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noemde er vroeger reeds eenige verwilderde, n.l. 153 soorten; dit aantal neemt natuurlijk
steeds toe.

Ook de toevalli ge invoer van schimmels is mogelijk en vooral vallen dan de
parasieten op.

Binnen kort hoop ik dan ook een parasit ische schimmel op de aardappe l, op Java
ingevoerd, in Teysmannia te beschrijven.

Maar zooals het in mijn eerste stukje staat, was het mijn doel iets over oorspron
kelijke niet ingevoerde plant engeslachten en soo rten te zeggen, welke op een vroegeren
samenhang tussch en het vasteland van Azië en de tegenwoordi ge eilanden Java en
Sumatra wijzen, en niet over wel ingevoerde plant en, iets, dat ik aan een bevoegder
persoon overlaat.

O r. A. R ANT.

EEN ENTOMOLOGISCHE PUZZLE.

Bij werkzaamheden in de thee zag ik op een regenachtigen morgen, zooals Buitenzorg
er in de eerste dagen van het jaar zoovelen telt, op een theeblad een eigenaard ig zwart
korreltje, ongevee r 2 mMo lan g, dat op een geleiachtig wit voetstukje geplaatst was. Het
voorwerpje deed denken aan rupsenuitwerps elen. Terwijl ik het voorwerpje bekeek begon
het te bewegen en met behulp van de loep herkend e ik in het nietige dingetje naar ik
meende een rupsje, een slakrupsje, van zeer merkwaardigen vorm.

Het in het oog vallende deel van het diertje is een zwart rugschild , dat fl auw doet
denken aan een slakkenhuis of eigenlijk meer nog aan een oud, slordig gedragen hoedje.
Dit ruggedeksel is bij Fig. 1 van bov en gezien, bij Fig. 2 van terzijde gezien afgebeeld en
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fi guur 3 toont hoe het diertj e er van ter zijde, met zijn rugschild uitziet. Het onderste
deel, onder het ruggeschild is van geleiachtige consistentie, liet zwarte fi guurtj e van vore n,
stelt de kop voor, die chitineus en hard en zwart van kleur is.

Het rugschild scheen me toe uit de uitwerpselen van het larfje te bestaan. Hoe het
diertje er in slaagt die zoo netjes op zijn rug te stapelen, heb ik later getracht na te gaan.

Dit is zeker, het ruggeschiJd kan zonder schade voor het diertje verwijderd worden,
het behoort niet tot het lichaam van het diertje en figuur 1 en 2 toonen aan hoe het hoedje
zond er het dier er uit ziet. Om na te gaan hoe dit er in slaagt zoo' n fraai ruggedeksel te
vervaa rdigen, heb ik er een ontdaan van zijn ruggeschild . Toen zag het diertje er ongeveer
uit als de ruwe schets N°. 4 aangeeft. Het was niet erg tierig na de operatie, daarom gaf
ik het een kleine druppel water. Het scheen me toe, dat zulke geleiachtige dieren veel
water noodig hebb en, waaruit ze grootendeels bestaan. De larve deed geen moeite 0 111

het water te ontvluchten. Integendeel. De mondd eelen kwamen in actie en de larve scheen
te drinken. Dat ze water in voor het kleine diertje zeer groote hoeveelhed en op nam, bleek
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wel door het zeer sterk opzwellen van het geleiachtige lichaam Dit is zoo doorzichti g, dat
men er duidelijk het ruggevat (de breede zwarte onregelmatige streep) in waarn eemt ; de
eveneens vrij onregelmatige witte krabben behooren blijkbaar tot het vetlichaam en naast
den kop aan weerszijden en op vrij gelijke afstand en van elkaar op zijde van het lichaam,
ziet men telkens eenige bund els fijne trachee ën in een stigma (ademopening) uitloopen.
Op de teekening (IV s) zijn ze zwart gekleurd om ze beter te doen uitkomen, in werkelijkh eid
steken ze wit af tegen den donkeren lichaamsinh oud.

Na het drinken; zooals ik het maar noemen zal, was het diertje zeer sterk opge
zwollen. Het was halfbolvormig geworden, wat het intusschen niet verhinderde een kleine
wandel ing te rnaken. Pootjes bezitten de dierjes niet, zij bewegen zich op de wijze van
slakken voort, dwarse ribben aan de buikzijde schijnen tot beter vasth echten bij te dragen
De larve laat bij het loopen een nat spoor achter, juist als een slak . Ongetwijfeld heeft
zij ook hiervoor zoovee l water noodig.

