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événals de meeste Labyrinth-visschen geen al te hooge eischeri, wat betreft hoevee lheid ert
kwaliteit, en gewennen zich zeer sne l aan gevangenschap, ' hetgeen wel blijkt uit het boven
vermelde, n.l. dat ze zich daaraa n zoo weinig storen, dat ze reeds den tweeden dag tot
nestb ouw overgingen. Voor voedse l nemen ze zeer gaarne rauw geraspt vleesch, kleine
regenwormen of insecten, die men zich in Indië al zeer gemakkelijk kan verschaffen door
's avonds een petroleumlampje boven het aquarium te plaats en. De insecten vliegen dan
van zelf in het water en de visch zorgt voor de rest.

's Avonds slapen de diertjes. Ze steunen daarbij met de lange draden der buikvinn en
op de waterp lanten , en houden zich doodstil.

Ze worden zeer spoedig mak (in drie à vier dagen) en komen dan aan de opper
vlakte om het vleesch van uwen vinger af te happen

Wanneer ze hunnen verzorger kennen, en zien aank omen, verdringen ze zich al voor
de voorruit, een bewijs, dat het intellect ook bij deze visschen niet ontbreekt

Soemberhardjo, 9 April 191 5. J. SVBRANDI.

KRIMINELE TYPEN UIT DE INSEKTENWERELD.

Veedieven.

. Whe re are you going to my pretty maiä ?"
"I'm going amilking, Sir", she said.

En inderdaad, al die zespotige juffertjes in hun roodbruine jurkjes, die daar zo
behend ig en vlug de struiken inklimmen, ze gaan altegaa r "de koetjes melken in de wei."

Voor tropiese- natuur- Iezers zijn 't oude bekend en, ar beide r-mieren uit een kolonie
van Oecophylla smartigdino F., waarva n we de uit saa mgesponnen blaren vervaardigde
nesten in een dichtbijzijnde boom kunnen vinden, als we maar nagaan waar. de lange
stoet van melkstertjes vandaa n komt. Juffertjes zijn het inderdaad en als oude juffers
zullen ze sterven en nooit het geluk van de echtelike staat smaken, want al die arbeider
mieren zijn feitelik niet tot ontwik keling gekomen wijfjes, . door de natuur tot eeuwige
kuish eid veroordee ld. Hun moederlike instinkten kunnen ze alleen tonen, door zorg te
dragen voor de eitjes, die hun smaragdgroene koningin hun in overvloed schenkt; die
mogen ze dan liefdevol onder hun hoede nemen tot de larven uitkomen en vervolgens het
jonge broed voeden en schoonhou.den.'t Is een hele toer al die hongerige mond en te
vullen, waar niet alleen de larven, maar ook de konin gin, de thui sblijvend e arbeider-mieren,
die ' t huish ouden doen, en op sommige tijden van ' t jaar ook een schaar lediglopend e
jongelingen door de arbe ider-mieren uit hun eigen mond gevoed moeten worden. We
weten reeds, dat het mieren-voedsel uitsluitend van vloeibare natuur is I) en voor een
groot deel bestaat uit suike rhoud ende sap pen. Nu zijn er heel wat insekten, van planten
sappen levend , die daa rvan meer uit de planten opnemen, dan ze voor de instandhoudin g
van hun eigen lichaam nodig hebb en. Het meerdere wordt in de vorm van een suiker
houdend sap weer uitgesch eiden. AI die suikerfabrikanten staan tot de mieren in nauwe
betrekking, in zo verre, dat ze te beschouwen zijn als het vee, waarvan de mieren het
overtollige suikersap als voedse l voor zichzelf en hun larven gebruiken. In ruil daarvoor
genieten ze besc her ming en verzorg ing van de kant van .de mieren.

I) Tropische Natuur afl. 10, jaarg.: III, pag. 150.
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Het klassieke voorbeeld van mieren-vee in de gematigde en koude luchtstreken zijn
de bladlu izen (Aphidae), waarover reeds de oude REAUM UR en later HUB ER zo gezellig
wisten te vertellen. Bladluiz en zijn echter schaars in de tropen en zo zijn de mieren hier
meer op and ere insektengroepen aangewezen.

Oecophylla heeft 't in de veeteelt zeer ver gebracht, wat niet van alle mierens oorten
gezegd kan worden ; er zijn er toch heel wat, die van dat bedrijf in 't geheel geen verstand
hebben. Behalve de reeds genoemde Aphiden, vindt men onder de hoede van Oecophylla
een zeer groot aantal soo rten van Cocciden (schildluizen); verde r een aantal Homoptera
(Cicade-achtige insekten) en ten slotte enige rupsensoo rten. Over de laatste hopen we
bij gelegenheid eens wat meer te kunn en vertellen.

