
Jaargang IV. Juni 1915. Aflevering J.

Ad res der Redactie,
Leve nd en Dood Materiaal :

D . DE VISSER SM ITS, KoningspI. binnen I ,
Weltevreden.

Redactie:

D . DE VI SSER SMIT S,

S . L EEFMANS,

B . STRASTERS,

Weltevreden.
Bu itenzorg.

"

Vaste Medewerkers:

Or. J. C. K ONI NGSBERGER.

Or. W. D OCT ERS VAN L EEUWEN.

P. A. O UW ENS.

J. W. A. VAN W EL SEM.

A. J. K OENS.

J. SV BRANDI.

C. A. B ACKER.

Prij s per jaar f 6.50 - Leden der N. I. H. V. ontvangen het Tijdschrift g ra t is.

EEN MERKWAARDIGE EN SCHADELIJKE VLI EG

(Adrama determinata W ALK.).

Voor kort maakte ik kenn is met een lid van het vliegenges lacht, dat zich zoowe l
door bizonde re levensgewoonten als door belangrijkheid ten opzichte van een der groote
cult ures kenmerkt. En daar zeer waarschijnlijk vele onzer lezers de daarop betrekkin g
hebbende pub licatie van het Depart ement van Landbouw *) niet te hunner beschikking
hebb en en de biologie van derge lijke insecten in een tijdsch rift als het onze volkomen op
zijn plaats is, zal ik er bij een paar afbeeldingen iets van ver tellen. Ik zal mij daa rbij
tot de biologie bepa len De bes trijding van schadelijke insecten, behalve dan zulke waar
van men in en bij huis last heeft, behoort m.i. mind er in De Tropische Natuur tehui s, daar
ons tijdschrift er een is, om belangstellin g in het ons omringende intensieve tropi sche
natUurleven te wekken, den belangs tellenden leek in contact te brengen met de mannen
der exacte wetenschap, bij te dra gen tot een betere kenn is der Tropische Na tuur, opvoeders,
onderwijzers popul air e stof aan de hand te doen bij de studie van plant- en dierkunde en
ouders in staa t te stellen bij hunn e kind eren liefde voor het mooie en merkwa ardige in de
Natuur te wekken, kortom, hier dezelfde rol te vervullen als het tijdsch rift De Levende
Natuur in het Vader land .

*) Mededeeling No. 12 v. h. Laboratorium voor Plantenziekt en, 1915. G. KOLFF & Co., Batavi a,
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Lar ve nat. groo tte 8 mMo

~.

De Th eezaad vlieg (A drama determinata W ALK.)
nat . grootte 11 mMo

De Th eezaadvlieg dan, behoort tot het beruchte geslacht der fruitvliegen, die de
onaa ngename gewoonte hebben om hunne eieren in vruchten te deponeeren, welke dan niet
door ons, zooals het van anthrupocentrisch standpunt beschouwd behoort, doch door de
wriemelende vliegenlarven gege ten worden.

Onze vlieg, haar wetenschap
pelijke naam is Adratna determinata
W ALK. of wie liever een Hollandsche
heeft: "de Th eezaadvlieg" is een bi
zonder fraai diertje. Zij is ruim I cM.
lang en slank van gedaante. De gele
kop draa gt twee groote, prachtig paar
sche samengestelde oogen, waarop
bij het levende of pas gedoode diertje
een schitterendgroen iriseerende figuur
prijkt, die wel wat van het geheimzinnige swastikateeken heeft. Het borststuk, waaraan
de vleugels en pooten bevestigd zijn, is zwart met gele teekening, de domineerend e kleur
van het achterlijf is een geelachtig bru in en ook de pooten dragen die kleur. De vleuge ls
zijn, zooals dat bij bijna alle echte fruitvliegen of Trypetinen (maar niet bij hen alleen)
het geval is fraai gevlekt. zooals de teekenin g aangeeft. Het wijfje verschilt van het mannetje
door den vorm van het achterlijf, dat bij het wijfje toegespitst, bij het mannetje stomp is.

