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F. J. Baron DE WEIGHS DE WENNE, Geijsteren; C. W I T , Medemblik en Ir. A. ZANDSTRA te 
Winschoten. 

Ten slotte wil ik hier de welwillende medewerking memoreeren van de heeren Ir. J. P. 
VAN LONKHUYZEN en A. BRINK, resp. voorzitter en 2e secretaris van de Hoofdafdeeling Zoet
watervisscherij der Ned. Heidemij te Arnhem, die mij in de gelegenheid stelden de volledige 
serie van het orgaan „Onze Zoetwatervisscherij" door te werken en van den heer J. C. G. 
Bos, penningmeester van de afd. Groningen, die mij allerlei bijzonderheden vertelde over 
de otters, waarvoor hij in de latere jaren een premie had uitbetaald. 

(Wordt vervolgd). G. A. BROUWER. 
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OVER HET KWEKEN VANSPILOCRYPTUS MIGRA
TOR F. UITEEN COCON VAN BOMBYXQUERCUSL. 

Over de vlinder Bombyx quercus, die tegenwoordig als Lasiocampa quercus betiteld wordt, 
is in D.L.N. XXIV, pg. 186 een artikel verschenen onder de titel van de Heispinner. 
Voor ons van belang is de beschrijving van de verpopping. „ In 't eind van Mei en begin 

Juni is de rups volwassen en gaat nu aanstalten maken om zich in te spinnen Eerst ver
vaardigt ze een soort van netwerk, waarbinnen de eigenlijke cocon komt. Voor 't geheel is 
drie dagen nodig. De cocon sluit nauw om de pop, en is dicht en stevig; ze lijkt wel enigszins 
papierachtig. De kleur wisselt af van grauw- tot geelbruin De rups verweeft haar haren 
in de cocon, waardoor deze een prikkelig gevoel krijgt. Is het spinsel gereed, dan blijft haar 
bewoner daar een dag of vijf in liggen, waarna de verpopping plaats vindt De poptoestand 
duurt ongeveer een maand, zodat de eerste vlinders in het begin van Juli uitkomen". 

Op 18 Mei 1939 ontving ik een cocon van Bombyx quercus, gevonden op een hei bij Loon 
op Zand. Het bruine dekblad was gemakkelijk te verwijderen. Daarbinnen zat een viltige massa 
van cocons, die met hun lengte-as in de lengte-as der vlindercocon lagen. Bij dwarsdoorsnede 
bleek deze cocon het uitzicht te hebben van een bijenraat (zeshoekige cellen). De tussenschotten 
der zeshoekige cellen bestonden uit meerdere lagen spinsel. Ik kon ze zeker in 5 verschillende 
papierachtige lagen splitsen. Het spinsel lag vlak tegen de wand van de bombyxcocon aan, 
behalve op één plaats, waar een holte was, gevuld met voedselresten, nl. de huid met kop 
van de bombyxrups. Uit deze observatie trok ik in verband met bovengenoemd artikel de 
conclusie, dat de volwassen rups gestoken wordt en het dan nog brengt tot het spinnen van 
een cocon, ofwel de rups wordt in de 5 dagen die ze nog als rups in de cocon doorbrengt ge
stoken, waarna de verdere ontwikkeling ophoudt. 

20 Mei waren er al 7 mannetjes en 1 wijfje van Spilocryptus migrator uit de cocons geslopen. 
Op 23 Mei was de gehele cocon uitgekomen, nl. in totaal 7 mannetjes en 10 wijfjes. Er zijn 
echter zeker meer mannetjes geweest. Van 2 mannetjes vond ik nog resten der poppen in de 
cocons. 

Tegen het sluipen worden de cocons met vocht gevuld. De cocons worden hierdoor van 
viltig, dik, ondoorschijnend, glad, dun en doorzichtig. Prikt men in zo'n cocon dan vloeit er 
een druppel van dit vocht uit. Ik zag ook hoe een imago in de cocon uit de anale opening drup
pels helder vocht afscheidde, en dit met het achterlijf over de cocon uitwreef. Het is wel mogelijk 
dat dit vocht de wand van de cocon aantast. Het is zeker niet hetzelfde vocht, dat daarna geloosd 
wordt, ook nog in de cocon, en dat direct stolt tot een kalkwit koekje, dat na het sluipen in elk 
coconnetje te vinden is. Dit laatste vocht is wel identiek aan dat wat door vlinders afgescheiden 
wordt na de ontpopping, en dat ik ook ontdekte in de cocons van geslopen bladwespen. Volgens 
Oudemans bestaat dit vocht uit het gedurende het popstadium opgehoopte uitscheidingsproduct 
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der Malpighische vaten, dat in een blindzak, een uitzakking van de dikke darm, bewaard wordt. 
Er ontstaat nu eerst een opening aan het achtereinde der cocons. Bij het sluipen wordt echter 

ook het voorste stuk doorgebeten met de kaken. Daar het dekschild der bombyxcocon ver
wijderd was kon ik niet waarnemen, hoe de imagines hierdoorheen komen. 

