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De sepalen en petalen zijn over zuil en lip heen geboge n, waardoor de bloem een eenigs
zins gesloten aanzien krijgt. De zuil is vrij kort, breed en vlak, afloopend in een gevorkten
voet, waartusschen zich de boven aan gehaalde spoor bevindt, die zij met de lip vormt.

Het meeldradendeel bestaat uit 2 rond e licht gele klompjes, pollen, onderling zeer
elastisch verbond en aan een gemeenschappelijk breed afloopend steeltje.

Ten slotte diene nog vermeld, dat het onderaardsc he deel van de plant bestaat uit
een wortelstok, met vaak bolronde, veelledige, witglimmende stamknollen, waarop de over
blijfselen van de vroegere bladscheeden nog langen tijd terug te vinden zijn. Deze stam
knollen kunnen na een langduri ge droogte-p eriode tot een dunn en wortelstok inslinken.

Tjidadap, 16 Dec. 1915.

EEN GEHEIMZINNIGE LARVE.

MannetjeLarve
van

Lyropaeus bigut tatns W EST W.

( X 2)
naa r r. H . GRAVELY.

Onrijp wijfje, vermoe
delijk van Lyropaeus
biguttatus W ESTW .

(X 2)
naar F, H. G RAVELY.

Ond er dien titel verteld e Or. KONINGSBERGER in de tweede aflevering van den eersten
jaar gang interessante dingen omtrent de geheimzinnige larve van PERTY. Het ware was
van deze merkwaardi g gevormde larve, . waarvan we nog eens de afbeeldin g herdrukken,
niet bekend. Zij werd door Or. K. geacht een Lampyriden-Iarve te zijn. Lanipyriden
zijn z.g. lichtkevertjes.

Nu kwam mij dezer dagen een van de pas uitgekomen Records
of the Indian Museum te Calcutt a in hand en, waarin F. H. GRAVELY
larven en poppen van kevers uit Cochin beschrijft en zie, daarbij
bevindt zich ook de geheimzinni ge larve van PERTY. Verscheidene
onderzoekers hebb en deze larven voor die van Lichtkevers gehouden,
waarond er ook ERI CHSON en CANDÈZ E, wat te meer verklaarbaar is,
omdat sommige licht geven. SHELFORD heeft met zekerheid waarge
nomen, dat zich tenminste bij eene soort aan het voorlaatste seg ment
een paar lichtgevend e organen bevind en.

Thans worden dergelijke doch kleinere larven beschreven als die
te zijn van Lyropaeus een Lycide, een familie der Malacodcrmata of
zachtschild en, die zich in elk geval
dicht in de buurt der Lichtkevers
bevindt. De larven staan, behalve
onder dien van "d e larve van PERTY"
bekend onder dien van trilobit en
larven, om hun eigenaardigen vorm.
In de bovenvermelde mededeeling van

GRAVELY staan de mann etjes afgebeeld, van welke hier een
conterfeitse l gegeven wordt. Gevleugelde wijfjes zijn
blijkbaar niet-bekend en GRAVELY houdt de larven, die iets
afwijken van zulke welke mannetjes leverden voor onrijpe
wijfjes ; dat ze nog niet volwassen waren leerde een onder
zoek van de geslachtsorganen. Verder spreekt hij de
meenin g uit, dat het vri] zeker is , dat er geen wijfj es met vleugels van Lyropaeus
bigutta tus, de beschr even soo rt, zijn, doch dat de wijfjes hiervan larviform zijn.
Hiermede komt goed overee n, wat Or. KONI NGSBERGER bij een groote ren vorm waa rgenomen
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heeft, namelijk het eierlegg en door zulk een larvevormig insect. Evenwel is het ook niet
onmogelijk, dat er zoowel gevleuge lde als larvevormige wijfjes van dit geslacht bestaan.
Mocht een der lezers dus derge lijke larven vinden, dan houden we ons steeds voor het
opzenden van levende exemplaren aanbevolen.

Voor het afdrukken hiervan zond de heer W. MULD ER mij van Sindangsari (Soeka
boemi) een groote larve. Eerst ' dacht ik dat het dier dood was, doch het blee k te leven en
leeft nu, eenige weken later, nog. Het is uiterst traag, loopt weinig en reageert bijna alleen
op aanraking. Of wormen en slakjes welke in de flesch bij de larve gebracht werden,
gegeten worden, kon nog niet waargenomen worden . De larve geeft geen licht. Mocht er
nog iets van belang aan opgemerkt worden, dan zullen we dit vermelden. S. L.