Na wat te hebb en gekuierd, ging de pseudoslak stilzitten , waarna door het drogen
der huid, de ringen van het lichaam zichtba ár werden, zoo flauw echter , dat het nauwelijks
mogelijk was die te teekenen. Daarna ging ze de weggenomen rugbedekking vervangen .
Uit den anus tredende excrementen werden daartoe op den rug
geschoven. Hoe daaruit ten slotte het " hoedje" ontstaat heb ik
niet kunnen nagaa n. Het is me ook niet mogelijk geweest uit te
maken welk voedse l de larven tot zich nemen. Van de theebladeren,

waarop ik ze tot nu toe uitsluit end aant rof, vreten ze blijkbaar niet ; nimmer werden aan
zulke bladeren vreetspo ren opgemerkt en evenmin heb ik de larfjes op vreterij aan de bladeren
kunnen betrap pen, hoewel ik er verscheidene in gevangenschap heb gadegeslagen. Ten slotte
pleit de kleur der lichaamsinhoud , welke bij de geobserveerde larven steeds zwart , nimnier
groen was, tegen de mogelijkheid, dat de larve van de theeblad eren vreet. ·'

De lezer heeft zeker reeds opgemerkt, dat ik alleen in het begin van " rupsje" ge
spr oken heb. Het is namelijk een feit, dat ik de larve voor die van een Lepidopteer .en
wel van een Limacodide of slakrups gehouden heb. Evenals bij deze ontbraken de poeten
gehee l, het lichaam was geleiachtig en onduidelijk gesegmenteerd, de kop was echter stevig
met chitine gepantserd. Laten we nu zien wat de observaties mij leerd en.

Het eerste slaklarfje spon 26 Februari een ovaal coconnetje van ijle witte draden,
welke mij toesch enen uit verhard slijm te bestaan. De larve beëindigde de cocon echter niet
doch bleef er buiten zitten, waarbij haar gedaante zich wijzigde (Fig . 5). Ondanks deze abnor-
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Ware groo tte 3 mMo

die van een vlinder gehouden heeft.
afgebe elde soort eene Epicypta.

Eenige aardi ge biologisch e bizond erheden, welke van de Mycetophilidae bekend zijn,
mag ik, dunkt me, den belan gstellend en lezer niet onthouden. ' De naam der familie wijst
er reeds ' op, dat de vliegen zwammenliefhebbers zijn. Daarin en in vergaande' plantaardi ge
stoffe n word en de eieren gelegd en ontwikkelen zich de larven. Er .zijn echter ook soo rten
van bekend , welke in dierlijke stoffen leven. Een enkele is van economisch belang, namelijk
Epidapus scabiei welke opgeschuurde aardappels beschad igen zou. Vooral de slakvormige
larven uit deze famili e zijn merkwaardi g. (Er komen namelijk ook anders gevormde larven
in voor). Mycethophila ancyiiformans b.v. gelijkt merkwaardi g veel op een kleine slak met

male handelwijze was zij den volgenden dag (27 Febru ari) in eelt popje veranderd, ongeveer
21/ 2 mM lang, vrij gedrongen van vorm en bleekgeel van kleur ; het popje toond e bij sterke
vergrooting niet meer relief dan de permeschets- aangeeft (Fig. 6). Daar er tot dusverre niets
tegen de veronde rstelling pleitte, dat we met een vlinderl arve te doen hadd en, was ik zeer
verras t op 5 Maart te ontd ekken, dat de pop uitgekomen was en een insect geleverd had ,
dat groote gelijkenis met een dipteer (vlieg) vertoonde. Ik dacht dan ook aan een mogelijke
fout in de waarneming of aan parasiti sme. Daarom verzamelde ik op de vindplaats nog
verscheidene dergelijke larven, waa rvan een op 14 of 15 Mrt. verpopte, thans binnen een
dergelijke cocon en waaruit 19 Maart het imago verscheen, alweer hetzelfde vliegachtige
insect. Van de pop was thans het led ige pophulsel duid elijk te onders cheiden, zoodat er
geen twijfel meer was of de "vlieg" was inderdaad het imago van de slaklarve.

