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De papieren lipjes voor 't opplakken kan men zelf uit dun wit karton knipp en, doch
wat men bij handelaren in entomologiese benodigdheden koopt ziet er veel gelijkmatiger en
netter uit. De lipjes dienen zo smal mogelik te zijn, het beste model loopt in een pun t
uit, waarop men het kevertje met zijn onderkant opplakt. Zoals vroeger reeds vermeld,
moeten Formicidae (mieren) ook opgeplakt worden, waartoe
men langwer pig vierkante stukjes karton bezigt.
Als plakmiddel gebruike men uitsluit end zuivere Arabi ese
gom die men zelf oplost. Alle andere kleefstoffen, als dextrine,
Sijndicton en z.g. Arabi ese gom, die men gereed gemaakt in
Fig 14.
flesjes koopt , zijn uit den boze, daar ze meestal de kleur van de
Kart onn en lipjes om kl ein e
insekten aantasten.
in sekt en op te plak ken.
De pap ie rlip jes - worden aan een speld No. 8 gestoken ;
Natu ur!. groott .
gewoonlik schuift men ze halverwege de speld en bevestigt ze
aan de onderkant met een drupp eltje gom; doch bij opgeplakte insekten voor verzendin g
beste md, moet het papiertje onder aan de speld op de bodem van de doos zitten.
Ons rest nu nog in een volgend hoofdstuk het etiketteren, bewaren en verzende n
van insekten te behandelen.

Q

EDW. j ACOBSON.

EEN MERKWAARDIG VOORBEELD VAN PARASITISME.

Van Or. A. S UNI ER te Batavia ontving ik een rups van Odonestis plagife ra (een
Lasiocampide) welke bijna geheel bed ekt was met rechtop staande sluipwespc oconnetjes. Ik
teld e er meer dan 500. Bij ontvangst was de rups nog zeer actief en kroop onrustig rond.
De coconnetjes waren segmentsgewijs gera ngschikt, zooals op de foto nog duide lijk te zien
valt. Aan de buikzijde zaten slechts enkelen, die blijkbaar de rups niet in hare bewegingen
belemmerden.
Reeds bij de ontvangst der rups viel op, dat bij beschouwin g met de loup e elk der
coconnetjes een klein cirkeltje vertoonde, wat deed vermoeden, dat of de sluipwespjes reeds ·
uitgekomen waren of het tijdstip hunn er ontsnapping uit de kleine witte kerkertjes zeer
nabij was.
. Den volgenden dag moest de rups gefotografeerd word en. Zij was toen nog zoo
actief, dat het een heele toer was om haar behoorlijk stil te doen zitten. Zij spartelde
tegen, wilde niet poseeren zooals dat voor de opname noodig was en hare bewegingen nu
schijnen tot de ontsnapping der wespjes den stoot te hebb en gegeven, tenminste, men zag
hier en daar het doo r een cirkeltje begrensde kapje van sommige cocons omhoog gaan, een
klein zwart kopje kwam eruit gluren, gevolgd door de lange sprieten en de rest van het
lichaam der kleine sluipwesp en in weinige oogenblikken was het ontsnappen in vollen
gang. Een alleraardigst gezicht. De rups beviel dat gekriewel op haar rug en kop van
de zich naar het licht bewegend e sluipwespj es echter in het geheel niet. Met heftige kopbewegingen en nijdig happ end e kaken slingerde ze de wespj es van zich weg. Den volgenden
dag was de rups in veel minderen toestand. Zij reageerde nauw elijks meer op aanrakin g
en na nog een dag was zij dood.
De sluipwesp jes behooren tot te. B raconiden.
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De levensw ijze dezer sluipwespen is ongeveer als volgt. Het moederwespj e legt
hare eieren in de rups. Het korte legboortj e waarmede de wespj es voorzien zijn, levert
daarbij de noodige diensten. De larfjes welke uit deze eieren komen, leven in de rup s.
Deze gaat voorloopig nog gulzig voort met eten. Zij mag nog niet dood gaan, want anders
gaan de jonge wes pen larven mede te gronde. Deze leven dan ook niet van vitale deelen,
doch van de Iymphe (bloed) der rup s en waarschijnlijk ook van het z.g. vetlichaam. Zijn dergelijke Bracotiidenlarven volwasse n, dan boren zij zich door de huid van hun waard naar
buit en en s pinnen daar hunn e cocons. Ongetwijfeld herinn ert menigeen ' zich wel dit proces
bij. onze Hollandsche witjes-rupsen te hebben waargenomen. Ook hier leeft de rups vaak
nog eenigen tijd nada t de Braconidenlarven
(in dit geval van een Microgaster-soort) zich
een uitweg hebben gebaand. Het aantal
sluipwespjes, dat zich uit eene rups ontwikkelt, is soms verbazingwe kkend. In ons
geval waren het er ruim 500 maar het aantal
kan wel 1200 bedrage n. Het is twijfelachti g
dat een zoo groot aantal eieren elk apart in
de rups gelegd wordt. Waarschijnlijk is in
zulk een geval z.g. polyembryonie in het spel,
hoewel mij niet beke nd is, dat deze reeds
bij de Braconidee waargenome n en vastgesteld is, wèl bij de Encyriinae. Bij Encyrtus
en Lithomastix is de polyembryonie nagegaan, bij den eerste n door den Fra nsehe n
entomoloog PAUL MARCHAL, bij den laatsten
later door SILVESTRI. Het bevr uchte Encyrtu swijfje legt in de rup s een ei. Dit deelt
zich in 5 kerne n. Één daa rvan ontwikkeld
zich tot het z.g. trophamnion (voedingsweefsel). Wa nneer de 4 andere kernen zich
tot 8-10 vermenigvuldigd hebb en, vormt
zich om het ei eene cyste, welke voortdurend
medegroei t. Bij de En cyrtine welke in de
rupse n van Hypotnoneuta leeft, vermenigvuldigen zich deze kernen in de overwinterende rupsen tot 20. In het volgende voorjaar
echter groeit het wespenei en bereikt een grootte van 3- 4 mMo Het bevat dan 100 morulae,
uit elk waa rvan een larve en later een imago ontstaa t. Soms vindt men 180 larven in eene
rups, waa rin dan twee eieren gelegd zijn. Bij Lithomastix is door SILVESTRI vastgeste ld,
dat zich op deze wijze uit één ei 1000 larven kunn en ontwikkelen.
De zachtm oedige lezer(es) zal een der gelijk parasitisme in het groot een gruwelijke
" instelling" vinden. Het is echter de vraag of de rups , zoolang de larven nog in haar binn enst e
vertoeven, wel veel last en pijn ondervindt, want ze eet in dat stadium geweldig en bij het
uitboren de r larven, dat ik bij witjesrupsen dikwijls heb waar genomen, geeft de dan toch
nog levende rup s geen blijken van pijn. In dit geval is er waarsch ijnlijk van marteling
geen sp rake.
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Geparasiteerde rupsen gaan niet altijd te gronde. Zijn de parasieten gering in tal en
klein van stuk, dan kan de rups zich verpoppen en ook het volwassen insect (imago) leveren.
Onze hier afgebee lde rups staat bekend als o.a. zeer schadel ijk te zijn voor kina.
Kinapl anters doen dus goed hun persone el, dat schadelijke insecten verzamelt, erop te wijzen,
dat ze dergelijke, met coconnetjes bedekte rupse n niet medenemen, doch de parasieten in'
staat stellen zich ongestoord te ontwikkelen.