Deze vliegen leggen hunne eieren in theezaad ; niet in theezaad waar van de bolster
nog gesloten is, maar ze maken gebruik van de eerste periode van ki ~ mil1 g , waarbij

de bolster springt en de zaadlobben
zichtbaar word en. Het is niet onmogelijk,
ja ik acht het zelfs waarschijnlijk , dat de
vliegen ook andere zaden dan die van
de thee voor voedingsmateriaal, en wieg
tegelijk, voor hunne nakomelingschap be
zigen en zoodra iemand van de lezers in
andere zaden, als b.v. die van Hevea etc.
vliegenlarven mocht aa ntreffe n, dan zal
hij de wetenschap en misschien den
landb ouw een grooten dienst kunnen be
wijzen, want dan zouden het wel eens de
larven van onze Th eezaadvlieg kunnen zijn.

Onze zeer gewaardee rde mede
werker, de heer E. j ACOBSON, verhaalde
in een der vorige afleveringen grappige
dingen, die bij de vrijage der Ner ius
soorten voorvallen. Ook bij de theezaad
vlieg geeft het voorgenomen huwelijk een
grappig voorspel te aanschouwen.

Bracht ik meerdere Th eezaadvli egen bijeen, dan vingen de mannetjes al spoedig
aan de wijfjes het hof te maken, door bedrijvig met de vleugels wapp erend om hen rond
te loopen. Daarbij bleek me spoedig, dat de mannetjes eveneens om de wijfjes strijd
voeren, zij het dan op zeer onschuldige wijze.
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Thorax der vlieg o n~ de teekening te toonen.

zaad invloed uitoefent en of zijne keuz e
mogelijk in verband zou kunnen staan met
het feit of in een zaad door een ander wijfje
tevoren reeds 'al of niet eiere n gelegd war en .

Op de afbee lding zien we het wijfje
bez ig met eileggen en het mann etje zit er
geduldig bij te wacht en, om daa rna het
wijfje mee te lokken en op nieuw het hof te
rnaken.

De eie ren wo rde n in de zaa dlob ben
gelegd en reeds na 21/ 2 dag komt uit het ei

Rechts Q eierleggend. een larfje, een echte vliege nmade, slechts
Links ,J in afwachting (iets verkleind). 11/

4
m.M. lang, die in het zaad stee ds wijder

word end e tun nels knaagt, dat nu, vooral als er nog broertj es of zusj es aanwe zig zijn, spoe dig
geheel wordt vernield.

De larve bezit het bij fruitvlieglarven voo rkomende ver moge n van te kun nen springe n.
Dat is een ver rasse nd gezicht, een weeke made spronge n te zien maken van zelfs 40 c.M.
De larve gaat daarbij als volgt te werk. Zij bui gt het kopeind naar het stompe acht ereind,
zoodat het eerst open einde der aldus gevo rmde boog bod emw aart s ligt. In dien stand
blijvend, brengt nu de larve hare kaken of mondhaken in een klein e holte aan het sto mpe
achtereind en spant nu het lichaam zee r sterk. Dan laat ze plotselin g de mondhaken uit

Zoo'n mannetje vergezelt het uitverkoren wijfje lan gen tijd. Komt er een med evrijer
in de buurt, dan verjaagt hij dien met korte, dreigend e spro nget jes, wat een grappig gez icht
oplevert. Meesta l zag ik de aangevallene afde inzen. T ot worste lpartij en als bij N erius
kwam het niet.

