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De Merothripidae H O O D dienen als een familie van de Thripoidea
H O O D en niet als een zelfstandige superfamilie te worden opgevat.
«

II
Bij de Aeolothripoidea H O O D is het tentorium goed ontwikkeld, in
tegenstelling tot de andere Thysanoptera, waar het sterk gereduceerd
is.
Ill
De imago van Aeolothrips fasciatus L. leeft niet van roof, zooals de
larve.
IV
Bij de omzetting van organische stoffen in den grond moet men in
het bijzonder rekening houden met de entomo-fauna.
V
Het propageeren van de zgn. ,,bijenkast voor fruittelers" levert nadeel voor de bijenteelt en geen voordeel voor de fruitteelt op.
(Meded. v. d. Tuinb.voorl.dienst no. 16, Bijen houden
door fruittelers, door Dr Ir A. Minderhoud).

VI
Ten onrechte meent M E I J E R S , dat ,,Flurzwang" een gevolg is van
de toepassing van wilden wisselbouw.
(Vruchtopvolging door Ir P. G. Meijers, p. 8—9.)

VII
De pereolatie-proeven van VAN DER MAREL, welke zouden moeten
aantoonen, dat het P0 4 -ion niet aan den grond wordt geadsorbeerd,
missen haar bewijskracht.
(v. d. Marel, diss.Wageningen).

VIII
De verdeeling van den bodem in fraeties, zooals opgegeven in normaalblad N 209, is niet voldoende voor de Landbouwpractijk.
IX
Bij het kweeken van tarwerassen, waarbij gebruik wordt gemaakt
van de thans in cultuur zijnde vormen van Triticum vulgare, zal men
er op moeten rekenen, dat grootere winterhardheid steeds gepaard
gaat met lagere opbrengst.
X
Het is noodzakelijk, dat bij de studie aan de Landbouwhoogeschool,
met name voor de studierichting L, reeds voor het candidaatsexamen,
drie maanden practijk in drie verschillende landbouwstreken worden
doorgebraeht.

Aan Marjanmke

In overlegmet den promoter geen voorrede
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I. INLEIDING
a. ALGEMEEN OVERZICHT

De monddeelen der Thysanoptera zijn zoo gecompliceerd, dat zij
langen tijd onzekerheid hebben doen ontstaan omtrent de juiste plaatsing van de orde in het systeem der inseeten. Bepaalde auteurs rangschikken hen onder de Hemiptera, omdat de monddeelen stekend en
zuigend zijn, anderen sluiten hen bij de Orthopteraaan,wegensde aanwezigheid van maxillaire en labiale palpen (cf. Systematiek). Het is
dan ook te begrijpen, dat in de eerste plaats de monddeelen der Thysanoptera door vele auteurs zijnbestudeerd. Deverdere bouw trok minder
belangstelling.
Voor de meeste van deze onderzoekingen geldt het bezwaar, dat
sleehts 66n of enkele nauw verwante soorten bestudeerd werden en
hieruit zeer verstrekkende conclusies werden getrokken. BOERNER
(1904, 1929) b.v. grondt zijn conclusies op het onderzoek van een
enkele soort van de sterk gespecialiseerde familie Phloeothripidae.
PETERSON (1915) noch R E I J N E (1926),welkebeiden diepgaande studie
van de monddeelen der Thysanoptera hebben gemaakt, bestudeerden
de Aeolothripoidea, een superfamilie, welke door haar primitief karakter van groot belang is voor de homologiseering van de verschillende
deelen. Het werk van PRIESNER (1926—1928) is een handboek voor
de systematiek, waarin de morphologische eigenschappen van vele der
toen bekende Europeesche Thysanoptera zijn verwerkt, echter zonder
dat alle details voldoende tot hun recht komen.
R E I J N E (1926) trachtte door embryologisch onderzoek de monddeelen te homologiseeren. Daar het object ook bij de grootste soorten
nog zeer klein is, zijn moeilijkheden onvermijdelijk.
Het doel van de volgende studie is, enkele van de nog niet bevredigend opgeloste problemen nader uit te werken door vergelijkend morphologisch onderzoek, dat zich zooveel mogelijk over de heele orde
uitstrekt.
b. TECHNIEK EH MATERIAAL

Wij werkten bij destudie van de morphologie uitsluitend met totaalen pluispreparaten. Hiervoor, evenals voor het determineeren van
Thysanoptera, is een bevredigende prepareermethode vereischt. De
prepareermethode moet aan de volgende eischen voldoen:
le Alle eigenschappen van het chitineskelet moeten ongewijzigd bHjven, met dien verstande, dat kleurverschillen van de deelen onderling behouden blijven en dat geen chitineuze deelen, dus ook geen
haren, verloren gaan.

2e Het materiaal moet soepel en beweeglijk blijven of worden, zoodat
de deelen kunnen worden uitgespreid.
3e De brekingsindex van het medium moet voldoende verschillen van
de brekingsindex van het object.
4e Alle deelen, die niet tot het exoskelet behooren en voor de morphologie meestal van weinig en voor de systematiek tot nu toe van
geen belang zijn, zooals vet en spierweefsel enz., moeten verwijderd worden.
5e De preparaten moeten liefst onbeperkt houdbaar zijn.
Gebruik makend van de ervaring, die op het Laboratorium voor
Entomologie van de Landbouwhoogesehool te Wageningen werd opgedaan met het macereeren van kleine inseeten werd de methode toegepast, zooals deze in de literatuur is beschreven (FRANSSEN, 1927;
R O E P K E , 1928, 1929).
Gefixeerd materiaal heeft echter neiging bij deze behandeling te
barsten. Men kan trachten dit te voorkomen door lang in melkzuur
te verhitten. Voor men het materiaal uit chloraalphenol in de ,,Berlese"-vloeistof brengt, moet het goed zijn afgekoeld, daar het anders
gaat schrompelen. Bij voorkeur gebruiken wij ronde dekglaasjes,
waaronder een, hoogstens twee objeeten komen te liggen.
Sommige teere Thysanoptera kunnen bij deze behandelingen schrompelen, ook wanneer volgensvoorschrift wordt gehandeld. Indergelijke
gevallen kan men na de melkzuurbehandeling het materiaal beter in
koude chloraalphenol of alleen in phenol laten staan.
Zeer goede resultaten krijgt men, wanneer men teere objeeten in
lactophenol, een mengsel van gelijke deelen phenol, melkzuur en glycerine, laat staan. Heeft men om de een of andere reden een gebleekt
object noodig, dan kan men het beste na maceratie bleeken metdiaphanol ( R O M E I S , 1928). Wanneer men geheel niet macereert, maakt de
lichaamsinhoud het object gewoonlijk zoo ondoorzichtig, dat men de
fijne structuurdetails niet meer herkent. Het gebruik van canadabalsem, waaraan P R I E S N E R (1934) de voorkeur geeft, heeft naast het
groote voordeel van de goede houdbaarheid, enkele niet te onderschatten nadeelen. Gewoonlijk brengt men de objeeten, welke ontwaterdmoetenzijn, viaxylolin den balsem. Hierbij wordt het materiaal
echter hard en moeilijk hanteerbaar. Liever gebruiken wij als laatste
trap voor den balsem creosoot, dat het materiaal minder hard en beter
doorschijnend maakt. De brekingsindex van canadabalsem is voor ons
doel veel ongunstiger dan van het insluitmiddel volgens Berlese.
Ook Euparal, waarin men via aceton insluit, heeft soortgelijke nadeelen als canadabalsem, al is het bijna waterhelder van kleur. De
objeeten worden hard, het insluitmiddel droogt zoo snel, dat het zeer
moeilijk is er pluispreparaten in te maken. Voor het zichtbaar maken
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van spierweefsel is het echter wel eens bruikbaar, omdat de brekingsindex hiervoor gunstig is.
Voor het onderzoek van bepaalde details bleek het maken van duurzame preparaten niet mogelijk. De fijne uitstulpbare blazen van de
mannelijke genitalia zijn slechts goed zichtbaar, indien de objeeten na
maeeratie en afkoelen in melkzuur direct in ,,Berlese" worden overgebracht, waar de gewensehte details ongeveer vijf minuten zichtbaar
blijven. Daarna treedt schrompeling op.
Pluispreparaten van het exoskelet werden meestal vervaardigd door
de objeeten in een druppel „Berlese" onder een prepareermicroscoop
met naalden uit elkaar te halen. Soms werden de insecten met een
scheermes in de lengte doorgesneden, waardoor goede zijaanzichten
konden worden verkregen, wat vooral bij de studie van den thorax
van veel belang bleek te zijn.
Het bij dit onderzoek gebruikte materiaal werd in Nederland verzameld. Het materiaal werd in 70% alcohol vervoerd en zoo spoedig
mogelijk op de hiervoor beschreven wijze verder behandeld. Om het
hard worden van het materiaal te voorkomen, werd een kleine hoeveelheid melkzuur (FRANSSEN, 1930) door de alcohol gedaan, waardoor
het materiaal zachter blijft. Gebruik van alcohol, welke gedenatureerd
is met methylalcohol (methanol), pikrinezuur of andere fixatiemiddelen, maken het materiaal voor fijn onderzoek onbruikbaar.
Als vergelijkingsmateriaal werd gebruik gemaakt van objeeten door
ons in Zweden verzameld, verder van preparaten, welke de*volgende
heerenzoovriendelijkwarenaan ons af te staan: Prof. Dr H. PRIESNER,
Cairo-Dokki; S. F. BAILEY, Davis, California en F. ANDRE, Washington, D.C.