Buitenzorg, 25 Juli 1915.

S. L.

H UI SHO U DELIJK GE D E E L T E.
Het Be stuur der N.l. N. H. V. is thans w eer vo ltallig. Vol gen s art.16 va n h et Hui s houdelij k Reg lem en t
he eft het H. B. z ich ze lf aan gevu ld . Het is nu als vol gt s a me ngeste ld :
D. DE VISSER SMITS
S emaran g
Voorzitter
J. W. A. VA N W ELSEM
Weltevreden Ondervo or zitte r
Mev r. B. v. STRAATEN-CRAMER"
I e Secretar esse
Or. PAUL VAN OVE DE FONTENOV"
2e Secretari s
H. VA N STRAATEN
" Penningm eester.
Op de laatste verga d erin g van het H. B. w erd besl oten d e p unten a en b va n a r t. 3 onze r S ta t uten ,
n.!. het houden van ex cu rs iën e n bij cenkomsten meer tot hun recht te doe n kom en. Bij goed wee r zal
ZONDAG 17 OCTOBER onde r leiding van d en Heer VAN WEL SEM ee n exc urs ie ( b otanisch e) gehoude n
w orden na ar de Man grove bij An tj ol . P laa ts van sa me n ko ms t: Stati on Kem aj or an tre in 6.55.
.
Vo orts stelt het bcstuurzich vo or WOENSD AG 27 OCTOBER in den voora vond een b ijeenko mst
te houden, waa rop e n ke le o nd er we rpe n op na t u u rhi s toris ch g ebi ed ter sprake z u lle n w ord en g eb ra cht. De
b edoelin g van dergelijke bijeenkom st en is n ie t zoozee r het houden va n le zing en c n voo rd ra chte n, di e veel tijd
van voorbereiding kosten, da n we l het besp rek e n va n alles, w at do or belangstellende leden in d e natuur
is op g emerkt, het b ea ntwoordc n va n v rage n . e. d. P laats en tij d van samenkomst zu llen d c led en te
Batavia na der worde n b ekend gem aakt.
T ot o nz e groote vold oenin g kunnen we mededeele n, dat d e finantiën het thans toe la te n de o pge no me n
COPIE te betal en. W el is de b etalin g nog ni et s chitte re nd (twee g ulde n per bl ad zijde) d och d e ver zek er in g
kan re eds g egeve n w ord en, dat di e in 1916 tot f 2.50 za l w orden ve rhoo g d.
De red actie ver zoekt verder dc leden, di e in ' t b ezit mochten z ijn va n goe d ges laagde foto's o p
n ~tuurhi s torisch ge b ied, [ee n afdruk daarvan in te ze nden . Mis s ch ien ziet de re dactie kan s bij zoo'n foto
zelf ee n passend artik el te s ch rij ve n, of weet ze leden te vinde n di e daartoe ge nege n zi jn .

KLEIN E MEDE DEELINGEN.
Va n
BOORSMA
vinden is,
vertoo nd e

den Hee r J. L. OUDRAAD t e Serang ontvi ng e n we naar a a nle id in g van hct artikel van d cn He er
over Afwijkingen in den bloei bij Papaja, de meded eeli ng, dat op zijn crf een Papaja-b oom te
waar tw ee vruchten aan een steel tot o nt w ikke ling ge ko me n z ijn. Gee n d er and er e boonr en
het versch ijn s el.

V RA GEN- EN R UILAANBIEDINGEN.
De Hee r W. F. WINCKEL, Tjibeber W.L. zou gaa rn e correspond eeren met O rc hideeën licf hebbe rs en
zoo mogelijk rui lhande l d rijven .

CORRESPONDENTIE.
W. F. W. Tjibeber. De vru cht e n van de d oor U gevo nde n Anonac eae Ar euj kiladja z ijn h oo gstwaarschijnlijk die van Unona discolor VAHL.
H. Schroo J r. Copie in dank o nt va ng e n. U ' za l het wel spoedi g z ie n ver schijn en.

