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Op materiaal uit de Noord-Oostpolder vonden wij n.1. juveniele

exemplaren van

Idiomyces Peyritschii Th., afb. 1 en 2 op Deleaster dichrous

Grav. determ. Boelens. Kristensen leg. N.O. Polder, loc. Vollen-

hoven VII-1941.

x exempl. op rechterrand v. halsschild en enige exempl. op de

buikzijde onder de linkermiddendij. Reeds eerder maakten wij
kennis met deze soort, toen wij oud kevermateriaal uit Ulm op

schimmels onderzochten.

Het enige exemplaar van Deleaster dichrous Grav. leverde toen

ook één exempl. van Idiomyces Peyritschii Th.! Ook het materiaal

van Thaxter was uit Duitschland afkomstig.
Ter verduidelijking geef ik ook een afb. van het exemplaar uit

Ulm, dat 323 /li lang is.

Lengte receptaculum juv. exempl. 165 u, kleur helder geelbruin.

Peyritschiella protea Th., afb. 3, op Oxytelus rugosus F.

Op rechter dekschild en 2de tergiet, meerdere exemplaren op

2de middenpoot, 1. rand halsschild en buikzijde. D. Piet leg. „Bots-
hol” Abcoude 7-4-1942.

De exemplaren waren nog niet volgroeid en vertonen het perithe-
cium in aanleg.

Lengte tot top perithecium 167 /*, kleur zéér lichtgeel.

Monoicomyces Homalotae Th., afb. 4, op Atheta xanthopus
Thoms.

1) Interessante nieuwe vondsten hopen wij in een volgend artikel te

bespreken.

Door allerlei omstandigheden was het ons niet mogelijk veel

soorten toe te voegen aan de serie, die wij publiceerden in Deel 53

van het Ned. Kr. Arch. ')
Wij leerden echter enige soorten beter kennen en vonden toch

weer andere de moeite van het vermelden waard en daaronder een

nog niet eerder in ons land gevonden soort, die wij reeds uit Duits-

land kenden.



Op r. dekschild, leg. Dr A. Reclaire, Houthem (Z.L.) 11-9-1943.
Door de vondst van deze waarlijk klassieke exemplaren ben ik

in staat een betere afbeelding te geven van deze soort dan tot dus-

verre het geval was. Men ziet duidelijk, dat het primaire recepta-

culum drie takken draagt, die ieder een perithecium en een anthe-

ridium dragen. Gehele breedte 167 /*, gehele hoogte 190 /i.

Van Laboulbenia subterranea Th., afb. 5, vermeldde ik reeds

in Deel 53 dat Thaxter de vorm op Anophtalmus niet scheidt van

die op Stilicus.

Spegazzini beschreef n.1. de vorm op Stilicus onder de naam

L. Stilicicola Speg. In ’t algemeen neigt Spegazzini er naar mor-

phologisch nauw verwante vormen op gastheren, tot verschillende

genera behorend, als aparte soorten te beschouwen.

Afb. 1. Juveniel exemplaar

van Idiomyces Peyritschii Th.

op Deleaster dichrous Grav.
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Stilicus orbiculatus Payk.

Fig. 5. Speg. opLabouibenia subterranea Th. = Laboulbenia Stilicicola

F,

Fig. 3. Juveniel exemplaar van Th. opPeyritschiella protea Oxytelus

rugosus

Fig. 2. (Ulm).Deleaster dichrous Grav.Th. opIdiomyces Peyritschii
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Onze L. subterranea Th. komt uitstekend overeen met de vorm,
die Spegazzini als L. Stilicicola beschrijft. Zie Redia volume X,
Tav. III, afb. 23, a, b, c, d, e.

Daar wij L. subterranea van Anophtalmus niet kennen, kunnen wij

geen stelling nemen in de controverse, die er in deze bestaat tussen

Spegazzini en Thaxter. Gehele hoogte van het afgebeelde exempl.
186

//.

Laboulbenia vulgaris Peyr. beschreef ik in Deel 53 abusie-

velijk als L. vulgaris Th.

In Deel 53 schreef ik, dat er slechts twee soorten van het genus
Laboulbenia beschreven werden voor het genus Philonthus; ook

Spegazzini echter beschrijft een Laboulbenia spec. voor Philonthus
,

n.1. L. Philonthicola Speg. Deze soort heeft echter niets te doen

met de soort, die ik als L. barbara beschreef.

Fig. 4. Monoicomyces Homalotae Th. op Atheta xanthopus Thoms.
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Th. op spec. Java, GoenoengMoeria:

Tjolo 700—1000 meter. P. H. van Doesburg leg. 27-5-1934.

PhilonthusDichomyces vulgatusFig. 7.

Th. op Philon-

thus varians Payk.

Rachomyces PhilonthinusFig. 6. Juveniele exemplaren van
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Rachomyces Philonthinus Th., afb. 6, op Philonthus varians

Payk. Uyttenboogaart leg. Kromme Rijnoever 28-9-41.
Ik neem de gelegenheid waar om van deze zeer algemene soort

wat jonge stadia af te beelden. Wij vinden deze jonge plantjes vaak

Afb. 8 en 9. Dichomyces princeps Th. op Philonthus cephalotus Grav.
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op de haren van den gastheer. Volwassen plantjes daarentegen
slechts op het lichaam of de poten. Ook hier selecteert het milieu,
de plantjes op de haren schijnen de strijd om het bestaan te moeten

opgeven, daar zij niet voldoende voedsel vinden.