II. MORPHOLOGIE
a. ALGEMEENE BOUW

Het lichaam der Thysanopiera is gewoonlijk sterk depres. Dit hangt
samen met de levenswijze. De Tubulifera, die vaak onder schors leven,
zijn b.v. het sterkst afgeplat. De kop is sterk hypognaath.
De prothorax is vrij beweeglijk, de meso- en metathorax zijn tot een
geheel, de pterothorax, vergroeid. De pooten zijn in principe bij alle
groepen gelijk. De vleugels zijn lang en smal en aan den achterrand,
soms ook aan den voorrand, voorzien van een lange franje. De adering
is sterk gereduceerd.
Van het abdomen zijn 10 segmenten duidelijk herkenbaar, van het
elfde is een rest aanwezig.
De Terebrantia zijn vaak sterk sexueel dimorph. De £<$ zijn dan aanmerkelijk kleiner en vaak lichter van kleur dan de $$. Specialisatie van
zintuigorganen bij de cftj treedt zelden op. Het vliegvermogen der <J(J
is gelijk aan of geringer dan dat der $$.
Bij de Tubulifera is het sexueel dimorphisme gewoonlijk minder
ontwikkeld.
Bouw van het integument.
Het heele inseetenlichaam wordt bekleed door het integument. Dit
bestaat uit de epidermis, welke 6en cellaag dik is en de cuticula, welke
het vaste en resistente deel van het inseetenlichaam, het exoskelet,
vormt. De eutieula bestaat uit een endoeutieula, een exocutieula en
een epicuticula (WEBER, 1933, 1938; WIGGLESWORTH, 1938).
De exocutieula vertoont vaak een zeshoekige teekening, die den
vorm der epidermiscellen weergeeft. Pseudoporien kan men bij Thysanopiera soms duidelijk waarnemen.
CAMPBELL (1929) behandelt de eigenschappen van de chitine der
insecten. Chitine zelf is buigzaam, doch krijgt stevigheid door verschillende incrustaties. In deze verhandeling zullen wij de harde en
dikke deelen van de cuticula geen ,,sterk gechitiniseerde ,, ) dochin navolging van FERRIS & CHAMBERLAIN (1928) ,,gesklerotiseerde" (verharde) deelen noemen. ,,Chitineplaten ,, noemen wij liever sklerieten.
HOOD & HOOK (1932) geven een foto van een dwarsdoorsnede door
een conjunctivum, waaruit blijkt, dat ook bij de Tubulifera de exocutieula van de conjunctiva uit kegeltjes is opgebouwd, hetgeen de beweeglijkheid bevordert.
De kleur van het exoskelet der imagines is geel of bruin, met soms
enkele witte segmenten {Aeolothrips albicinctus H A L . ) ; de vleugels zijn
kleurloos tot bruin en deze zelfde variatie ziet men bij de antennen.
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Pas vervelde exemplaren zijn licht gekleurd,delateremelanine vorming
is een oxydatieproces (WIGGLESWORTH, 1938).
Volgens K L O C K E (1926) treden bij vrijwel alle imaginale Thysanoptera ehromatophoren op. Hij besehrijft hoe deze schijnbaar in de epidermis zijn gelegen. Volgens hem zijn de epidermiscellen der imagines
echter vrijwel gedegenereerd, zoodat de onder de euticula gelegen zeshoekige eellen geen epidermiscellen zijn.
Bij Thysanopterenlarven kan men duidelijk waarnemen, hoegroepen
roode ehromatophoren tusschen het vetweefsel liggen, dit verschijnsel
komt men in alle groepen van de orde tegen.
KLOCKE vindt bij imagines steeds een bruin pigment, dat volgens
hem een phaeomelanine moet zijn. Volgens P R I E S N E R (1926) komen
echter ook bij imagines roode pigmenten voor, deze zijn dus niet tot
de larven beperkt. Bij de Nederlandsche soorten Platythrips tunicatus
H A L . en Heliothrips haemorrhoidalis BOUCHE schijnt een roode kleur
door de euticula. Deze kleur verdwijnt in zure alcohol en vertoont
daarin de overeenkomst met de door K L O C K E beschreven pigmenten.
I n alle groepen van Thysanoptera vindt men sculpturen van het
integument, welke vaak tot enkele deelen beperkt zijn, doch soms het
heele lichaam betreffen. Bij bijna alle Terebrantia treedt een zekere
geringdheid van de antennen op. Ook dwarsrichels zijn op de dorsale
sklerieten zeer algemeen. Bij enkele soorten treedt over het heele
lichaam een soort teekening op, bestaande uit richels, die met elkaar
zeshoekige figuren vormen.
Een typische streping op het meso- maar vooral op het metanotum,
komt in de meest verspreide groepen voor. Bij de Tubulifera zijn de
conjunctiva van een typische zeshoekige sculptuur voorzien (fig. 16).
Al deze sculpturen behooren tot de exocuticula.
Aanhangselen van het integument.
De aanhangselen van het integument kunnen wij naar hun oorsprong
in drie groepen verdeelen:
le epicuticulaire elementen.
Alszoodanig moet de uiterst fijne korreling van het chitineoppervlak
worden opgevat. Deze korreling houdt geen verband met de cuticulaire
sculptuur, welke het patroon der epidermiscellen volgt. Zij komt o.a.
voor op het pronotum van Aeolothrips albicinctus H A L .
2e exocuticulaire elementen.
Hiertoe behooren in de eerste plaats de setulae of microtrichia, door
P R I E S H E R (1926) ,,Haare" genoemd. Deze onechte haren zijn, in tegensteUing tot de onder 3e te noemen echte haren, niets anders dan uitwassen van de exocuticula en dus tezamen met deze door de normale
epidermiscellen gevormd. Zij zijn door de epicuticula overtrokken en
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staan steeds op de richels van de exocutieula, voor zoover deze aanwezig zijn.
Vaak vormen setulae kammen op de sklerieten of aan den achterrand hiervan (fig. 130). Alle overgangen van een kam bestaande uit
bijna liaarvormige setulae, via driehoekige plaatjes met stekelpunt,
eenvoudige driehoekige plaatjes tot een breede ehitineuze strook aan
den aehterrand van een skleriet, komen voor (Anaphothrips) (fig. 130
t/m 135). Minder algemeen ziet men, dat de setulae zijn afgestompt
tot chitinekorrels, welke ook steeds de chitineteekening volgen. Ook
ziet men op de chitineteekening lange lage lijstjes, welke doen denken
aan een serie aaneengegroeide, zeer lage setulae.
Al deze beschreven aanhangselen van de cuticula worden door de
normale epidermiseellengevormd. Op deplaatsen waardezeontbreken,
door het optreden van trichogene cellen, ontbreken ook de setulaeachtige aanhangsels (fig. 135) (cf. abdomen).
Het bezit van setulae moet als een primitief kenmerk worden besehouwd. De sterkste ontwikkeling vinden wij bij de Aeolothripoidea,
de Heterothripidae en de primitiefste Thripidae, de Sericothripinae,
terwijl zij bij de Tubulifera en vermoedelijk bij de Merothripidae ontbreken.
3e Elementen met eigen vormingscellen.
Over het algemeen noemt men deze groep de ,,eehte haren", setae
of trichomata. Door P E I E S N E E (1926) worden zij in tegenstelling tot
de setulae ,,Sinneshaare oder Sinnesborsten" genoemd. Deze staan
beweeglijk in een porus van de cuticula. Vaak wordt om deze porus
een speciale ring gevormd, de basale ring ( W E B E E , 1933), in de Engelsche Thysanopterologische literatuur vaak ,,setae pit" genoemd. Hiermee is het eigenlijke haar door een haarmembraan verbonden. Volgens
SNODGEASS (1926) wordt het haar door een of meer speciale epidermiseellen, de trichogene cellen gevormd. De haarmembraan wordt door
een eigen eel gevormd, terwijl ook de basale ring door speciale cellen
kan worden gevormd. Doordat de setae een plasmatische kern bezitten
en door middelhiervan metdetrichogene epidermiseellen in verbinding
staan, is het waarschijnlijk, dat alle setae in zekere mate gevoeligzijn;
waarschijnlijk bedoelt P E I E S N E E den door hem gebruikten naam in
dezen zin.
Wanneer aan de basis van het haar een zenuwtak hecht, ontstaat
een echt zintuighaar of sensilla. Uitwendig beschouwd, kan men bij
Thysanoptera nooit met zekerheid zeggen of men met een sensilla te
doen heeft.
Van vele haren met een zuiver mechanische functie is het onwaarschijnlijk, dat zijvaneenzenuwtak voorzien zouden zijn (cf. Abdomen).
Practisch zullen wij van sensillae spreken, wanneer de vorm een
speciale functie doet vermoeden, welke niet van mechanischen aard is.
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Onder voorbehoud van het voorgaande deelen wij deze groep van
aanhangsels als volgt in:
1. Franjeharen of ciliae.
2. Normale setae, volgens PRIESNER (1926) onderverdeeld in:
a. spitspuntige,
6. lancetvormige,
c. afgeknotte,
d. knopvormige,
e. trechtervormige,
/ . lepelvormige.
3. Zintuigkolfjes of sensillae:
a. spitspuntige,
b. korte stomppuntige,
c. vertakte.
De organen, die wij op grond van hun uiterlijk voor zintuigharen
aanzien, zijn op vrijwel dezelfde wijze ingeplant als de eehte trichomata. Menigmaal is het versehil niet duidelijk waarneembaar.
De meeste typische zintuigkolfjes zijn stomppuntig en worden naar
beneden toe aanmerkelijk dikker; kort boven de basis zijn zij echter
ingesnoerd, terwijl de wand van het kolfje daar dunner is (Plaat I).
Het kolfje gaat daarna over in het vlies, waarmee het in den basalen
ring is bevestigd.
De kleur van trichomata in het algemeen varieert van waterhelder
tot zwart. Donkere haren met lichte toppen komen voor. Sensillae zijn
meestal kleurloos en hyalien (Plaat I).
De beharing der Thysanoptera is evenals bij vele andere inseetenorden buitengewoon constant, zoodat zij tegenwoordig voor de determinate veel wordt gebruikt. Ook voor het homologiseeren vansklerieten en liehaamsdeelen is studie der beharing een bruikbare weg.
Dehakenentanden, die men o.a. aan de tibiae en tarsen van Thysanoptera kan aantreffen, zijn geheel anders gebouwd. Hier is de epidermis met de cutieula uitgestulpt, zoodat hier niet van een aanhangsel
van het integument sprake is. Men spreekt hier van doornen of emergentia (fig. 100, 101).
Stigmata.
Van de mondingen van de tracheeen zijn slechts vier paar stigmata
overgebleven. Men treft deze stigmata aan op de mesothorax, de metathorax en op de abdominale segmenten I en VIII.
De vorm van den porus isrond tot ovaal en kan soms zeer smal zijn.
Omdestigmata of vlak hierbij treft men over het algemeen een aantal
opvallende, afwijkend gevormde cellen aan, die samen het stigmaveld
genoemd worden. Vooral bij de Tubulifera zijn zij fraai ontwikkeld.
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Zij schijnen te bestaan uit min of meer zeshoekige cellen, welke door
dikke wanden zijn omgeven (fig. 19).In den bovenkant van deze cellen
komt een porie voor. In doorsnee zien zij er uit als is weergegeven in
fig. 18.Bij het eveneens afgebeelde stigmaveld van de larve van Kakothrips robustus Uz. lijken de cellen onderling door wandperforaties
verbonden te zijn (fig. 17). De beteekenis van het stigmaveld is niet
bekend.
Dicht onder den stigmaporus verwijdt de trachee zich tot een kleine
uivormige kamer, welke vermoedelijk geen typisch atrium (WEBER,
1933) is. Een typische stigmale plaat ontbreekt.
Daar het stigmaveld bij het metathoracale stigma der Terebrantia
meestal ontbreekt, is dit stigma moeilijk te vinden (cf. Thorax). De
meening van JORDAN (1888), dat de Terebrantia slechts drie paar stigmata zouden bezitten, nl. het mesothoracale en de beide abdominale
paren, is onjuist. VAN EECKE (1922) onderschrijft de meening van
JORDANenzegt,dat het eerste abdominale paar stigmata op het tweede
segment ligt. Volgens H I N D S (1902) en IMMS (1934) zou het metathoracale stigma slechts bij enkele Terebrantia voorkomen, bij andere
ontbreken. Het is a priori echter moeilijk aan te nemen, dat van twee
naverwante soorten Terebrantia de eene drie, de andere daarentegen
vier stigmata zou bezitten.
Bij de larven zitten de abdominale stigmata duidelijk op de segmenten I I en VIII. Bij de imagines ligt het stigma evenwel op het eerste
abdominale segment en geen op het tweede. Volgens W E B E R (1938)
is hier het stigma van segment I I naar segment I verplaatst, zoodat
bij alle Thysanoptera het oorspronkelijk eerste abdominale stigma zou
ontbreken.
Het is echter zeer goed mogelijk, dat het voorste abdominale stigma
der larven inderdaad het tweede, dat der imagines het eerste abdominale stigma is. Dat bij een verveiling een stigma verdwijnt en een
ander optreedt komt vrij algemeen bij insecten voor (WEBER, 1938).
6. KOP

