorste Media (M1 + 2); Mp == achterste 
Media (M3 + 4); R = Radius; Rs = Sector radii; Sc = Subcosta; V1_6 = vrije takken 
van Rs; b = bovenste cellen van Banks; b / = onderste cellen van Banks; bir = 
binnenste dwarsaderrij; bur = buitenste dwarsaderrij; cu1_j = Ie en 2e cubitaalcel; 
h = hypostigma; ic1_3 = le-3e intracubitaalcel; im1_2 — Ie en 2e intramediaancel; 

pt = pterostigma; r = achterrandcellen; t = triangulum. 
(Mj bij den voorvleugel moet zijn Ma; Mp en M2 bij den achtervleugel resp. Ma en Mp). 

direct aan elkaar. Verder is alles uit de teekeningen zonder veel moeite wel af te leiden. 
Door dit onderzoek is niet alleen de ware beteekenis voor de vleugeladeren bij het 

geslacht Chrysopa en de familie der Chrysopidae veel duidelijker geworden, maar ook 
de familie der Apochrysidae staat nu niet meer zoo ver van de Chrysop idae af en 
ook de uitgestorven Mesochrysopidae blijken tot de onmiddellijke voorouders van de 
Gaasvliegen in zeer nauwe verwantschap te staan. 

Tenslotte wil ik hier nog een determinatielijst geven voor hen, die zich voor de Gaas
vliegen zouden willen interesseeren. Ge vindt hier alle Chrysop idae , die in ons land of 
in andere landen van Noordwest-Europa voorkomen; nauwkeuriger opgaven van verspreiding 
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enz. vindt ge in de naamlijst van H. ALBARDA in het Tijdschrift voor Entomologie deel 32, 
1889, en het supplement daarop in deel 50, 1907 door H. W. VAN DER WEELE. Verder bij 
Dr. MAC GII.LAVRY in hetzelfde Tijdschrift deel 59, 1916; en Entomologlsche berichten VI, 
144, Juli 1925. Dr. MAC GILLAVRY, die de vriendelijkheid had de determinatietabel voor 
mij door te zien, breng ik hiervoor tevens mijn hartelijken dank. 

DETERMINATIETABEL DER IN NEDERLAND EN HET 
AANGRENZEND GEBIED VOORKOMENDE GESLACHTEN 

EN SOORTEN DER CHRYSOPIDAE *). 

1. De eerste intramediaancel (imj) is vierhoekig en ongeveer even groot als de derde 
mediaancel, de achterste media (Mp) loont uit in de eerste dwaisader van de voorste 
media (Ma) naar den cubitus (Cu); bovenlip min of meer ingesneden (tig. 8a) 2). 

I. Nothochrysa M'L . . . 3. 
— De eerste intramediaancel is driehoekig of toegespitst ovaal en veel kleiner dan 

de derde mediaancel; de achterste media loopt uit in de voorste media; bovenlip 
zonder insnijding (fig. 86 en 8c) 2) 2. 

2. Media bij haar splitsing in Ma en Mp niet naar voren gebogen; eerste intramediaancel 
typisch driehoekig; subcosta vóór de 
vleugelspits in de costa mondend; 
relatief weinig dwarsaderen; klauwen 
met een haak (fig. 4ö en 86). 

II. Hypochrysa Hag. 
Slechts één soort H. nobilis Heyd. 
Deze kleine soort is overal zeldzaam. 
Is in ons land slechts tweemaal ge
vangen in de omstreken van Arnhem. 
Begin Mei. 
— Media bij haar splitsing in Ma en 

Mp naar voren gebogen; eerste 
intramediaancel toegespitst ovaal, 
daar de achterste media geen 
scherpen hoek maakt, maar gelei
delijk is gebogen (fig 8c) 

III. Chrysopa Leach . . 4. 

3. (Nothochrysa). A'le aderen zwart met 
uitzondering van de costa, de subcosta 
en de vorktakken van radius-sector Fig. 8. Vorm der eerste intiamediaancel (tel.), 
(V en B), media en cubitus, die in den M = Media; Ma = voorste Media; Mp = achterste Media. 
vleugelrand uitloopen; klauw met een 
haak, vleugelspanning plm. 44 mm. (fig. 4a) 1. N. fulviceps St. 
Is bij ons niet zeldzaam, maar locaal; verspreid. Juni en Juli. 
— Alle aderen roodbruin; klauw licht gebogen, zonder haak, vleugels kort, afgerond, 

vleugelspanning plm. 30 mm. (fig. 4c) 2. N. capitata F. 
Is in ons land niet algemeen; verspreid. Mei—Augustus. 