Van de Coccidae zijn 't alleen de wijfjes, die voor de suikerwinning geschikt zijn.
Bij de meeste (niet alle) soo rten hechten de ongevleugelde, jonge, vrouwelike larven zich
met hun zuigsnuit aan een stengel of blad , so ms aan de wortels van een plant vast;
ondergaan vervolgens een langzame gedaanteverwisse ling, waarbij zij hun poten geheel
verliezen en dus gedo emd zijn tot hun levenseinde op dezelfde plaats te blijven. Ze zijn
dan ook aan " de onderlaag stevig vastgeplakt en hebben de vorm van min of meer
afgeplatte of bolle schilden. Vele vertonen wasafscheidin gen van verschillende, doch
meestal witte kleur. De mann elike larven ontwikkelen zich bij de meeste soor ten tot
gevleugelde indi viduen, die echter slechts een kort bestaan lijden, dat geheel aan Eros
gewijd is. Bij de vrouwelike schildluizen vindt men op de rugzijde achter aa n 't lichaam
poriën voor de afsch eiding van het reeds genoemde suikersap.

Willen de mieren hun vee melken, dan strijken ze met hun sprieten of voorpoten
over de rug van zo'n schildluis en aanst onds treedt uit de rugporie een helder druppeltje
te voorschijn, dat door de mier gretig opgelikt wordt De melkster bezoekt achtereen
volgens meerdere schildluizen, totdat haar krop gevuld is en ze zich naar het nest terug
spoe dt. Reeds onderweg' moet ze een deel van haar voorraad afstaan, want komt ze een
nuchtere nestgenoot tegen, dan wordt haar in; de sprietentaa l aan ' t vers tand gebracht,
dit de hongerigen gevoed moeten worden. Ze zal zich van die plicht dan ook nooit
afmaken, want de leer: geef en u zal gegeven worden, vindt in elke mierenstaat de meest
uitgebreide toepassing. . . . . a ltijd voor zover het nestgenoten betreft, want bewoners van
een andere kolonie worden steeds als vijanden besc houwd, die men volgens mieren-m oraal
liefst moet trachten te verdelgen.

Het vermogen om zoetachtige afscheidingen voort te brengen is bij het mieren-vee
zeer sterk ontwikkeld, zodat zelfs bij een aanh oudend bezoek der veehouders die zoete
bron nooit opdroogt. Hierdoor zijn vele mierensoorten voor de plant en, waarop hun vee
ges tald is, indirekt vaak zeer schadelik.

Zoals reeds gezegd genieten de Cocelden van de mieren een zekere bescherming,
wat niet wegneemt, dat enige geslepen veedieven, de bekende vechtlust van Oecophyl la
ten spijt, er toch in slagen zich van het melkvee meester te maken.

We hebb en voor ons op een jonge Cassia jistulä-boom een kudde vee van Oecophylla ;
' t zijn Cocelden, die de wetenschappelike naam Lecanium opimum GREEN dragen. Ze zien
er uit als donkerbruine, halfbal ronde knobbeltjes, op de takken vastgehecht, in ' t minst
niet op dieren gelijkend, daar alle uitwendi ge organen als poten, ogen en sprieten door
redukti e verloren gegaa n zijn. Langs de takken bewegen zich talrijke Oecophylla's,
afkomst ig uit een dichtbijz ijnd nest. Het is een heen en weer geren zonde r rust noch
du ur, om zich het benodigde suikersap voor de gehele mierenkolonie te verschaffe n. Trach t
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nu eens zo'n tak aan te pakken en ge zult zien met welk een woede de mieren hun vee
zullen verdedigen. Op dezelfde takken zien we echter nog een aantal andere, langwerpi g
ronde voorwerpen beves tigd. Ze hebb en ongeveer de groo tte en ook wel enigszins het
voorkomen van een dade lpit, doch meer afgerond aan de uiteind en en wat dikker. Schijn
baar zijn ze onbewege lik met hun afgepl atte onderkanten op de takken vastgehecht, doch
komen we na enige tijd er weer eens naar kijken, dan bemerken we, dat die geheimzinnige
voorwerpen van plaats zijn veranderd.

Wat we waarnemen zijn de schilden, onder dekkin g waarvan de reeds gesignaleerde
veedieven hun buit benaderen . Beschut tegen de venijnige beten van de mieren huizen
onder die schi lden een zeker soo rt rupsen, die zich uilsluitend van Cocciden voeden. Zo'n
schild is uil spindraden zeer stevig geweve n en met de onderrand aan de tak vastgesponnen,
zoda t geen mier de daaro nder schuilende rups kan bereiken. Wil de rups zich voortbe
wegen, dan knaagt ze de voorste aanh ech
tingsdraden door, trekt het schild iets naar voren,
wat door de rekbaarheid der nog overblij
vende acht erste draden mogelik is. Zij brengt
daarna van voren nieuwe spindraden aan, bijt
vervolgens de achterste veranker ing door en
zo vervolgens. Op deze wijze schuift de pant
serkoepel langzaam langs de tak, tot hij op
een Coccide stu it, zonder dat de rups zich
daarbij ook slechts een ogenblik behoeft bloot
te geven. Bijgaand figuur geeft een voorstel
ling van zulk een besluiping.