Kopshelet
De Thysanopterenkop is sterk hypognaath; de monddeelen zijn zoo
ver naar achter geplaatst, dat zij onder den prothorax liggen. Het kopskelet is van boven gezien vrijwel rechthoekig, iets langer dan breed.
De dwarsdoorsnede is rond tot dwarsovaal.
Aan den voorkant, op de grens van frons en vertex („frontaalrand ,, )
staan de antennen, tusschen de samengestelde oogen. De facetoogen
strekken zich zoowel op de bovenzijde als op de onderzijde van den
kop, vaak over de voorste helft van den kop uit. De frontaalrand wijkt
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meestal tusschen de oogen terug; bij deChirothripinae steekt hij echter
iets naar voren, wat vooral bij tropische Tubulifera soms in sterke
mate het geval is (Ghirothripoididae, .cf. Systematiek). De antennen
staan dan ver voor de oogen.
De antennen staan in een ringvormige verdikking van het kopskelet,
welke soms dorsaal aan de buitenzijde een gewriehtsuitsteeksel bezit,
waarmee de scapus kan artieuleeren. Tusschen de antennen vormen
de binnenranden der beide antenneringen een naar voren stekende
punt van den frontaalrand.
De drie ocellen liggen in een driehoek met den top naar voren, tusschen de facetoogen, waarbij volgens PRIESNER (1926) de voorste
ocellus soms kan ontbreken.
De achterkant van den kop isbij de Aeolothripoidea recht afgesneden
(fig. 20, 21); bij de Thripoidea (fig. 22) en de Tubulifera (fig. 23) zijn
de genae naar achter driehoekig verlengd. De beide verlengstukken
(caudal projections, PETERSON, 1915) zijn ongelijk van vorm in verband met de asymmetrie van de monddeelen.
De kop vertoont zeer algemeen een dwarssculptuur van de cuticula.
Bij soorten waar het heele integument een netsculptuur vertoont, is
ook de kop hiermee bedekt (Heliothrips).
De beharing van den kop kan men in de volgende groepen indeelen:
interocellaire haren, postocellaire haren, de beharing van de facetoogen, de beharing van de frons en een korte beharing van de vertex
en de genae. De eerste twee groepen worden voor systematische doeleinden veel gebruikt.
De kopkapsel, die embryonaal uit verschillende segmenten is opgebouwd, is bij de Terebrantia naadloos. Bij sommige Tubulifera treft
men achter aan den zijkant van de vertex twee naden aan, die ongeveer */$van de koplengte naar voren loopen (Hoplothrips).
Tentorium.
De drie paar tentoriuminstulpingen der orthopteroide insecten
(SNODGRASS, 1928; W E B E R , 1933) zijn bij de Thysanoptera aanwezig.
Door den hypognathen bouw van den kop is de rangschikking der
instulpingen ten opzichte van elkaar iets gewijzigd. Wij houden ons
echter aan de namen, zooals die bij de andere insecten gelden (fig. 20
t/m 23).
Aan den voorrand van de frons bevinden zich de voorste tentoriuminstulpingen. Ook PETERSON (1915) wees op hun aanwezigheid, welke
echter door R E I J N E (1926) werd ontkend.
De middelste tentoriuminstulpingen, waaraan ook antennespieren
hechten, liggen midden op de frons, vlak bij den binnenhoek van de
facetoogen (JORDAN, 1888; H I N D S , 1902; PETERSON, 1915; R E I J N E ,
1926).
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De achterste tentoriuminstulpingen liggen aan de achterhoeken van
de vertex.
Bij Melanihrips ficalbii BUFFA (Aeolothripoidea) (fig. 20) vonden wij,
dat de achterste tentoriuminstulpingen door een stevigen balk zijn
verbonden, welke niet homoloog is met de verdikkingslijst, die men
langs den aehterrand van de vertex der Thripidae aantreft. Dezen geheel vrijliggenden balk beschouwen wij als identiek met het corpus
tentorii der orthopteroide insecten. Van dezen balk loopen een paar
armen naar de voorste tentoriuminstulpingen en een paar naar de
middelste instulpingen. Het inwendige kopskelet vertoont hierdusalle
deelen, welke het primitieve tentorium der Orthopteroidea kenmerken.
De conclusie van BOEENEB (1929), die na onderzoek van een Tubuliferon vaststelde, dat ,,Thripsen" geen inwendig kopskelet bezitten,
kunnen wij niet onderschrijven.
In de andere groepen van Thysanopiera treden veranderingen van
het tentorium op.
Bij Aeolothrips albicinctus H A L .(Aeolothripoidea) (fig. 21) zijn
de middelste tentoriumarmen veel zwakker ontwikkeld dan bij Melanihrips) het corpus tentorii is goed ontwikkeld.
Bij de Thripidae (fig. 22) ontbreken de middelste tentoriumarmen
vrijwel geheel, R E I J N E (1926) vond eenfijnestreng aandelinker middelstetentoriuminstulping, diehij voor resten van den mandibeladductor
aanzag. Wij beschouwen deze streng, welke ook in totaal-preparaten
weleens zichtbaar is, met BOEENEB (1929) alsrudiment van den linker
middelsten tentoriumarm. Het corpus tentorii in zijn typischen vorm
is verdwenen. In plaats hiervan zien wij als rest een stevige lijst van
de achterste tentoriuminstulping langs den mondkegel loopen. De
lijsten zijn vergroeid met de verlenging van de genae (caudal projections);zij buigen aan den top hiervan den mondkegel in, waar zij voor
de aanhechting van spieren dienen. Ook in dezen vorm blijft het doorbroken corpus tentorii dus aan het oorspronkelijke doel beantwoorden.
Bij de Tubulifera (fig. 23) is de toestand dezelfde als hiervoor beschreven.
Verdikkingslijsten van het integument.
Bij Melanihrips (fig. 20) loopt een verdikkingslijst van het integument, van de linker voorste tentoriuminstulping in de richting van de
linker middelste tentoriuminstulping, zonder deze echter te bereiken.
Ook de voorrand van de frons is eenigszins verdikt.
Bij Aeolothrips (fig. 21) is de verdikkingslijst, die de linker voorste
en middelste tentoriumarmen verbindt, volledig ontwikkeld; ook de
voorrand van de frons vertoont een stevige verdikkingslijst.
Ook bij de Thripidae (fig. 22) komen de lijsten in den hiervoor beschreven vorm voor. Zij werden hier door PETEBSON (1915) opgevat
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als deelen van het tentorium, welke opvatting door R E I J N E (1926)
werd bestreden, terecht, zooals uit het voorgaande blijkt.
, Bij de Tubulifera (fig. 23) ontbreekt de verdikkingslijst tusschen de
linker voorste en middelste tentoriuminstulping. Aan beide zijden van
de frons komteen lijst voor, welke echter geen verdikkingslijsten van
het integument, doch deelen van de maxillen zijn (cf. Monddeelen).
Zij loopen niet naar de middelste tentoriuminstulpingen. JOBDAN
(1888) wil hen met de verbindingslijst der linker voorste en middelste
instulpingenbijde Terebrantia homologiseeren,welke meeningonjuistis.
Oogen
De facetoogen vertoonen geen prineipieele versehillen in de diverse
groepen. Bij de larven bestaan zij uit sleehts enkele faeetten.
Meestal zijn de faeetten van een oog onderling even groot; bij Aeolothrips evenwel zijn aan de fronszijde enkele vergroote cellen aanwezig.
De faeetten sluiten bij vele soorten dicht aaneen, bij andere komen
evenwel tussehenruimten voor, waarop dan een korte beharing staat.
Het aantal faeetten varieert sterk. Bij de Urothripidae is het zeer goring, bij Bradythrips drie, bij Stephanothrips 4—5 (MOULTON, 1933). Bij
Melanthrips ficalbii BUFFA en Aeoloihrips albicinctus H A L . is het ± 6 1 ,
bij Hoplothrips pedicularius HAL. $ f. aptera komen ongeveer 42,bij het
alate $ echter ± 1 0 6 faeetten voor.
Volgens BUFFA (1898) en PBIESNEB (1926, 1927) behooren de facetoogen tot het acone- (Heliothrips) of tot het eucone-type (Tubulifera).
In de facetoogen der Thysanoptera treft men een blauwrood pigment
aan, dat niet in alcohol oplost. Het pigment van de ocelli is daarentegen lakrood en lost in alcohol op.
Er bestaat een nauwverbandtusschenhetgevleugeldzijnvan Thysanoptera en het voorkomen van ocellen. De meening, dat de ocellen
vooral gebruikt worden door en dus van belang zyn voor insecten die
vliegen, vindt hier blijkbaar een bevestiging, daar juist aptere Thysanoptera de ocellen gewoonlijk missen. Wanneer echter een van de sexen
gevleugeld is, dan bezit ook de andere, ongevleugelde sexe ocellen. Dit
is anders dan bij de Aphidoidea en Formicidae, waar bij ongevleugelde
exemplaren van dezelfde soort de ocellen meestal ontbreken, bij de
gevleugelde daarentegen steeds aanwezig zijn.
Antenne
Bouw.
De antenne der insecten bestaat principieel uit drie deelen, te weten
een e^nledige scapus en een eenledige pedicellus, die articuleerend met
elkaarzijnverbonden,enuiteenreeksgelijkvormige,niet articuleerende,
oorspronkelijk cylindrische leden, die samen het flagellum vormen.
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Dit is in den meest typischen vorm draadvormig en bestaat dan uit
vele leden. Bij specialisatie wordt echter het aantal flagellumleden
gewoonlijk sterk gereduceerd. De basale leden zijn de eenige antenneleden, welke van bewegingsspieren zijn voorzien, zoodat zij dus aetief
kunnen worden bewogen; het flagellum kan slechts passief, met de
pedicellus mee, worden bewogen (Plaat I I t/m V).
Ook bij de Thysanoptera is het schema van de oorspronkelijke antenne, met weinigleden,bewaard gebleven. Van de linker- en rechterzijde van den onderrand van een scapus loopen spieren naar de overeenkomstige middelste tentoriuminstulping. Van den onderrand van
depedicellus loopen spieren naar den onderrand van descapus. Dorsaal
aan den top van de scapus vindt men een uitsteeksel voor de articulatie van de pedicellus. Deze tand ligt in de pedicellus. De verbinding
tusschen pedicellus en flagellum wordt weergegeven in fig. 69. Het
eerste flagellumlid wijkt bij vrijwel alle Thysanoptera in bouw af van
de andere leden door het bezit van een steeltje, waarmee het is bevestigd in een gesklerotiseerden ring aan den top van de pedicellus,
welkering door dunne vliezen beweeglijk in den sterk gesklerotiseerden
bovenrand van de pedicellus is bevestigd. De wand van het onderste
deel van het steeltje van antennelid 3 is eveneens gesklerotiseerd
(fig. 69).
De oorspronkelijke antenne met eylindrische leden komt bij Hemithripidae (Thripoidea) en Aeolothripoidea voor. Hier kan het eerste
flagellumlid soms zeer lang zijn (Franklinothrips). Alsspecialisatie zien
wij, dat de verbindingsvliezen tusschen de laatste drie ofvijf flagellumleden zeersmalzijn, waardoor dezelaatste leden min of meer&&ngeheel
vormen (Rhipidothrips, Aeolothrips, fig. 25). Het meerendeel der
Thysanoptera bezit langwerpig ovale antenneleden. Bij Ankothrips
{Aeolothripoidea) is de pedicellus ventraal in een punt uitgetrokken.
Een dergelijke asymmetric komt veel voor bij de Ghirothripinae (Thripidae) (fig. 31,43, 44).
Bij de Heterothripidae zijn de eerste twee flagellumleden zeer groot
en afgeknot kegelvormig (fig. 29, 39).
Bij de Thripidae treft men soms flagellumleden aan, welke aan den
top halsvormig zijn ingesnoerd (Heliothrips spp., Parthenothrips,
Thrips klapaleki Uz.) (fig. 35).
Bij Thripidae met een 7-tot 9-ledige antenne iseen stylus aanwezig.
Dezebestaat uit de laatste 6en tot drie flagellumleden, welke dunner
zijn dan het overige deel van de antenne (Plaat II, I I I , IV).
Bij de Tubulifera zien wij alle overgangen tusschen een bijna snoervormige antenne en een antenne met lange knotsvormige flagellumleden.
Sexueel dimorphisme met betrekking tot den vorm der antenneleden
komt weinig bij Thysanoptera voor. In het genus Rhopalandrothrips is
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het zesde antennelid van het (Jzeer groot, terwijl dat van het § normaal
gevormd is (fig. 87, 88).
Het grootste aantal antenneleden, dat bij Thysanoptera voorkomt,
bedraagt 9. Men vindt dit bij alle bekende Aeolothripoidea, bij de
Hemithripidae, Heterothripidae en eenige Thripidae *) (fig. 25 t/m 27).
Voor de familie Heterothripidae worden wel soorten met een 10-ledige
antenne opgegeven. CRAWFOBD'S figuur van de antenne van Heterothrips decacornia CBAWFORD is weergegeven in fig. 51. Ook bij andere
Heterothrips spp. vindt men de neiging tot het afseheiden van de basis
van het eerste flagellumlid (fig. 29). Dit verschijnsel komt ook bij
Thripidae voor, doch het lijkt ons onjuist hier van een nieuw lid te
spreken. Wij zijn van meening, dat de 9-ledige antenne voor de Terebrantia langen tijd gefixeerd is geweest. I n betrekkelijk recenten tijd
trad bij de Thripidae een vermindering van het aantal antenneleden
op. De wijze, waarop de vergroeiing van de antenneleden plaats had,
is nog te volgen aan hun beharing. Hetzelfde geldt in hooge mate voor
de Urothripidae (Tubulifera). Het is dus gewenscht eerst de beharing
van de antenne te behandelen.
Chaetotaxie.
De beharing van scapus en pedicellus is anders dan die der flagellumleden. By alle Thysanoptera troffen wij op de scapus dorsaal aan
de binnenzijde twee kleine haartjes aan, die door hun constantheid
doen vermoeden, dat zij een speciale funetie vervullen (Plaat I I t/m V).
I n de plaatsing van de andere haren kon geen regelmaat worden ontdekt,hoewelhettotaleaantalende plaatsing vrij constant lijken te zijn.
De pedicellus vertoont veelal een ruitvormige structuur; de trichomata staan steeds op de kruispunten van de chitinerichels (fig. 40
t/m 42).
Op de flagellumleden staande trichomata bij de primitieve Aeolothripoidea zonder herkenbare regelmaat verspreid (Erythrothripsy Aeolothrips (fig. 25), Franklinothrips). Bij Orothrips staan de haren van
de eerste twee flagellumleden verspreid, die van de vijf laatste leden
l