t) Met eenige, door den Spaanschen entomoloog Long. Navès, opgestelde geslachten, heb Ik hier geen 
rekening gehouden, aangezien de omgrenzing van deze bij genoemden auteur niet scherp Is aangegeven 
{Cintameva 1915 en Cintameva 1923 blijken elkaar niet Ie dekken). Voor de verandering van den naam 
Nothochrysa M'L in Nathanica Nav. voel ik niets; splitsing van dit geslacht is m.i. voorbarig. 

2) Soms imi van Chrysopa als bij Nothochrysa. Dan echter gewoonlijk éénzijdig zoo, andere zijde normaal. 
Vgl. D. Mac Gillavry, Tijdschrift voor Entomologie, 59, 1916, pag. XIX 
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C*SUjJ*én yuJlft 

Cu 
R = 

4. (Chrysopa). De dwarsader van den radiussector naar Ma komt uit op Ma achter de 
uitmonding van Mp op Ma (tig. 9c), of ze monden uit in één punt (fig. 96) . . 5. 
— De dwarsader van Rs naar Ma komt uit op Ma vóór de uitmonding van Mp 

op Ma (fig. 9a) 6. 

5. Klauw zonder haak, tasters 
zwartbruin; de dwarsader van 
Rs naar Ma komt meest met 
Mp in éénzelfde punt op Ma 
uit (fig. 96); uitgekleurde 
exemplaren met 3 witte opali-
seerende vlekken op de voor
vleugels. 

1. Ch. gracilis Heyd. 
Is bij ons niet waargenomen. 
Komt voor in Duitschland, 
Zwitserland en Oostenrijk op 
sparren (Picea excelsa Lmk) 
April—October. 
— Klauw met een haak 

tasters lichtgeel; de dwars 
ader van Rs naar Ma kom 
uit op Ma achter de uit 
monding van Mp op Ma 
(fig. 96). 

2. Ch. vulgaris Schn 
Zeer algemeen in ons land, 
gedurende bijna het ge
heele jaar. Een zeer algemeene, ook in ons land voorkomende, variëteit is: var. 
microcephala Br. Deze is te herkennen aan de dwarsaderen in het costaal- en 
subcostaalveld, die niet geheel groen zijn, maar bij de subcosta een zwarte punt 
hebben; enkele dwarsaderen aan de vleugelbasis zijn geheel zwart. 

6. Tusschen de antennen geen zwarte punt of 
x-vormige teekening (fig. 10a) . . . 7. 
— Tusschen de antennen een zwarte punt 

(fig. 106 en 12) 13. 
— Tusschen de antennen een z wartex-vormige 

teekening, gevormd door twee halve cirkels 
om de basis der antennen (tig. 10c) 18. 

7. Pseudomedia geheel zwart, uitgezonderd de 
eindvork, overige aderen groen of soms de 
basis iets zwart. Thorax en abdomen dor-
saal met een violet-bruine streep . . 3. 

3. Ch. pallida Schn. 
Is bij ons niet waargenomen, maar is wel 
bekend uit Duitschland, o.a. op sparren 
{Plcea excelsa Lmk). Juni—September. 
— Pseudomedia hoostens het eerste t/s 

gedeelte zwart 8. 

8. Kop met enkele zwarte, bruine of roode vlekken of strepen 9. 
— Kop zonder zwarte, bruine of roode vlekken of strepen 11. 

Fig. 9. Plaats der dwarsader tusschen Rs en Ma. 
= Cubitus; M a = voorste Media; Mp = achterste Media; 
Radius; Rs = Sector radii; Sc = Subcosta; 

intramediaancel. 

t^y^^t^i^l 

Fig. 10. Schedelteekening van enkele Chrysopae-
soorten. 

a = antenne; o = oog. 

9. Costa met een zwarte punt aan de basis, wang met een roodachtige streep aan beide 
zijde van de clypeus 4 Ch. flavifrons Br. 