Bij b heeft de rups het schild gedee l
telik boven op de rug van de schildlui s
geschoven, daarbij zorg dragend alle ruimten
tussen de onderrand van 't schild en de tak
met een dicht weefsel af te sluiten. Nu kan Recht s : Eublenima rubra HAMP.

zij zich geheel ongestoord aan de schildluis a. Schild der ru ps van Eublemma.
b. Het schild op een Lecanium epimum OR. ge-

te goed doen . Eers t knaagt ze een gat- in . schove n.

de hard e buitenste huid en vreet daarna de c. Kokon met kl eppen van Eublemma.

inhoud schoon leeg. Zo'n karni voor diëet d. Lecanium opimum OR.

komt bij meerdere soorten van rupsen voor.
Is het rupsj e nog jong, dan draagt het ook . maar een klein schildje, doch de

Cocciden-voeding doet 't voorspoedig groeien, zodat de behuizing al ras te nauw wordt.
Hieraan weet de rups tegemoet te komen, door het schild op sommige plaatsen open te
bijten en nieuwe stukken in te lassen, het zodoende vergrote nde. Ledige schilden van de
verorberde Cocciden worden mede in het pantser ingesponnen, om dit steviger te maken.

Is de tijd gekomen, dat de rups in een pop moet verande ren, dan spint zij haar
schild extra stevig aan de tak vast, te midden van de nu grotendeels vernietigde Cocciden
kolonie. Het schi ld is alsda n tot kokon gewo rden, waarin de rups haar verdere gedaante
verwisseling ongestoord kan ondergaan.

Alvorens echter die rustpe riode in te trede n, maakt ze een zeer ingenieus uitgangs
deurtj e aan haar vroegere pantserkoepel, om de later uitkomende vlinder in staat te stellen
zonder veel moeite de kokon te verlaten. Het is een soo rt luik bestaand e uit 4 of 5 in
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punten uitlop ende klep pen, die met de gladde rand en tegen elkaar aanliggen en zeer
veerkrachtig zijn. Door hun vorm en iets uitpuilende plaatsin g kunnen de klepp en alleen
naar buiten opengaan, zoda t de vlinder door een geringe druk aan de binnenkant de deur
doet wijken ; de mieren daarentegen zijn, door de veerkrachtig sluitende slip pen, niet in
staat de kokon binn en te dringen. Op de afbeelding ziet men bij c de zeer vernuftige
inrichting, die geheel overeenkomt met de klep vliezen in longslagader en aorta van zoog
dieren, waarbij het bloed wel in één richtin g kan doorstromen, doch bij tegendruk de
klepp en automaties sluit.

Het nachtvlindertje, dat na enige tijd uit de kokon te voorschijn komt, heeft een
lichtbruine, ook wel 'roodachtige kleur en is hiernevens afgebe eld.

De wetenschapp elike naam is Eublemma rubra HAM PSON I).
ZO zien we op welke geraffineerde wijze een week en nietig rupsje de zovee l sterkere

Oecophylla van haar melkvee weet te beroven en later door de toepassing van een doe l
treffende inrichtin g haar pop tegen vijande n weet te beschermen, zonder dat de daa ruit te
voorschijn komende vlinder te veel moeilikh eden in de weg gelegd word en.

En evenwel nochtan s, ook hier weder treedt een ander wezen op dat op zijn beu rt
met goed gevolg de rups . naar ' t leven staat. Er is geen dier of 't heeft zijn vijand en
verdel ger, dat is een algemene regel in de natuur.

Each little fly has on its back
A smaller fly to bite him,
And this one has a lesse r fl y,
And so at infinitum.

In dit geval is de vijand een sluipwesp, die door midd el van haar lang e legboor
kans ziet het pantserschild te doorb oren en een ei in hé! lichaam van de rup s te leggen.
Hoe dit presies in zijn werk gaa t is nog niet waar genomen, doch sluit men de rupsen
kokons in een doos op, dan zal men na bepaalde tijd er enkele vinde n, waaruit een
sluipwesp te voorsc hijn is gekomen. De soo rt is tot nu toe nog niet wetenschap pelik be
schreven ; het dier is 11/ 2 c.m. lang, lichtgeel van kleur met een rij zwarte stippen op de
bovenkant van 't achterblijf.

De rupsen van Eubletnma rubra leven niet uitsluitend van Leeaniurn opimum, ook
andere schildluizen zijn van hun gading, o. a. de groe ne koffi eluis: Lecanium viride GREEN.

Van een naverwant e vlinde rsoo rt Catobletnma sumbavensis HAMP. zijn de rupsen
eveneens Coccidell-verdelgers ; ze zijn echte r veel kleiner en werd en tot nu toe slechts bij
de schildluissoo rt Tuehardia auraniiaca COCKERELL gevo nden.

java-Zee, Februari 1915
a. b. s.s. "de Klerk" .

EDW. j ACOBSON.

') Zie voo r nad ere beschrijving Tijdschrift voor Entomologie 1913, deel LVI, pag. 165.

VIVIPARI E BIJ PHALAEl':OPSIS AMABILIS.

(Tr opische Natuur, afl. 3, pag. 40).

De Heer HJ. JENSEN zegt in bovenaangehaald artikel: "Deze viviparie bij Phalaenopsis
is ver van algemeen ; ze is zoo zeldzaa m, dat ze inderdaad als een ab normaliteit besch ouwd
kan worden."
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