) PRIESNER 1024 besehryft de fossiele Archanhothripsnit Baltische barnsteen, waarvan het laatste lid de sporen van 4tussehenschotten zou vertoonen.
Meruit besluit PRIESNER, dat de voorouders der Thysanoptera13antenneleden
bezeten moeten hebben. Het is zonder meer waarsehynlijk, dat de voorouders
derThysanopterameerledigeantennenhebbengebad.OokwanneerAreJmmkothrips
een 13-ledige antenne zou hebben gehad, dan valt nog geen eonelusie tetrekken
over het aantal antenneleden van de voorouders der Thysanoptera. Juist omdat het aantal antenneleden der Aeolothripoidea zoo sterk is gefixeerd, is het
onwaarsch$nl|jk, datnogin betrekkelijk recenten tijd meerledige antennen zouden zijn voorgekomen.
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staan dicht bijeen aan den top van de leden. Bij Ankothrips en Melanthrips staan alle haren op het flagellum aan den top van de leden
(fig. 24).
Bij de Thripoidea bestaat de beharing van het flagellum uit 6en
krans trichomata op elk lid (fig. 26). Het laatste lid wijkt hierin af.
Bij vergroeiing van twee of meer leden onderling blijven de kransen
haren in hun oorspronkelijken vorm aanwezig, waardoor het mogelijk
is om uit te maken welke leden onderling zijn vergroeid. Pas bij vergevorderde specialisatie van de antenne gaat het schematische beeld
van de beharing verloren (Heliothripinae) (fig. 35); bij deze subfamilie
is het aantal haren op de antennen gering. Bij afwijkende ontwikkeling
van bepaalde antenneleden, zooals bij het zesde lid van het $ van
Rhopalandrothrips (fig. 47),vertoont de beharing het primitieve Aeolothripoide karakter.
Bij de Phloeothripoidea bestaat de beharing van het flagellum in
prineipe uit twee kransen haren op elk lid; het toplid vertoont een
typische rij haren in de lengteriehting van het lid (fig. 49). Ook hier
blijft bij vergroeiing van de leden de beharing constant.
Bij de Urothripidae is het Phloeothripoide beharingsschema aanwezig. Door de sterke specialisatie van de antennen vervaagt het hier
echter, evenals bij de meest gespecialiseerde Thripidae.
Aantal leden.
Bij de Thripidae varieert het aantal antenneleden van 9 tot 6. In
het genus Anaphothrips vinden wij verschillende overgangen tusschen
een 9-en een 8-ledige antenne (fig. 26t/m 28). Anaphothrips articulosus
P R I E S N E R heeft een 9-ledige antenne. Bij Anaphothrips obscurus MULLEE zijn het zesde en zevende lid met behoud van een naad.tot e6n geheel vergroeid, terwijl bij Anaphothrips secticornis TRYBOM, de naad
nog slechts ten deele zichtbaar is. Bij Anaphothrips orchidii MOULTOK
ontbreekt de naad volledig. De beharing toont evenwel duidelijk aan,
dat men met twee vergroeide leden te maken heeft. Het lijkt ons onjuist om van een ,,schijnbaar 9-ledige antenne" te spreken ( P R I E S N E R ,
1926), in een geval, waar duidelijke vergroeiing van een 9-ledige tot
een 8-ledige antenne plaats heeft.
Bij vele andere Thripidae met een 8-ledige antenne moet het zesde
lid betrekkelijk recent door vergroeiing uit de oorspronkelijke leden
6 en 7 zijn ontstaan (Ghirothrips spp., fig. 43, 44; Kakothrips, fig. 33,
34; Rhopalandrothrips $, fig. 48).
Bij Heliothrips spp. is reeds van de fusie der antenneleden niets meer
te merken (fig. 35). Bij de zeer naverwante Parthenothrips dracamae
H E E G E R met een 7-ledige antenne ziet men wel de sporen van de vergroeiing van de oorspronkelijke leden 6, 7 en 8 (fig. 45, 46).
Den overgang van een 8-ledige naar een 7-ledige antenne ziet men
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duidelijk bij de genera Taeniothrips en Thrips, welke alleen van elkaar
verschillen door het aantal antenneleden.
Aptinothrips stylifer T R Y B . heeft een 8-ledige antenne, welke is
ontstaan door vergroeiing van het zesde en zevende lid, van de oorspronkelijk 9-ledige antenne. Aptinothrips rufus GMELIN heeft een
6-ledigeantenne, uit devoorgaande soort ontstaan door vergroeien van
de laatste drie leden. Hier kan men aan het zesde lid dus 4 kransen
haren waarnemen (fig. 40, 41).
Ook Drepanothrips reuteri Uz. heeft een 6-ledige antenne, terwijl
men aan het zesde lid kan zien, dat het uit vierledenis samengegroeid
(fig. 42).
De Merothripidae HOOD bezitten een 8-ledige antenne, die blijkens
de chaetotaxie is gevormd uit een 9-ledige door vergroeiing van de
laatste twee leden (fig. 52, 53). Bij Praemerothrips PRIESNER (ef. BAGHALL, 1930) komt een 9-ledige antenne voor.
De Phloeothripoidea bezitten een antenne met maximaal 8 leden.
Het is niet uit te maken, of deze antenne in recenten tijd uit een meerledige is ontstaan. Juist door de groote constantheid van het aantal
leden is dit niet waarsehijnlijk. Vergroeiing van de laatste twee leden
komt bij slechts enkele genera voor (Allothrips HOOD, fig. 55; Bryothrips PRIESNER) ; bij Neothrips HOOD (fig. 54) heeft vergroeiing met
behoud van een duidelijke naad plaats.
De Urothripidae hebben een 7- tot 4-ledige antenne. Bradythrips
hesperus HOOD & WILLIAMS (fig. 71) heeft een 7-ledige antenne, welke
gemakkelijk is af te leiden van de Phloeothripoide-antenne (Allothrips).
By Bebelothrips knechteli PRIESNER (fig. 56) zijn het derde t/m vijfde
lid tot 6en geheel vergroeid met behoud van de voor die leden karakteristieke, Phloeothripoide-beharing. Bij Trachythrips watsoni HOOD
(fig. 58)is de vergroeiing van die drie leden reeds meer volledig, terwijl
bij Stephanothrips buffai TRYR. de beide topleden zijn vergroeid
(fig. 59).
De antennen der Terebrantia, misschien met uitzondering van de
Merothripidae, zijn regelmatig met setulae bezet. De scapus is hier
eehter steeds vrij van. De pedicellus is bij vele Aeolothripoidea van
setulae voorzien, welke op de ehitineriehels staan. Behalve bij de Sericothripinae treft men dit bij weinig Thripidae aan.
Deflagellumleden zijnbij primitieve Aeolothripoidea met regelmatige
kransen setulae bezet (Dactuliothrips), zooals dit ook bij de larven der
Thripidae en enkele volwassen Thripidae het geval is (fig. 30).
Bij Aeolothrips ontbreken de setulae op de laatste flagellumleden,
terwijl zij bij Franhlinothrips op alle leden ontbreken.
Bij Heterothripidae en Thripidae zijn ook steeds setulae op het flagellum aanwezig, hoewel het aantal zeer kan varieeren. Bij Hetero-
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thrips, Ghirothrips en Heliothripinae zijn zij weinig ontwikkeld. Bij de
Sericothripinae daarentegen zijn zij goed ontwikkeld.
Bij Merothripidae kon door het gebrek aan materiaal het voorkomen
van setulae niet worden nagegaan.
Bij de Tubulifera ontbreken setulae totaal.
Bij alle Thysanoptera treft men in alle stadia dorsaal op de pedicelluseen zintuigorgaantje aan, dat ook bij de naverwante orden Heteroptera, Homoptera en Copeognathavoorkomt (Plaat I I t/m V). De plaatsing van dit orgaantje kan van systematische waarde zijn. De mededeeling van PBIESNEB (1926), dat dit zintuigorgaantje alleen bij
Phloeothripidae voorkomt, moet op een vergissing berusten.
Vermoedelijk behooren in het oorspronkelijke schema van de beharing der flagellumleden op ieder lid twee sensoria, welke op de
eerste twee flagellumleden sterk gespecialiseerd zijn, waardoor de zintuigorganen op deze twee leden bijna steeds van die op de rest van het
flagellum afwijken.
Bij de primitiefste Aeolothripoidea komt op elk van deze leden ventraal en lateraal een rhinariumachtig orgaan voor (Dactuliothrips,
Oroihrips). Deze organen bestaan uitwendig uit een chitineuzen ring,
welke overeenkomt met den basalen ring van de setae. In den basalen
ring is een dun vlies bevestigd, dat eenigszins uitpuilt en soms in een
stompe punt is uitgetrokken (fig. 12t/m 14).
Bij Melanthrips ficalbii BUFFA is slechts een langwerpig zintuigorgaan aanwezig, ventraal, dwars op het lid; bij Aeolothrips ishet hoekvormig omgebogen en loopt in de lengte van het lid. Bij sommige
Melanthrips spp. wordt het orgaantje zeer lang en buigt aan de einden
om naar de basis van het lid. Fig. 38 geeft een zeer extremen vorm
hiervan weer.
Volgens BAGHALL (1930) zijn de sensoria van de recente Hemithripidae Thripoid van vorm.
Bij de Heterothripidae zijn een groot aantal kleine orgaantjes aanwezig,dieineen lossen krans (fig. 29, 39, 51) of in een ring zijn gerangschikt.
Bij de Thripidae zijn de zintuigorganen van deeerste twee flagellumleden steeds als zintuigkolven ontwikkeld. Bij de meeste Thripidae
zijn het vertakte kolven (fig. 3, 4). Op het eerste flagellumlid ligthet
dorsaal, op het tweede ventraal; zij steken zijdelings buiten de antenne
uit. Bij Heliothripinae (fig. 35) en Ghirothripinae (fig. 31, 43, 44) zijn
op het eerste lid enkelvoudige kolven aanwezig; deze staan aan de
buitenzijde van de antenne. Op het tweede flagellumlid vertoonen de
Heliothripinae enkelvoudige, sommige Ghirothripinae {Ghirothrips manicatus HAL.) enkelvoudige, andere vertakte zintuigkolven (Chirothrips aculeatus BAGN., Limothrips). De meening, dat de gepaarde zin-
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tuigkolven uit twee ,,normale ,, zouden zijn ontstaan (JORDAN, 1888;
H I N D S , 1902), achten wij onjuist, daar bij de twee zeer nauw verwante
soorten Ghirothrips manicatus en Chirothrips aculeatus de eerste op het
tweede flagellumlid een enkelvoudig, de tweede een vertakt zintuigkolfje bezit. Het is niet aan te nemen, dat in het laatste geval een zintuigorgaan meer aanwezig zou zijn. Bovendien vindt men wel eens
als abnormaliteit een vertakt kolfje op de plaats van een enkelvoudig
(eerste flagellumlid van Chirothrips aculeatus, fig. 10).
Bij de Chirothripinae vindt men soms op de eerste twee flagellumleden een tweede zintuigkolfje (fig. 43, 44).
Bij de Merothripidae zijn de zintuigorganen van de eerste twee
flagellumleden als bij Melanthrips ficalbii BUFFA ontwikkeld (fig.
52, 53).
Bij de Phloeothripoidea heeft men gewoonlijk twee zintuigkolfjes op