156 DE LEVENDE NATUUR. 

Is bij ons vrij zeldzaam; in bosschen. Juni en Juli. 
— Costa zonder zwarte punt aan de basis, wang met een zwarte punt of streep . . 10. 

10. Lichaam groen met een gele lengtestreep 5. Ch. nigricostata Br. 
Zeldzaam bij onst); is bekend uit Duitschland, Midden- en Zuid-Europa, in loofhout 
o.a. op Italiaansche populieren {Populus pyramidalls Rozier). Juni —September. 
— Lichaam witachtig groen, abdomen bijna wit 6. Ch. tenella Sehn. 
Is bij ons vrij algemeen maar iets locaal. Mei—September. 

11. Costa eerst sterk naar voren gebogen, daarop het costaalveld plotseling versmald; 
subgenitaalplaat van het mannetje 
afgestompt, aan 't eind met een 
haarkwastje (fig. 11a). •— 

7. Ch. flava Scop. 
Is bij ons zeer algemeen. Mei— 
Augustus. i ^ - ^ t : j fv^i 
— Costa normaal verloopend . 12. *^f -->C ^ lW^> 

12. Alle dwarsaderen in de voorvleu
gels geheel zwart; vleugelspanning 
22—30 mm. . . 8. Ch. alba L. <U*,^ Jj*^ * aUr<^^££* 
In ons land verspreid, doch vrij zeld- / / ' / ' /' 
zaam; op loofhout. Mei—Augustus. 
— Costaaldwarsaderen in de VOOr- Fig. 11. Achterlijtselnd van het d" van Ch. flava en 

vleugels of. geheel groen, of vittata (naar Navas). 
(de basale) in het midden zwart; 
eerste antennenlid veel langer dan breed; subgenitaalplaat van het mannetje spits, 
aan het eind zeer sterk in de hoogte gebogen (tig. 116); vleugelspanning 40—45 mm. 
Is bij ons zeer algemeen. Juni—Augustus. 9. Ch. vittata Wesm. 

13. Costa aan de vleugelbasis met een zwarte punt 14. 
— Costa aan de vleugelbasis zonder een zwarte punt 15. 

14. Achterlijf van onder geheel zwart, uitgezonderd het laatste segment en de randen der 
segmenten; van boven groen 10. Ch. ventralis Curt. 
Is bij ons niet algemeen en locaal; in bosschen. Juni-Augustus. 
Achterlijf van onder grijs of lichtgrijs gekleurd, soms met enkele zwarte punten. 

11. Ch. prasina Burnt. 
Is in ons land zeer algemeen. Juni—September. 

1. var. abdominalis Br. met 2 bruine punten, boven aan 't eind van ieder ach
terlijfssegment. Deze variëteit is bekend uit Duitschland en Oostenrijk en is 
in ons land zeer zeldzaam. Juli. 

2. var. aspersa Wesm., met dwarsaderen, die alleen aan de beide uiteinden 
zwart zijn, alleen enkele aan de basis en die der dwarsaderrijen zijn geheel 
zwart. (Type: alle dwarsaderen in de voorvleugels geheel zwart). 

Komt overal voor en is nog algemeener dan de typische vorm; is bij ons zeer 
algemeen. Juni —September. 

15. Op den schedel geen zwarte punten, ~ ^ ^ ^ ^ ^ 4 ^ ;:i:*2^» y^3"1"" 
7 punten voor aan den kop: één tus- • , a B W* m jB 
schen de antennen, twee voor de a. \ ^ # / \* « ^ 
antennen, twee op de wangen en \ ^ ^ ML *J* 
twee aan de zijden van de clypeus ^^-^LÏt^^È ^—^C «-^ 
(fig. 12a). ' ' 

12. Ch. septempunctata Wesm. Fig. 12. Schedelteekening van Chrysopa septempunctata. 
i) Zie hierover D. Mac Gillavry: Tijdschrift voor Entomologie, deel 59, p. XIX, 1916. 
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Is bij ons zeer algemeen. Mei—September. 
Deze groote soort (plm. 36 mm. vleugelspanning) heeft een vrij algemeene variëteit,n.1.: 

var. pal lens Ranib., waarbij de twee vlekken voor de oogen ontbreken (fig. 126). 
— Op den schedel twee zwarte punten, verder nog 7 punten als bij 7-punctata 

(fig. 106); kleinere vormen (plm. 30 mm.) en meer geelgroen van kleur . . 16. 