Daarentegen schijnt het
mannetje bela ngste lling te heb
ben voor de zaden waarin de
eieren gelegd wor den . De
paring duu rt maa r zee r kort.
De eigenaard ige wijze waarop
dez e plaats vindt wijst op een
afwijkenden bouw de r genita
lien . Onmidde llijk na de pa ring
wandelt het mann etje naar een
the ezaad e~l sc hijnt dat te on
derzoeken , tenmi nste hij loop t
er tastend en sp eure nd over
heen en nu is het merkwaardi g,
dat het wijfje zee r dikwijls het
mannetje n,aar een aldus "uit
gezocht" zaad volgt en daari n
één of meer eie ren depo nee rt.
Interessant zou het zijn om eens
na te aan , lof het mannet je in
derda ad op de keuze van het
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de holte springen, kop en achtereind slaan met kracht tegen het grondvlak en de larve
springt daardoor ver weg. Ze kunnen deze vrij gecomplice erdc beweging zoo snel uitvoeren ,
dat b.v. bij het openen van een zaad, dat larven bevat, deze naar alle kanten wegspringen.
Men kan zich gemakkelijk voorste llen, dat dit vermogen van te kunnen springen den larven

uitnemend te pas komt
in het geval b.v. dat een
vogel het zaad openpikt.

De larven worden
ongeveer 8 m.M. lang cn
de duur van het larven
stadium bedraagt 9-16
dagen. Daarna verlaten

,A . de larven het dikwijls
geheel vernielde zaad,

Zaden in het stadium waarin, ze aangetast worden. dat natuurlijk niet meer
kiemt en kruipen - be

houdens een enkele uitzondering, welke ik later nog opgemerkt heb ---:- in den grond, om
daar in tonnetjes of puparia te veranderen. Deze tonnetjes kwamen na 12-15 dagen uit.
Eene generatie kan zich in 26 à 27 dagen ontwikkelen.

Wanneer de zaden met aarde bedekt zijn, kunnen de wijfjes er geen eieren in leggen.
In diep geplante zaden zal men dus geen larven vinden ; deze zijn voor de vlieg veilig.

S. L.

HOE DE SIRARANGGÉ'S HUN NEST MAKEN EN ANDERE
WAARNEMINGEN BIJ MIEREN.

Lieve lezer(es), gij hebt u zelf ongetwijfeld wel eens afgevraagd: hoe vervaardigen
deSiraranggé's *) toch hun nesten , die men zo vaak in bomen en struiken ziet hangen?
Als ge dat niet reeds nader hebt nagegaan, willen wij zulks niet voor gebrek aan onder
zoekingsgeest houden , maar liever toeschrijven aan de agressieve aard van genoemde mier,
die onbevoegde indringers op eerbiedigen afstand weet te houden . Ze is and ers zo ge
vaarlik niet als ze lijkt, want een giftangel, zoals sommige van haar verwanten (de Poneridae)
bezitten, heeft ze niet. Het zal dus wel eer zijn, omdat ze zo onstuimig aanvalt en nogal
flink met haar kaken kan knijpen, dat gij u hebt laten afschrikken een zeer belangwekkende
biologiese ontdekking te doen. Gij zult u daarover echter wel willen troosten met de
gedachte, dat gij toch niet de eerste ontdekker van dit merkwaardige feit zoudt gewees t zijn.
Die teleurstell ing had ge dan met een aantal eerdere ontdekkers kunnen delen,want de
geschiedenis is herhaaldelik opnieuw ontdekt en gepubliseerd, maar niemand scheen, er
geloof aan te hecht en en zo kwam 't zeker, dat ze telkens in 't vergeetboek raakte.

De eerste bizonderheden omtrent de nestb ouw van Oecophylla smaragdina FABRICIUS,
want zo heet onze mier, nam RIDL EY in 1890 in Singapore waar. Later deed HOLLAND in
Ceylon dezelfde ontdekking, wat door GREEN in 1896 werd gepubliseerd. Sedert zijn tal
van waarnem ers met dezelfd e feiten telkens weder als iets nieuws komen aandragen,
totdat de geleerde heren in Europa er ten slotte wel geloof aan moest en slaan.

*) De bekende rode boom mieren, in het Javaans Ngangrang genaamd.
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