de flagellumleden. Voor de eerste twee wijkt de beharing echter vaak
van dit schema af. Bij Haplothrips aculeatus F. komen op het eerste
flagellumlid vier, bij tropische Ecacanthothrips spp. (fig. 50) een heele
krans zintuigkolfjes voor.
Bij de Aeolothripoidea komen op de volgende flagellumleden twee
zintuigkolfjes voor.
Door de slechte preparaten van het ons ter besehikking staande
Amerikaansche Heterothripiden materiaal is het niet mogelijk uit te
maken, of deze soorten ook twee kolfjes op hun flagellumleden bezitten.
By de Thripidae kan men op het derde en de volgende flagellumleden
meestal twee zintuigkolfjes waarnemen; op de vergroeide leden naar
evenredigheid meer. De kolfjesstaan aan den buitenkant van de antenne. Alleen op het zesde antennelid komt een groote zintuigkolf aan de
binnenzijde van het lid voor. Bij OdmtothHps is dit orgaan over een
groote lengte met het antennelid vergroeid en vormt zoo een tusschenvorm tusschen de rhinariumachtige organen der primitieve Aeolothripoidea en de kolfjes der Thripidae (fig. 15).
Bij de Phloeothripoidea komen ook op de laatste flagellumleden
twee zintuigkolfjes voor.
De Urothripidae bezitten, blijkens degegevens uit de literatuur, geen
sensoria op de antenne.
Monddeelen
Over de monddeelen der Thysanoptera heeft steeds veel versehil van
meening bestaan, wat niet vreemd is, gezien de sterke specialisatie.
Men heeft ook de systematisehe plaats der Thysanoptera op grond van
de monddeelen willen vaststellen. Daar de monddeelen tot het zuigende
type behooren, braeht men hen tot de Hemiptera, door de aanwezigheid
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van de maxillaire en labiale palpen rekenden andere auteurs hen tot
de Orthopteroidea (cf. Systematiek).
De monddeelen vormen samen een kegel. De frontaalzijde hiervan
wordt gevormd door het labrum met clypeus, de zijwanden door de
maxillen en de ventrale wand door het labium. In den kegel, welke
aan den top open is, ligt een enkelvoudig stilet en een paar gelede
stiletten.
Clypeus.
De clypeus is bij de Terebrantia vliezig, bij de Phloeothripidae evenweltreden verdikkingsriehels op. Bij de Terebrantia is de clypeus langer
dan bij de Phloeothripidae, hij verbindt labrum met frons. Door het
vliezige karakter van de clypeus is bij de Terebrantia het labrum zeer
beweeglijk. Bij de Phloeothripidae is deze beweeglijkheid geringer, wat
correleert met een andere voedingswijze (cf. Werking der monddeelen).
De clypeus is over het algemeen juist geinterpreteerd. De meening
van BOERNER (1904,1929), dat een veel grooter deel van den voorkant
van den kop clypeus zou zijn, is niet houdbaar. De voorste tentoriuminstulpingen en de aanhechting van de mandibel geven voldoende
duidelijk den rand van de frons aan.
P E T E R S O N (1915) ziet een groot deel van het labrum voor de clypeus
aan. Dat dit niet juist kan zijn, wordt reeds door R E I J N E (1926) betoogd. R E I J N E gaat van het bekende feit uit, dat algemeen de retractores labri aan den bovenkant van het labrum aangrijpen. Daar deze
spieren hier aanwezig zijn en aangrijpen in den linker bovenhoek, resp.
het midden van de driehoekige, sterk gesklerotiseerde plaat, moet deze
plaat het labrum zijn.
Labrum.
Het labrum heeft oorspronkelijk den vorm van een gelijkbeenigen
driehoek, die met de basis aan den onderrand van de clypeus is bevestigd. Bij den afgeknotten top zijn de zijden ingerold, zoodat de top
ringvormig is geworden. De top dient als glijgoot voor het ongepaarde
stilet.
Bij den rechterbovenhoek van het labrum treffen wij bij de Terebrantia steeds een verdikkingsrand aan en zien wij een verbinding met
de frons. Hierop komen wij bij de behandeling van de mandibels terug.
De binnenlamel van het labrum is door een zeer sterke spier met de
frons verbonden.
Bij Melanthrips treft men het labrum in den meest oorspronkelijken
vorm aan (fig. 62). Bij Aeoloihrips is het labrum iets asymmetrisch;
derechter bovenhoek ligt dichter bij den fronsrand dan de linker. Bij
de Thripidae is deze asymmetrie van het labrum gewoonlijk zeer sterk
(fig. 22).
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Bij de Tubulifera is het labrum over de heele lengte ongeveer even
breed, aan de linkerzijde is het aan den bovenkant rond uitgesneden
(fig. 23) (cf. Mandibels).
Mandibels.
De mandibels zijn de oorzaak van de opvallende asymmetrie van de
Thysanopteren-monddeelen.
Bij de Orthopteroide insecten zijn de mandibels bij de voorste tentoriuminstulpingen aan de kopkapsel gehecht.
Bij de linker voorste tentoriuminstulping van de Thysanoptera is
een stiletvormig orgaan gehecht, dat de linker mandibel moet zijn.
Hierop wees PETERSON (1915), doch zijn bewijs van de aanwezigheid
van de voorste tentoriuminstulping was niet juist (cf. Tentorium). De
interpretatie van den ongepaarden stekel als de linker mandibel werd
gegeven door GARMAN (1890), BUFFA (1898), H I N D S (1902), BORDEN
(1915), PETERSON (1915), R E I J N E (1926), PRIESNER (1926). R E I J N E
voert de musculatuur aan ter staving van zijn meening.
Volgens MUIR &KERSHAW (1911) en MELIS (1933, 1935) zou het
ongepaarde stilet van de Terebrantia de linker mandibel, die der Tubulifera een deel van de maxille zijn; de monddeelen der beide suborden
zouden dus niet homoloog zijn. Indien men een dergelijke opvatting
zou aanvaarden, dan verviel de basis voor elk vergelijkend morphologisch onderzoek.
JORDAN (1888) en UZEL (1895) zien in het ongepaarde stilet de zelfstandig geworden epipharynx; weer andere onderzoekers een deel van
de maxillen (BOERNER, 1904, 1929; MUIR &KERSHAW, 1911; MELIS,
1935) (cf. Maxillen).
Bij de Terebrantia varieert de vorm van de linker mandibel niet
sterk. Hij bestaat hier uit een breed, plat basaal gedeelte, dat in een
stekelvormig gedeelte overgaat (fig. 63).
Bij de Tubulifera is het basale deel grooter en staat loodrechtop het
stekelvormige deel. Het basale deel is hier vergroeid met de bovenliggende clypeus. De door deze vergroeiing ontstane plaat past in een
uitronding van het labrum (fig. 68), terwijl het tegen de maxillaire
stipes aanligt, waarmee het aan de basis eenigszins is vergroeid. Dit
is vermoedelijk de reden, dat verschillende auteurs den ongepaarden
stekel voor een deel van de maxillen aanzagen.
Bij de rechter voorste tentoriuminstulping is bij de Terebrantia aan
de frons een gesklerotiseerde plaat gehecht, welke onder den clypeus
doorloopt en dorsaal met den rechter zijkant van het labrum vergroeit.
Het labrum krijgt hierdoor een gewricht met de frons (fig. 20 t/m 22,
62). De beschreven plaat is de rechter mandibel, wat volgt uit de aanhechting bij de rechter voorste tentoriuminstulping. Ook GARMAN
(1890) en PETERSON (1915) geven deze interpretatie, terwijl JORDAN
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(1888) er wel een homologon van den ongepaarden stekel in ziet, doch
beide als een deel van de hypopharynx opvat. R E I J N E (1926) beschouwt
den verdikten rand van het labrum ook als een hypopharynx-arm,
maar maakt het voorkomen van een gewricht tusschen frons en hypopharynx niet aannemelijk.
Bij de Aeolothripoidea is de beschreven vorm goed waarneembaar.
Bij Melanthrips is het labrum vrijwel symmetrisch (fig. 62); bij toenemende vergroeiing wordt ook de asymmetrie van het labrum grooter
(Aeolothrips).
Bij de Thripidae vergroeit de rechter mandibel met de bovenliggende
clypeus, welke ter plaatse gesklerotiseerd wordt. De rechter mandibel
vertoont hier dus dezelfde vergroeiing als de linker mandibel bij de
Tubulifera.
Bij de Tubulifera is de verbinding van labrum met frons verbroken
(fig. 23);langs den rechter labrumrand isslechts een geringe verdikking
merkbaar. De reductie van de rechter mandibel is hier bijna volledig.
Juist het feit, dat de sterkste reductie van de verbinding labrum-frons
bij de meest gespecialiseerde Thysanoptera voorkomt, wijst er op, dat
de verbindingsplaat een rudiment is en geen nieuwe ontwikkeling van
een pharynxarm, welke in dezen vorm bij geen enkel ander insect
voorkomt.
Maxillen.
De maxille der primitieve insecten bestaat uit een cardo, stipes met
galea, lacinia en palpifer, waarop de palpus maxillaris is ingeplant.
Bij de meeste Thysanoptera zijn de maxillen gespecialiseerd, wat
moeilijkheden bij de homologisatie der monddeelen opleverde. Bij de
Aeolothripoidea zijn echter alle onderdeelen van de primitieve maxille
te onderscheiden.
De cardo heeft ongeveer den vorm van een cirkelsegment, dat met
de koorde tegen de genae aansluit (fig. 65, 70).JORDAN (1888) beschreef
de cardo van Aeolothrips; andere onderzoekers (cf. R E I J N E , 1926)
ontkenden het voorkomen van een cardo bij Thysanoptera. U Z E L (1895)
beeldde een Aeolothrips-hop af. Op deze teekening is de cardo goed
zichtbaar, U Z E L noemt hem echter: ,,Verlangerung der Wange".
Aan den top van de cardo bevindt zich een gewrichtsvlakje voor de
articulatie van de tweedeelige lacinia (lobus internus) (fig. 70), welke
in den mondkegel Kgt. De beweeglijke top van de lacinia komt overeen
met den digitus van sommige Orthopteroide insecten (cf. Periplaneta,
HANDSCHIN, 1928). De beide laciniae vormen de gepaarde stiletten:
ueze zijn door verschillende onderzoekers juist geinterpreteerd (GABMAN, 1890; H I N D S , 1902; P E T E B S O N , 1915; R E I J N E , 1926), alhoewel
B U F F A (1898) hen de galeae noemt.
Tegen de cardo ligt de stipes (fig. 65),welke alleen aan de buitenzijde
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is gesklerotiseerd. Van de basis van de stipes loopt een vliezige band
naar den top van de stipes, de palpifer. De hierop ingeplante palpus
maxillaris is bij de Aeolothripoidea 3—8-ledig.
Aan den top gaat de stipes over in de galea. De overgang is niet
steeds duidelijk. De top van de galea vertoont aan de binnenzijde
groeven voor de geleiding van de gepaarde stiletten ( R E I J N E , 1926).