Merkwaardig was, hoe de mannetjes met de sprieten gedrukt op de plaats waar een wijfje 
aan het uitkomen was, de wacht hielden. Zodra een wijfje geslopen was, werd het door een der 
mannetjes gegrepen. Met de voorpootjes werd de prothorax van het wijfje omklemd, de middel
pootjes werden horizontaal uitgespreid, de achterpootjes omhoog gestoken. De copulatie duurde 
zeer lang (bij één meer dan een uur; bij een ander om 6.15 begonnen was deze nog bezig om 
8.30). De sprieten der copulerende insecten vlechten met de toppen om elkaar en zijn daarbij 
in voortdurende trillende beweging. Bij een zo'n paartje pakte een ander wijfje het mannetje 
met de kaken beet en terwijl het naar een kant trok, trok het bevruchte wijfje naar de andere 
zijde, de vereniging was echter te stevig, en het mannetje liet niet los. Een mannetje gezet bij 
twee wijfjes, bevruchtte beide. 

Ik heb daarna getracht de sluipwesp voort te kweken. Daar ik echter geen Bombyx quercus 
kon vinden, probeerde ik het met de verwante Bombyx trifolii. Deze rupsen werden echter niet 
gestoken. Toen op 16 Juli B. trifolii inspon, was het laatste Spilocryptuswijfje reeds gestorven. 
Ik had ze opgekweekt met suikerwater, dat ze graag gebruikten. Op 2 Juni stierf een der manne
tjes. Het laatste wijfje stierf op 7 Juli. 

Het is mogelijk dat Spil. migr. de cocon aanboort om de eieren af te zetten. In dat geval 
zou Bombyx quercus met haar vroegere inpopping beter aan de levensduur van mijn Spilo
cryptus migrator aangepast geweest zijn dan Bombyx trifolii. Het is echter ook zeer wel mogelijk 
dat, ondanks het feit dat de wijfjes bevrucht waren, deze sluipwespen in gevangenschap toch 
niet voortplanten. (Volgens Smits van Burgst mislukt de kweek van sluipwespen gewoonlijk, 
omdat deze dieren zich in gevangenschap moeilijk voortplanten). 

Ik geef hier nog een lijstje van gastheren van deze sluipwesp (volgens Dr. Schmiedeknecht) 
waarbij ik de grootte der cocons niet kon opgeven daar mij gegevens hieromtrent ontbraken, 
zodat ik ter vergelijking de grootte-opgaven der imagines genomen heb. 

Lasiocampa quercus 
Lasiocampa trifolii 
Macrothylacia rubi 
Macroglossa stellatarum 
Dendrolimus pini 
Dicranura erminea 1 

Vlucht (in mm) 

Dicranura vinuia \(Harpyia) 
Cerura bifida J 
Plusia moneta 

60—75 
55—60 
55—65 
45—50 
50—80 

60—75 
35—48 
35—38 

Euchelia jacobaeae 

Zygaena filipendulae 
Psyche unicolor 
Psyche viciella 

32—40 

32—42 
23—25(M) 
17—23(M) 

Tijd van inpoppen 
Eind Mei-Begin Juni 
Eind Juni-Begin Juli 
Maart-April 
Mei-Juni, September 
Juni 

Pop overwintert 
Vlinder in Mei 
Rups overwintert 
Vlinder eind Juni-Juli 
Pop overwintert 
Vlinder Mei-Juni 
Rups tot in Mei en Juni 
Rups tot in Mei 
Rups tot in Mei 

Plant 
Ook op hei. 
Hei. 
Hei. 
Galium, Meekrap. 
Grove den. 

Wilg, Populier. 

Lage planten. 
Hei niet genoemd. 
Niet op hei. 

Lage vlinderbloem 
Hei. 
Hei. 