Na lang zoeken in de literatuur bleek mij, dat de vlieg behoort tot de Myc etophitidae
waarvan de larveil dikwijls ook dezelfde slakachtige consistentie en een chitineusen kop
bezitten, terwijl ze wat bij de vliegen wel een groote bizonderh eid uitmaakt, ook een coco n

vervaardigen. Hoewel
de leden dezer famili e,
voor zoover bekend is,
alle slechts geringe
afmetingen bezitten, is
de levenswijze zeer
rijk aan merkwaardi ge
bizond erheden.

Dat deze larven
in biologisch opzicht
inderdaad buit enbeen
tjes zijn, blijkt wel uit
het feit, dat de onder
zoeker P ERRIS. welke
Epicypta scatophorauit
de larve kweekte, niet
kon gelaove n, dat de
gekweekte vlieg bij de
larve behoorde. Niet
onwaarsc hijnlijk dat
hij - evenals schrijver
dezes - de larve voor

Waarschijnlijk is ook de hierb oven beschreven en
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huisje. Boletophila luminosa, is lichtgevend . Zij staat bekend als de Nieuw-Zeelandsche
glimworm. De larve maakt in ravijnen slijmige webben , waarl angs zij zich voortbeweegt.
De larve en de vlieg welke later daaruit komt, zijn beide sterk lichtgevend . Van eene
Australische soo rt Ceroplatus mastersi staat de larve ook als lichtgevend bekend . De be
teekenis van dit lichten weet men nog niet. Aan de larven en de vliegen der door mij
afgebee lde en besc hreve n soo rt heb ik toen ik ze in een donkere ruimte bracht, geen
phosphorescentie kunnen bespeuren.

Een zeer merkwaardige gewoonte in deze famili e vinden wij bij een Sciara-soctï.
Sc. militaris. De larven dezer soo rt leven onder vergaande bladeren in bosschen en gaan
onder bepaalde omstandigheden trekken. Millioenen larven vereenigen zich dan door middel
van afgescheiden slijm en vormen breede band en of slangvormige linten, welke 10 tot ruim
30 Meters lang, 15 cM. breed en 21/ 2 cM. dik kunnen worden . Zoo glijden ze als een groote
slang over den boschbod em voort ! De Duitsehers noemen ze " Heerwurm" . Hun heemstee
is Noord-Europa en Amerika.

Ongetw ijfeld zijn hier in Indië nog vele merkwaardige biologische feiten omtrent
deze vliegengroep bijeen te brengen, waar om het zijn nut kon hebben op deze interessante
familie eens de aandacht te vestigen, allicht wordt er dan van de Indische leden der familie
nog wat meer bekend .

S. LEEFMANS.

WENKEN VOOR INSEKTENVERZAMELAARS.

(4e• GEDEELTE).

In aansluiting met het 3e Ged eelte van "Wenken voor Insektenverzamelaars" door
den Heer ED. jACOBSON, zal in dit gedeelte het opzetten van vlind ers worden behandeld.

Vlindermate riaal komt zoowe l in versehen als in drogen toe
stand voor. Bij pas gevangen vlinders kan men direct beginnen
met het opspannen der vleugels. Hiertoe gebruikt men de z.g.n.
spanbl okjes of -plankjes (zie Fig. 8), bes taande uit 2 stukken glad
geschaafd, niet te hard hout van elkander gescheiden door eene
gleuf ; deze laatst e is -+ 1 cM. diep en breed naar gelang de vlinder
groot is, terwijl als grondlaag in de gleuf zich eene zachte substantie
bevindt die zich er toe leent om de insektenspelden gemakkelijk te
doen insteken en uithalen. Het best is hiervoor de kirai (het merg
van de sago palm) te gebruiken; in Holland vervan gt men de kirai
door insektenturf , die als reepen in den hand el wordt gebracht. Het
hout van het spanblok is naar de zijden eenigszins oploopend, omdat
de vleugels van den vlinde r, al is het dier goed gedroogd, steeds
een paar streep zakken. De lengte van het spanbl ok kan men
willekeuri g lang nemen tot op zekere hoogte; liefst niet meer ruimte
biedend dan aan 5 of 6 exemplaren van middelbar e grootte. Men
heeft plank jes noodig met verschillende gleufwijdten daar de dikte ~!i!I~~J..E!:iii~~..
en breedte van het vlinder lichaam nog al uiteenloopt. In den
handel zijn z.g.n. patentspanblokken, die zoodall ig geconstrueerd zijn,

/ dat de ééne helft van het plankj e door midd el van 2 schroefoogen zijwaartsch bewogen
kan worden , zoodat dus de gleuf wijder en nauwer kan gemaakt worden ; gebruikt men
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