Bij de Thripidae is de cardo met de genae vergroeid, de ,,verlenging
van de wangen" (caudal projections, PETERSON, 1915). Deze vergroeiing van de cardo is aanleiding tot veel verwarring geworden; men
meende, dat degepaarde stiletten aan de genae of den fronsrand grensden, wat er toe leidde, dat men hen met de mandibels der Orthopteroide insecten trachtte te homologiseeren. Wij nemen a priori aan, dat
de gepaarde stiletten bij de verschillende groepen van Thysanoptera
homoloog zijn (contra MUIB &KERSHAW, 1911; MELIS, 1933, 1935).
De toestand, zooals die door ons beschreven is voor Melanthrips, laat
geen twijfel over de homologievan de gepaarde stiletten. De verbinding
van de lacinia met de cardo bestaat bij de Thripidae nog slechts uit
een chitineus bandje (fig. 66). R E I J N E (1926) wees er op, dat van de
gepaarde stiletten spieren naar de maxillaire stipites loopen. Hij ziet
hierin een bewijs, dat de stiletten deelen van de maxillen zijn, daar
het moeilijk isaan te nemen, dat spieren van de mandibels opeen ander
kopsegment overgaan en aan de maxillen hechten. BOERNEB (1929)
zegt hiervan: ,,es ist aber keine Seltenheit, dass Muskeln vorhandene
Gelenke iiberschreiten, wenn ihre Funktion ein Langenwachstum im
Gefolge hat". Men neemt evenwel aan, dat de spieren der extremiteiten, waartoe wij ook de spieren der monddeelen moeten rekenen,
striktsegmentaalzijn, dus niet op andere segmenten overgaan (WEBER,
1933). Het blijkt bij de Thysanopteren monddeelen ook niet noodig
een dergelijk ingrijpende verplaatsing van de spieraanhechtingspunten
aan te nemen.
De vergroeiingsplaats van stipes en galea is bij de Thripidae niet
duidelijk waar te nemen. De palpus maxillaris is 2—3-ledig.Bij Rhopalandrothrips annulicornis Uz. heeft het ongevleugelde <J een 2-ledige,
het gevleugelde $ een 3-ledige palpus maxillaris.
By de Tubulifera is de maxille sterker gewijzigd. De gepaarde stiletten hechten binnen in de kopkapsel aan den top van een chitineuze
lyst(fig.67).Hetbasale deelvan het stilet articuleert meteengewrichtskom aan den top van deze lijst, juist zooals de gepaarde stiletten bij
de Aeolothripoidea met de cardo articuleeren. Wij vatten de chitinelijst als een restant van de maxillaire cardo op. De palpus maxillaris
is hier 2-ledig.
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Labium.
Het labium is bij de oorspronkelijke insecten 3-deelig en bestaat uit
een submentum, een mentum en een praementum, waarop de palpi
labiales, de paraglossae en de glossae zijn ingeplant. Bij insecten met
een prognathen kop kan aan de basis van het submentum een strook
zijn afgescheiden, de gula. Deze scheidt aan de ventrale zijde de achterhoofdsholte van de monddeelen.
Het labium vertoont bij de versehillende groepen van Thysanoptera
weinig variatie (fig. 64). Mentum en submentum zijn duidelijk aanwezig. Het zijn eenvoudige, weinig gesklerotiseerde platen; een praementum is niet afgescheiden. Het submentum sluit bij het vliezige
prosternum aan. M E L I S (1933) beeldt aan de basis van het submentum
nog een paar sklerietjes af, dat hij gula (gola) noemt. De sterk hypognathe kopmaakt het onwaarschijnlijk, dat hier inderdaad van een gula
sprake zou zijn. Misschien zijn de door M E L I S afgebeelde sklerietjes
prothoracale plaatjes; wij vermoeden, dat het deelen van het submentum zijn.
De glossa ligt iets naar binnen; het is een sterk gesklerotiseerde
groef, waar een deel van de hypopharynx in vast haakt. De paraglossae
zijn ongeveer halfbolvormig, vrij vliezig en elk van ± 1 0 zintuigharen
voorzien.
De palpus labialis is bij de Aeolothripoidea 2—5-ledig, bij de Thripidae en Tubulifera 2-ledig. Bij de laatste bestaan de palpen uit een zeer
kort basaal lid en een langer eindHd. Volgens R E I J N E (1926) zouden
alle door hem onderzochte Terebrantia een 6enledige palpus hebben.
BAGNALL geeft op, dat de palpus labialis der Urothripidae slechts eenledig zou zijn, in tegenstelling tot H O O D & WILLIAMS (1927), die nadrukkelijk van een tweeledige palpus spreken.
Hypopharynx.
De hypopharynx vult een groot deel van den mondkegel op. Hij
begint aan de basis van het labium. De achterste lamel vertoont een
Y-vormige sklerotiseering (fig. 61), welke in de beschreven groef van
het labium haakt. Tusschen deze lamel en het labium ligt het speekselkanaal; hierin monden enkele speekselklieren uit. De voorste lamel
(fig. 60) van den hypopharynx is min of meer hartvormig gesklerotiseerd en loopt in een scherpe punt uit, welke in den top van het labrum
haakt. De randen van deze gesklerotiseerde plaat zijn met het labrum
vergroeid. De rudimenten van de rechter mandibel zag R E I J N E (1926)
voor een arm van deze gesklerotiseerde hypopharynxlamel aan (cf.
Mandibels). Tusschen de hypopharynx en het labrum ligt het pharynxkanaal ( R E I J K E , 1926).
Aan de linkerzijde van de hypopharynx loopt een glijgoot voor de
mandibulaire stilet.
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Ondanks de sterke specialisatie blijken de monddeelen der Thysanoptera goed te homologiseeren te zijn. Binnen de orde varieert de
specialisatie van verschillende deelen sterk.
De monddeelen der Thysanoptera vertoonen punten van overeenkomst met die der Copeognathaen Hemipteroidea WEBER.
Bij de Copeognathazijn de laciniae staafvormig en retractiel, terwijl
de andere monddeelen hun Orthopteroide karakter hebben bewaard.
Bij deHemipteroidea zijn de palpen volledig gereduceerd. Ook bij de
Thysanoptera zien wij bij toenemende specialisatie van de monddeelen
sterkere reductievan depalpen. De basesderstilettenzijnbijde Hemipteroidea W E B E R ver in den kop teruggetrokken en gedeeltelijk tweeledig. Bij de Tubulifera, de meest gespecialiseerde Thysanoptera, zien
wij ook, dat de maxillaire stiletten ver in den kop aanhechten. De
maxillaire stipites der Thysanoptera zijn homoloog met de laminae
maxillares, terwijl de mandibulaire lob der Tubulifera vermoedelijk
homoloog is met de lamina mandibularis der Hemipteroidea.
Werking der monddeelen.
De werking der monddeelen hangt ten nauwste samen met de biologic. Hoewel de monddeelen van het stekende type ziin, worden zij op
Ierschillende manieren gebruikt.
De meest voorkomende voedingswijze bij de Thripidae is, dat tenminste de larven plantencellen aansteken en uitzuigen, waarbij soms
een hypertropische groei van de omgevende cellen optreedt (DOEKSEN,
1038). Het aansteken der cellen door de Thripidae is oppervlakkig, in
tegenstelling hiermede dringen de monddeelen der Phloeoihripidae
dieper in het plantenweefsel (DOEKSEK, 1938a).
Het mandibulaire stilet, dat het sterkst is gebouwd en daardoor het
meest in aanmerking komt voor het aansteken van plantencellen, is
bij alle groepen vast aan het kopskelet bevestigd en kan dus niet actief
worden uitgestoken. De eenige manier om hem uit te doen treden, is
den mondkegel te verkorten. Dit heeft plaats, doordat het insect den
mondkegel stevig op het substraat drukt. R B I J N E (1921) beschrijft,
hoe de cacaothrips Selenothrips rubrocinctns GIARD, wanneer deze over
een blad loopt, regelmatig met den kop naar beneden knikt. Men kan
het insect ook op de menschelijke huid voelen steken. R E I J N E concludeert, dat het insect onder het loopen met de mandibel plantencellen
aansteekt. Het zuigen geschiedt, doordat de binnenste lamel van het
labrum (de voorwand van het pharynxkanaal) door de beschreven
krachtige spieren wordt aangetrokken, waardoor het labrum wordt
afgeplat en het pharynxkanaal verwijd. De oesophagus is tijdens deze
beweging afgesloten. Daarna wordt de holte tusschen labrum en hypopharynx aan den top van den mondkegel afgesloten, de spieren ontspannen en de inhoud van het pharynxkanaal kan in denu openstaande
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oesophagus overgaan. Daar bij de Tubulifera de stekende werking
dieper gaat, moet worden aangenomen, dat daar ook de maxillaire
stiletten bij het aansteken van het plantenweefsel werkzaam zijn.
Het is verder bekend, dat Thripidensoorten kunnen worden vergiftigd door maagvergiften op de vegetatie te sproeien. Blijkbaar
zuigen deze inseeten dus ook vloeistofdruppels van de plant op.
De larven van Aeolothrips en verwante soorten vallen andere Thysanopterenlarven aan, waarbij zij de prooi met hun monddeelen vasthouden, uitzuigen, hun darminhoud gedeeltelijk in de prooi persen en
weer uitzuigen. Volwassen Aeolothripsen hebben wij echter nooit zien
rooven, wel worden zij eventueel door hun eigen larven aangevallen.
Het eenige voedsel dat wij de imagines hebben zien opnemen, was
stuifmeel. Ook van verschillende volwassen Thripidae (Thrips imaginis
BAGN., cf. ANDREWARTHA, 1935; Thrips physapus L.) is bekend, dat
zij stuifmeel eten.
Vele Tubulifera voeden zieh als larven en imagines normaal van
sporen.
Het is moeilijk uit te maken, hoe vaste liehaampjes door deze inseeten kunnen worden opgenomen. Bij Aeolothrips kan men waarnemen, hoe hij zieh daarbij bedient van de palpen. R E I J N E (1926)
neemt aan, dat de maxillaire stiletten, doordat de bijzonder gevormde
toppen in elkaar kunnen haken, gebruikt worden om sporen naar
binnen te halen. Een dergelijke werking is bij de stuifmeeletende Terebrantia ook mogelijk. Wij kunnen ook aannemen, dat een ruime speekselafseheiding het den inseeten mogelijk maakt vaste liehaampjes
samen met het speeksel zuigend op te nemen.
Men heeft nog niet kunnen vaststellen, waar de spinselklieren van
de verschillende Aeolothripidae (KURDJUMOV, 1913; R E I J N E , 1920) en
Anaphothrips (KARNY, 1926) zijn gelegen. De volwassen larve spint
een eoconnetje, waarin de vervelling tot pronymphe, nymphe en imago
plaats vindt. R E I J N E (1922) heeft waargenomen, dat het spinnen met
den kop geschiedt. Het ligt voor de hand de monding van de spinselklieren in het speekselkanaal te zoeken, waar zij ook bij deCopeognatha
liggen.
c. THORAX