Ook Thaxter wijst herhaaldelijk op het verschil in grootte en

vorm, dat er bestaat tussen plantjes, die op verschillende delen van

het lichaam groeien.

Dichomyces vulgatus Th., afb. 7, vonden wij in prachtig uit-

gegroeide exemplaren op een Philonthus spec. afkomstig van Java
P. H. van Doesburg leg. 27-5-1934, Goenoeng Moeria.

Dit was een zeer gelukkige vondst, omdat wij nu in staat waren

deze exemplaren te vergelijken met ons materiaal in Nederland

gevonden.

Op plaat I afb. III en plaat II afb. IV van Deel 53 van het Ned.

Kruidk. Arch. gaf ik afbeeldingen van dit materiaal.

Nadien vonden wij nog talrijke exemplaren op Philonthus cepha-
lotus Grav

. op dekschild en abdomen, buik en rugzijde.
Uyttenboogaart leg. Heemstede, Ipenrode 1934, afb. 8 en 9

van dit artikel.

Op Philonthus cephalotus Grav. Boelens leg. 15-9-1945, Driene.

Het bleek nu dat er afwijkingen waren,

die mijn eerste opvatting, dat ons materiaal

tot de ongeoorde vormen van Dichomyces
vulgatus Th. behoorden, niet schenen te

rechtvaardigen.
In hoofdzaak is het wel de top van het

perithecium die een andere bouw vertoont,
zie fig. 10.

Al onze exemplaren vertonen een iets

donkerder gekleurde band juist onder de

top van het perithecium. De apex zelf

geeft een geheel ander beeld.

Het receptaculum, in opbouw geheel ge-

lijkend op de ongeoorde vormen van Di-

chomyces vulgatus zoals Thaxter die af-

beeldt in part II, pl. XXXI, fig. 9, vertoont

bij ons materiaal geen diepzwarte vlekken. Fig. 9 geeft wel het

uiterste te zien.

Vele exemplaren missen iedere aanduiding daarvan. De meeste

exemplaren hebben twee perithecia. Wij vonden er één met vier.

Behalve kleine variaties is ons materiaal van vier verschillende

vindplaatsen vrij homogeen.

Afb. 10. a. Peritheciumtop
van Dichomyces princeps,

Ipenrode.

b. Peritheciumtop van Di-

chomyces vulgatus. Java.
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Ik kom nu tot de overtuiging, dat deze vormen onder te brengen
zijn bij Dichomyces princeps Th. Van deze soort, die Thaxter

slechts éénmaal vond, geeft hij een diagnose in part i—n, blz.

284, verder een afb. op pl. 8, fig. 11 en 12.

Hij zegt daar van D. princeps „nearly hyaline, becoming slightly
and uniformly tinged with pale reddish brown, sometimes narrowly
edged with blackish near the base.”

En, „the absence of any deeply blackened portions” acht hij

typisch voor de soort.

Verder zou Dichomyces princeps groter zijn dan D. vulgatus. Wij
vonden van D. vulgatus exemplaren tot 400 «, dat is belangrijk

groter dan Thaxter opgeeft. Ónze exemplaren, die ik nu tot D.

princeps reken doen er niet veel voor onder. De grootte zegt m.i.

niet veel, vergeten we niet dat Thaxter van vele soorten slechts

zéér weinig materiaal onder ogen kwam.

Ook het feit, dat Thaxter voor D. princeps slechts twee perithecia
opgeeft, behoeft geen beletsel te zijn; wij vonden er tot vier. De

gehele diagnose van D. princeps is uiterst negatief, maar uit het

weinige materiaal bleek Thaxter toch verschil met de ongeoorde
vorm van D. vulgatus.

Zeer zeker zou nu de diagnose van D. princeps enige uitbreiding
behoeven. Zolang wij echter uit ons land geen materiaal hebben

van de typische D. vulgatus kunnen wij nog steeds voor verrassingen
komen te staan!

Resumerend kom ik tot de volgende conclusie: een Dichomyces

spec. sterk gelijkend op ongeoorde vormen van D. vulgatus maar

gekarakteriseerd door het ontbreken van diepzwarte gedeelten aan

het receptaculum beschreef Thaxter als D. princeps.
Wij vinden hier te lande vormen die zich, door een andere bouw

van de peritheciumtop en het hebben van een donkerder gekleurde
band daaronder, onderscheidenvan de ongeoorde vorm van D. vulgatus.

De diagnose van Thaxter is zó vaag ten opzichte van D. princeps
dat het mij het beste lijkt onze vondsten hierbij onder te brengen,
omdat het mogelijk is de vorm van Thaxter en onze vondsten te

verenigen, indien de diagnose iets positiever en ruimer gesteld wordt.

Ik doe dit liever dan onze vondsten te beschrijven als nieuwe

variëteit.

Enschede Januari 1946.
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