Uit dit lijstje blijkt, dat de gastheren in grootte zeer variëren, zodat ik vermoed dat Spil. migr. 
uit een Psyche gekweekt kleiner en ook wel geringer in aantal zal zijn dan die uit een Bombyx
cocon. Vervolgens stelt zich de vraag of de tijd van sluipen der imagines van Spil migr. steeds 
dezelfde is (dus eind Mei) of zich aanpast aan de waard. Alleen een uitgebreidere beschrijving 



OVER HET KWEKEN VAN SPILOCRYPTUS MIGRATOR F. Sa 59 

der kweekgevallen zou hierin meer licht kunnen brengen. Het is op zichzelf zeer goei mogelijk 
dat een Spil migr. gekweekt uit een Bombyx quercus verder ook op deze soort voortparasiteert. 

Over het kweken van deze sluipwesp vermeldt Habermehl slechts één geval. „Beide Ge-
schlechter von L. v. Heyden aus Cocons von Bombyx quercus erzogen. 2 Cocons von der Lands-
krone i. Ahrsthal lieferten nach 1 Jahr 44 W. und 3 M. Die M. schlüpften einige Tage spater 
als die W." 

Het getal van een goede 20 per cocon komt dus wel goed overeen met mijn geval. De ver
houding tussen W. en M. is bij mij echter heel anders. Ook is het merkwaardig, dat bij mij, 
zoals wel de regel is, de M. eerst uitkwamen. 

Ten slotte, mocht een ter zake kundige de cocon verder willen onderzoeken, dan stel ik 
hem deze gaarne ter beschikking. Uit de geordende ligging der cocons zou men willen be
sluiten tot een zekere samenwerking tussen de spinnende larven. M.i. hebben we hier te doen 
met een echte gezelschapscocon, wat een heel ander geval is dan een willekeurige opeenhoping 
van cocons, zoals we die b.v. aantreffen bij de bekende sluipwesp van het koolwitje: Apanteles 
glomeratus L. A. ADRIAANSE. 

M. S. C. 
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VAN GROEI EN BLOEI EN JAARGETIJDE. 

Met Juni begint er een eind te komen aan de „grilligheden" van onze voorjaren. Dit
maal in 1940 hebben wij wel heel wat „tijdsomstandigheden" te verwerken gehad, 
daar eerst 20 Februari een eind kwam aan den echten winter en de „hal" nog tot een 

heel eind in Maart in den grond bleef. Het heeft er dan ook niet aan gemankeerd, dat Groot 
Publiek zijn meening te kennen gaf, dat we twee maanden „ten achter" waren. Later werd 
dat éen maand, veertien dagen, een week en eindelijk sprak men er niet meer over, vooral 
niet na de „zomersche week" van 19—26 April. 

Hoe zat dat nu in de werkelijkheid? Inderdaad zijn we begonnen met een achterstand van 
bijna een paar maanden, maar dat liep al gauw terug tot één maand en minder. Ziehier een 
paar data. 

Mijn vroege hazelaar begon in 1933 op 2 Februari en ditmaal op 7 Maart 1940, de vrouwe
lijke bloemen het eerst. 

De Witte Els bloeide in 1933 op 28 December; in 1940 op 1 Maart. 
Winteraconiet kwam in 1940 op Binnenduin in bloei op 4 Maart, in 1933 op 10 Februari, 

was in 1934 uitgebloeid op 25 Maart, in 1940 eveneens. Deze vrind had dus zijn achterstand 
toen reeds ingehaald, door versnelling van zijn bloei. 

Sneeuwklokjes deden ongeveer hetzelfde, begonnen 4 Maart 1940 te bloeien (in 1933 op 
18 Febr.) waren 7 April uitgebloeid. 

De Aaronskelken, gewone Arum maculatum, hebben zich van den heelen winter niets aan
getrokken en waren 28 April 1940 precies even ver als op 28 April 1938. 

Hetzelfde was het geval met het Wintergroen. Daarvan hebben we een voorbarige bloeier, 
die strijk en zet midden April een bloeistengel te voorschijn brengt, die dan al gauw vinger-
hoog is. Ook ditmaal. 

De Sleedoorn was werkelijk in April nog veertien dagen ten achter, staat gewoonlijk ± 
20 April in volle bloesempracht en vertoonde in 1940 op 27 April pas schuchter zijn eerste 
bloempjes aan zijn onderste takken. Maar op 1 Mei stond hij in vollen bloei. 

Corydalis en Anemonen hadden ook reeds eind April hun achterstand ruim ingehaald, 
dank zij die laatste week. Met de rijping van hun vruchten, het afsterven van hun loof en het 
ingaan van de zomerrust waren ze ook precies op tijd. 


