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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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Dit moge misschi en zoo zijn voor Phalaenopsis amabilis, doch geldt niet voor alle
soorten van Ph alaenopsis . Zoo ben ik sedert ruim 20 jaar de gelukkige bezitter van een
Phalaenopsis Schilleriatia, die steeds doorgaat zich door viviparie te vermenigvuldigen. terwijl
de daar uit voortgekomen jonge exemplaren ook op deze wijze zich voortpl ant en. De scha
duwzijde is echter, dat deze plant en geen bloemen meer schijnen te vormen, doch in stede .
daar van nieuwe plantjes aan het einde van nieuwe bloeisten gels. Gedurende den eersten
tijd, dat deze orchidee in mijn bezit was, bloeide zij nu en dan , doch nu heb ik in jaren
gee n bloem meer van haar gezien. Verder kan ik mede deelen nog een andere soo rt van
Plzalaenopsis te bezitten, welke deze eigenaardige eigensch ap van viviparie vertoont, doch
welke Plzalaenopsis-soort ik niet nader definieeren kan , omdat ze nog nooit geb loeid heeft:
In habitus gelijkt deze laatste Plzalaenopsis up PIz . omibilis. doch de bladen zijn vleeziger
dan bij deze. De nieuwe plant en word en ook hier gevormd aan het uiteind e van nieuwe
bloeiste ngels. Ouk bij een ande r ges lacht der Orchideeën en wel bij Dendrobiutn superbum
giganteu1ll nam ik herhaaldelijk viviparie waar. Uit een afgebroken stuk pseudobulbus van
deze laatste soo rt, zonde r blad en wortels, een schijnbaa r waardel oos plant endeel, spr oten
drie nieuwe plantj es. In de 7de uitgave van het zoo bekend e werk van WILLI AMS {Th e
orcltid-g rowers Manuel) vond ik nog omtrent v ivipa rie bij Orchideeën het volgende :

pag. 659. T hese plants (d.i. Plzalaenopsis-soorten) are difficult to propagate, as they
supply few opportunities for division. To this rule , however PIz. Liiddetnanniana is an
exception, as it produces young plants upon the fl ower scapes very freely. Sometimes the
other spec ies (dat is Ptiataenopsis-eoovievû also will produce young plants on the old fl ower
sterns, and we have seen Ph. Stuartina produc e them upon its roots.

pag. 38 Propa gation of Orchids. Some of the Epidendrnms, such as E. cinnabarinum,
E. crassifo lium, E. evectum, and si milar growing kinds, which form plant s on the tops of
the old fl ower sta lks, are eas ily propagated, etc. Some Dendrobiums will also form plants
on the tops of the old pseudobullis etc.

Ook bij Dendrobium moschatum zag ik viviparie uitgaand e van de pseudobulbi.

Singapore, 16 Juni 1915.
P. VAN B EUNI NGEN VA N H EL SDINGEN,

Arts.

EE N MISLUKTE POGING .TOT VERRIJKING VAN
DE N. I. FAUNA.

In 1913 voor eenige maand en met verlof in Holland zijnde, bracht ik van daar een
kleine verzameling Atnphib ia mee, met het doel te probeeren of deze dieren, waar van de
Orde der Urodela- of Salamander-achtigen. .i n Indië in het geheel niet vertegenwoo rdigd
is, hier zouden kunnen aa rden.

Hoewel de proef als gedeeltelijk mislukt te besch ouw en is, is 't misschien toch wel
de moeite waard de resultaten hier in het kort te vermelden, al was het alleen om ande ren,
die in dezelfde gelegenheid zouden kunn en komen als ik indertijd , eens op te wekken der
gelijke proeven te nemen.

De soorten, die ik beproefde te importeeren, en die mij daartoewelwill end kosteloos
waren afgestaan door den Heer VOORWALT, importeur van deze dieren te Amsterdam ,
ware n de volgende :
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