MIEREN EN W AND ELEND E TA KKEN.

Dat mi eren goede opruimers zij n van de cadavers van verschill ende and ere di eren, i s al gemeen
bekend . ,'vl inder bekend is het waarschijnlijk, dat ze ook dieren, oneindig veel groo ter dan ze zelf zij n,
bij levend en li jve versl i nden. Een merkwaardig voorbeeld hiervan heb ik dezer dagen waargen omen.

Ik wa s in 't bezit van twee wandelende takken, die reeds een paar maand en vr eedzaam, zoow el
met een d als met een t, op de telk ens verv erachte takk en van Djamb oe bidji (Psidium guaj ava) voort
vegeteerden. De vaas met bladeren stond in mijn kantoor op een tafeltj e naast een ni et gebru ikte
kantoor lamp. .

Op een mor gen bemerkte ik , dat de dieren erg onr ustig waren , ofschoon ze naar mijn meenin g
alles hadden, wat hun hartje begeerde, scheen er toch iets aan te ontbreken. Ze kropen over de
bladeren heen en weer en aan het uiteinde der takken gek omen , sloegen ze als razend en met hunne
lan ge voorp oolen heen en weer, trac hte nde een steunpunt te vin den. 's M iddags zat een er van op de
lamp, de twe ede tegen een scheurkalend er, die aan den muur hing. Ik bra cht ze op den dj amb oetak
terug en de di eren hi elden zi ch di en dag verder kalm .

Den volgenden morg en ware n beid e verdwenen. Na lang zoeken vond ik de eene boven aan den
rand van een boekenkast, de tweede hin g onder aan een lu ierstoel.

W eer bracht ik ze op de dj amboetakk en en voerde ze, onw etend, een wi ssen dood tegemoet.
's And erendaags waren beide verveld . Ik wa s er nog juist getuige van hoe de eene 't achterlijf

met een ruk uit de aan de ru gzijd e open gespleten chitinehu id trok. De afgestroopte huid was met
uitzond ering van de spleet aan de ru gzi jd e, volkomen gaaf.

's Middags om één uur thui skomende, was de eene w eer verdwenen . Ik vond hem lat er halfdood
met nog slechts vier pooten onder een stoel; de andere was stuiptrekkende bezig den laatsten adem uit
te blazen , terwijl een onnoemel ij k aanta l klei ne miertjes, niet groot er dan 4 mM ., bezig waren het logge
lichaam in stukken te knagen om het beter te kunn en verv oeren.

Of de dieren reeds vr oeger last van de mieren hadden gehad en daarom zoo onrust ig waren , of
dat ze enkel een schui lhoek zochten om zic h te kun nen vervellen , heb ik niet kunnen waarnem en. Dat
de dunne huid na de verve ll ing niet bestand wa s tegen de venijn ige steken van hun kwaadaardige
kwelgeesten is echter na het bovenstaande duidelijk. v. W .

KORTE MEDEDEELlNGEN.

De Heer K. Schalk te Padaug meldt OIlS :

In afl evering 9-10, October 191 5 van de Tropische Natuur word t onder "Klein e mededeelin gen"
als een bijzonder heid ver meld dat de papaja' s we l eens twee vruchten aan één steel hebb en zi tten.

Hi er te Padang is dat volstrekt geen merkwaardigheid. Regel is het hi er dat elk e wijfj esboom, di e
ni et al te schraal groei t, eerst begint met enkele groo te vruchten met groo te tu sschenru imten te dragen,
daarna komen , dicht ' opeen gepakt , kleiner e vru cht en te voorschijn , waarvan sommige paarsgewij ze
aan één en dezelfde steel zi tt en, en zelfs drie en meer vruc hten aan een steel komen we l eens voor.
Al s de boom oud wordt, houdt dat op. Aan een steel groeien dan eerst een groote en een kl eine
vrucht (of meer kl ein e vruchten zonder of met weinig pitten) of twee middelm ati ge vruchten met pitten.
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