16. Eerste antennenlid lichtbruin als de volgende; costaaldwarsaderen, 7 a 8 aderen der 
dwarsaderrijen en nog eenige basale dwarsaderen geheel zwart; de dwarsaderen 
tusschen R en Rs aan 't begin (bij R dus) zwart, evenals de takken van den radius
sector 13. Ch. formosa Br. 

Komt bij ons niet voor, wel in Duitschland en Oostenrijk. Juni —September. 
— Eerste antennenlid geheel of aan de buitenzijde zwart; costaaldwarsaderen bij de 

subcosta alleen zwart, dwarsaderrijen geheel groen 17. 

17. Klauwen met een haak. Op' t achterhoofd een zwarte dwarslijn. 14. Ch. abbreviataCurt. 
In ons land algemeen in bosschen en in de duinen. Mei—Augustus. 

— Klauwen zonder haak. Op 't achterhoofd achter de oogen hoogstens twee zwarte 
punten 15. Ch. phyllochroma Wesm. 
In ons land vrij algemeen. Juni—September. 

18. Subcosta groen. Alle dwarsaderen en de zijtakken van Rs geheel zwart. 16. Ch. perla L. 
Is bij ons zeer algemeen. Mei—October. 

— Subcosta geheel zwart, evenals de costaaldwarsaderen, de dwarsaderen tusschen 
R en Rs, de dwarsaderrijen en de media tot en met de eerste intramediaancel. 
Klauwen met een haak 17. Ch. dorsalis Burm. 
Is bij ons vrij zeldzaam; in naaldbosschen, o.a. op den zwarten den (Plnus nigra 
Arnold). 

Het aantal inlandsche soorten bedraagt volgens deze lijst 17, dat zou één minder zijn 
dan Albarda in zijn naamlijst opgeeft, doordat zijn Chrysopa abdominalis Br. tegenwoordig 
wordt opgevat als een variëteit van Chrysopa prasina Brum, waarvan Albarda's Ch. aspersa 
Wesm. eveneens een variëteit is, sinds dien is echter Ch. nigricostata bij ons ontdekt. Ver
meerdering van het aantal inlandsche soorten is niet waarschijnlijk, daar de 3 hier niet 
waargenomen soorten (Ch. gracilis, pal/Ida en formosa) ook niet in België, Denemarken 
en Engeland voorkomen, in Duitschland zeldzaam zijn en eigenlijk in Midden-Europa 
thuis hooren. 

Weinig is tot nog toe bekend van de vele variëteiten en de verspreiding daarvan. 
Slechts enkele der meest bekende zijn hierboven opgenomen, maar 't is zeker, dat er 
veel meer in ons land voorkomen. Dat er zoo weinig over die verspreiding bekend is, is 
ongetwijfeld het gevolg van het feit, dat de meeste insectenverzamelaars zich bepalen 
tot een der grootere orden als: vlinders, kevers, vliesvleugeligen of wantsen. Ook het 
ontbreken van goede determinatietabellen voor de vertegenwoordigers der kleinere orden 
is een factor, die niet moet worden onderschat. Het is om aan dat bezwaar tegemoet te 
komen, dat ik bovenstaande lijst met behulp van buitenlandsche literatuur en eigen ver
zameling samenstelde. Ik twijfel niet, of deze bijdrage zal de belangstelling voor deze 
kleine, maar interessante orde ten goede komen. 

Tenslotte wil ik nog een kleine opgave van de allerbelangrijkste werken over deze 
familie geven. In het bekende werk van Dr. J. TH. OUDEMANS ,De Nederlandsche Insecten" 
vindt ge enkele oudere werken over de N e u r o p t e r a , waaraan ik slechts het volgende 
nog wil toevoegen: 

G. T. SCHNEIDER, „Symbolae ad Monographiam generis Chrysopae", 1851. Met 60 platen. 
Van de nieuwere literatuur moeten allereerst genoemd de werken van Longinos NAvès, o a. 
1. „Crisopids d'Europa" in Archives de l'Institut de Sciences de Barcelona, 1915, een 

uitvoerige monographie der Europeesche soorten in het Catalonisch (Spaansch dialect). 
2. „Entomologia de Catalunya. Neuropters, Fase. I, Neur. propis". p. 87—183, 1924, 

een beschrijving der Catalonische Neuroptera (Catalonisch!). 
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Vervolgens moet nog genoemd ESBEN PETERSEN. 
„Neuroptera Danica, Planipennia" in Entom. Meddel. II, 3, p. 26—33, 1906 en supple

ment p. 305 en 306, 1910 (Deenschl). 
Over de in Noord-Amerika voorkomende gaasvliegen, zie men: 
NATHAN BANKS, „A revision of the Nearctic Chrysopidae", in Trans. Entom. Soc. 29, 

p. 137—162; 1903. 
Januari 1927. H. A. BAKKER. 