Exoskelet
Vermoedelijkheeft deoorspronkelijkeindeelingvan desegmenten der
inseetenthorax bestaan uiteeneenvoudignotum eneensternum, terwijl
in de verbindingshuid tusschen deze twee de subeoxa lag (SNODGRASS,
1927; WEBER, 1933). De laatste viel in verschillende deelen uiteen,
welke daarna met het notum en het sternum vergroeiden. Van het
zoo ontstane (secundaire) notum en sternum splitsten lateraal weer
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platen af, die men algemeen epimera en episterna noemt. Ook aan den
voor- en achterrand van de sterna en nota worden strooken afgeseheiden, welke men met de algemeene namen praesternum, praescutum, postscutum enz. aanduidt. Al deze veranderingen hebben plaats
onder invloed van de spieraanhechtingen aan de instulpingen van het
chitineuze deel van het integument. Op de plaats van aanheehtingen
van spieren bestaat zoo de neiging tot het vormen van lijsten of naden
in de sklerieten. Daar waar de aanhechtingsplaats van de spieren vrij
constant is, zal het optreden van naden hoofdzakelijk afhangen van
de sterkte van de spierontwikkeling. In het volgende zal blijken, dat
aptere soorten, welke naverwant zijn aan gevleugelde soorten, een
totaal andere indeeling der sklerieten te zien kunnen geven, overeenkomstig de andere ontwikkeling der spieren. Ongevleugelde vormen
van soorten, waarvan ook gevleugelde vormen bestaan, vertoonen de
indeeling in sklerieten van de gevleugelde vormen, hoewel de verhouding der platen kan veranderen. Hieruit blijkt, dat het gevaarlijk
is de sklerietindeeling van den thorax te gebruiken als kenmerk voor
systematische onderscheiding.
Prothorax.
De prothorax vertoont, als primair ongevleugeld segment, slechts
geringe verschillen bij gevleugelde en ongevleugelde soorten. Hij is vrij
beweeglijk ten opziehte van den mesothorax; de verbinding met den
kop is minder beweeglijk.
Het pronotum is groot, iets breeder dan lang en draagt aan de zijkanten, iets aehter het midden een articulatiepunt voor de coxa. Bij
Aeolothrips fasciatus L. is evenwijdig aan den zijkant een langsnaad
aanwezig, die echter niet zoo ver gaat, dat hij een plaat afscheidt (fig.
84). Bij Frankliniella intansa T R Y B . is een groot epimeron afgescheiden
(fig. 85). Andere Terebrantia vertoonen daarentegen geen naden in het
pronotum (fig. 82, 83, 86). P R I E S N E R (1926) stelt in zijn determinatietabel tegenover elkaar: ,,Pronotum ohne Langsnahte — Thripoidea"
en ,,Pronotum mit dorsalen Langsnahten — Merothripoidea". In het
morphologische gedeelte van zijn werk schrijft hij onder het hoofdstuk
thorax: ,,Auch das Pronotum, bei den Terebrantien *) einheitlich, ist
bei den Tubuliferen in Flatten geteilt; es schliessen hier an die grosse
Notalplatte seitlich jederseits in der Nahe der Hinterecken zwei in der
Regel dreieckige Platten an." Daar P R I E S N E R in deze lengtenaden een
aanwijzing van de verwantschap tusschen Merothripidae en Tubulifera
ziet, moeten wij aannemen, dat hij inderdaad in zijn bovengeciteerde
determinatietabel de afscheiding der epimera heeft bedoeld (fig. 89).
Zooals wij hebben laten zien komen ook bij sommige Aeolothripoidea
*) Volgens PRIESHER I.e.exelusief deMerothripidae.
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en Thripidae in tegenstelling tot P R I E S N E R ' S meening wel degelijk
naden in het pronotum voor. /
Bij de Tubulifera zijn aan iederen achterhoek van het pronotum twee
driehoekige platen afgescheiden (fig. 87, 88). Lateraal, op de grens
van de voorste met het pronotum ligt het articulatiepunt met de coxa.
Hierdoor is het waarschijnlijk, dat deze afgescheiden stukken samen
homoloog zijn met het epimeron van de Terebrantia en dus pro- en
postepimeron moeten heeten. Dat deze vorming van epimera bij de
Tubulifera verder gaat dan bij de Terebrantia en onder de laatste het
sterkst opvalt bij de Merothripidae, correleert waarschijnlijk met de
mate van ontwikkeling van de voorpooten bij deze groepen.
Het prothoracale sternum is grootendeels vKezig en gaat aan den
voorkant direct over in het vliezige submentum. Voor de coxa ligt
een episternum met een uitsteeksel voor de articulatie van de coxa.
Bij Aeolothrips is het episternum smal langwerpig (fig. 84), evenals bij
Melanthrips. Bij de Tubulifera is het tweedeelig geworden.
Van de rest van het prosternum zijn bij de Terebrantia nog een of
twee paar sklerieten en een enkelvoudig, bij de Tubulifera twee of drie
paar en een enkelvoudig skleriet over.
Bij vele Thysanoptera ligt een paar dezer kleine sklerietjes tusschen
het reeds beschreven episternum en den mondconus. Verder ligt steeds
langs den achterrand van het sternum een paar grootere platen, dat
soms in het midden aan elkaar raakt, terwijl tusschen dit paar en het
eerstgenoemde bij de Tubulifera soms een derde paar aanwezig is.
Achter de gepaarde sklerieten Ugt nog een enkelvoudige plaat (poststernum), waaraan, blijkens de sterke kam aan den binnenkant, sterke
spieren zijn gehecht.
Er dient hier op gewezen te worden, dat de volgorde van de behandeling der sklerieten voor het gemak der behandehng gekozen
is, zonder rekening te houden met de phylogenetische ontwikkeling.
Mesothorax.
De indeeling van het mesonotum, bij de meeste gevleugelde insecten
als regel gecompHceerd gebouwd en te onderscheiden in praescutum,
scutum, scutellum en postscutum, is bij de Thysanoptera relatief eenvoudig. Bij vrijwel alle soorten is alleen een praescutum afgescheiden.
Dit is in het midden smal en loopt naar de kanten breed uit, waar het
soms lateraal diep ingesneden is of een klein plaatje afscheidt. De
overige geleding van het mesonotum ontbreekt. Bij Platyihrips ontbreekt zelfs het praescutum. Bij Aptinothrips is het mesonotum geheel
met het metanotum vergroeid.
Van het groote mesosternum is bij enkele van de onderzochte vormeneenpraesternumafgescheiden. Ditiseen smaUestrook; bij sommige
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Tubulifera loopt het aan de zijkanten breed uit en kan het zelfs in
twee driehoekige platen uiteenvallen.
Een groote variatie treft men aan bij de indeeling van de pleura,
die niet gemakkelijk zijn te identificeeren. Eerst door het vergelijken
van versehillende vormen is dit tenslotte mogelijk gebleken (fig. 72).
Hierbij maken wij gebruik van het feit, dat de stigmata tot het notum
behooren en dat het eene artieulatiepunt van de coxa met den thorax
op de grens van epimeron en episternum ligt, terwijl het andere op
den rand van het sternum ligt (SNODGRASS, 1927; WEBER, 1933).
Tegen het mesosternum ligt aan den zijkant een groote plaat (Aeolothrips, fig. 84).Dieht bij den lateralen voorhoek hiervan ligt het mesothoraeale stigma. Dit wijst er op, dat genoemde plaat uit sternale en
notale deelen is opgebouwd. Aan den voorrand seheidt zich dan ook
vaak een plaat af tegen het stigma aan, het pro-epimeron (Heliothrips,
fig. 83) dat dus bij het mesonotum behoort. Bij Aeolothrips is geen
pro-epimeron afgeseheiden, maar is alleen een niet doorloopende
scheidingsnaad aanwezig.
Bij Frankliniella en Aptinothrips is de groote van Aeolothrips beschreven plaat in twee lange platen gedeeld. De voorste bestaat uit
het vergroeide pro-episternum en pro-epimeron, de tweede is het postepisternum. Bij Platythrips vormen al de besproken deelen e6n geheel,
dat dus het oorspronkelijke sternum met een deel van het notum is.
Tegen den aehterrand van het postepisternum ligt bij alle soorten
het postepimeron. Op de grens van dit met het voorgaande ligt het
artieulatiepunt voor de coxa. Bij Aeolothrips is hetpost-epimeron door
een dwarsnaad in twee deelen verdeeld, zooals dit ook bij Tubulifera
voorkomt (fig. 87 en 88).
Bij de Tubulifera zijn pro-epimeron en pro-episternum, welke bij
Frankliniella &6n geheel vormden, van elkaar gescheiden. De stigmale
plaat ligt hier bovendien geheel vrij van het pro-epimeron (Haplothrips, fig. 87). Het post-episternum is eveneens in twee deelen gescheiden, een ventrale en een dorsale plaat. By Hoplothrips (fig. 88) is
deze ventrale plaat zeer klein.
*