VRAGEN EN KORTE MEDEDEELINGEN. 
Mierentabel. — Van Dr. StSrcke's Mierentabel zijn nog eenige overdrukken beschik

baar. Ze wordt u toegezonden op ontvangst van een postwissel groot ƒ 1.— of storting 
van een gelijk bedrag op postgiro 16373 Jac. P. Thijsse, Bloemendaal. T. 

Kruisbekken. — Sedert de eerste dagen van Juli vertoonen zich weer kruisbekken in 
ons land. Hier in Bloemendaal zagen wij tot 16 Juli dagelijks troepjes van 3 - 9 stuks. 
Op Texel werd 26 Juli een dood wijfje gevonden. Ze zijn lang zoo talrijk niet als in 
1909 maar toch zullen onze lezers ons genoegen doen met de mededeeling van hun 
waarnemingen. T. 

Stofzaad. — Het eerste behaarde exemplaar van Stofzaad vond ik 8 Augustus onder 
beuken, een flinke plant met drie forsche stengels. Er bloeiden toen ook nog onbehaarde 
stofzaadplanten, maar de meesten waren al in vrucht en stonden languit rechtop in het bosch, 

Heden (13 Aug.) vond ik weer twee planten met behaarde bloemen en korte meel-
draden, pas in bloei, ditmaal onder dennen, te midden van uitgebloeide onbehaarden. 
Wel merkwaardig, dat de twee zoo duidelijk verschillende vormen dezelfde standplaats 
hebben. T. 

Stonehenge. — De omgeving van het wereldberoemde voorhistorisch monument 
Stonehenge op Salisbury Plain wordt thans reeds ontsierd door allerlei bouwsels en er 
dreigen er nog meer te komen. Nu heeft zich een comité gevormd om den steenenkring 
te bevrijden en een waardige ruime omgeving te verschaffen, even indrukwekkend als 
van ouds. Daartoe moet een terrein van 700 è 800 H.A. worden aangekocht en dat zal 
35000 pond sterling kosten. Het zal wel lukken, want Ramsay Macdonald, Lord Crawford 
en Lord Gorey of Falloden verleenen hun steun. 

Hebben onze hunebedden een waardige omgeving? T. 

Het ophoogen van nesten door moerasvogels. — In British Bords vertelt de heer 
Haverschmidt dat hij in Holland een nest van de grutto vond in een graspol in een plas. 
Door aanhoudenden regen steeg het water en nu hoogde de grutto zijn nest op, zoodat 
de eieren droog en warm bleven. Toen het water weer daalde tot zijn oorspronkelijk 
niveau, was het nest op zijn minst 20 cM. boven de oppervlakte. T. 

Geelgors In zanglijsternest, — Op 2en Pinksterdag, 6 Juni, werd mij tusschen Putten 
en Ermelo (Vel.) op een zanglijsternest gewezen. Bij nader onderzoek bleek het een oud 
nest van een zanglijster te zijn, dat door een Geelgorzenpaartje in beslag was genomen 
om te nestelen. Ik vond er namelijk een dood jong in, dat niet ver van volwassen toe
stand af was en dat ik direct als een Geelgorzenjong herkende aan den snavel en de al 
goed ontwikkelde kleuren. Iemand in de buurt vertelde me, dat hoogstwaarschijnlijk de 
andere jongen uitgevlogen waren op 5 Juni en dit doode jong een achterblijvertje was, 
dat door de ouders in den steek was gelaten. Het nest lag op 21/2 M. hoogte tusschen 
den stam en een tak. Van binnen was het bekleed met takjes van een Thuja, waarin het 
nest ook lag. Terzelfder tijd ontving ik een nest van een merel, die ook gebruik had 