Metathorax.
Het metanotum bestaat bij de gevleugelde Terebrantia (hieronder
ook te verstaan de ongevleugelde vormen van soorten, waarvan ook
gevleugelde vormen voorkomen) uit een notum en een postnotum
(postscutum). Bij de steeds ongevleugelde Platythrips tunicatus
HAL. vormt het slechts 66n plaat, evenals bij sommige Tubulifera
(fig. 87).
Het metasternum is bij alle soorten 66ndeelig.
Langs den zijkant van het metasternum ligt eenpost-epimeron, dat
aan den voorkant via een klein plaatje, het epimeron, met het drie-
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hoekige pro-epimeron is verbonden. Dit laatste vertoont vaak een
opvallende netvormige sculptuur („regione reticulata" van M E L I S ,
1936). In deze plaat, of dorsaal hiervan, ligthet veel omstreden metathoracale stigma.
Bij AptinothripsenHeliothrips ontbveekt
hetpro-epimeron(fig.86,83).
Aan de voorhoeken van het metasternum is aan iederen kant een plaat
afgescheiden, welke dorsaal aan het post-epimeron grenst. Bij Frankliniella en Platythrips is het een smal strookje, dat voor het metasternum
ligt; bij Heliothrips is het een flinke driehoekige plaat, terwijl het bij
Aeolothrips ontbreekt. Bij Aptinothrips, evenals bij de onderzochte
Tubulifera, schuift het episternum tusschen het sternum en het postepimeron, zoodat het laatste verdubbeld lijkt.
Het metathoraeale pro-epimeron omgeeft als een halve maan de
stigmale plaat der Tubulifera, welke los ligt. Het epimeron, dat bij de
Terebrantia meestal zeer klein is en het karakter van een verbindingsstukje heeft, is hier veel grooter. Het episternum ligt hier, juist zooals
bij Aptinothrips tusschen het post-epimeron en het sternum en is
ongeveer van dezelfde afmetingen als het eerste.
Thorax index.
Verschillen in liehaamsbouw tusschen gevleugelde en ongevleugelde
vormen zijn uiteraard bij den pterothorax, die de vleugels draagt, het
sterkst. Verschillen tusschen den apteren thorax en den alaten thorax
manifesteeren zich vooral in de lengte/breedte-verhouding van de nota.
Daar in de systematiek gebruik wordt gemaakt van derelatieve breedte
van de nota, wilden wij trachten de verschillen in een indexcijfer vast
te leggen.
Tusschen verschillende soorten bestaat een verschil in de lengte/
breedte-verhoudingen, dat correleert met de mate van afplatting,
resp. levenswijze van die soorten. De mate van afplatting wordt weerspiegeld in de lengte/breedte-verhouding van het pronotum, dat als
niet-gevleugeld thoraxdeel geen verschil tusschen gevleugelde en
ongevleugelde vormen te zien geeft. Brengen wij deze verhouding van
het pronotum onder in het gewenschte indexcijfer, dan kan hierdoor
het verschil in afplatting tusschen de verschillende soorten uit de
lengte/breedte-verhouding van het mesonotum geelimineerd worden.
Het indexcijfer, dat wij gebruiken, ziet er dan als volgt uit:
j

IAA v breedte mesonotum
lengte mesonotum

lengte pronotum
byeedte pronotum

Wij geven op pag. 32 een tabel van F s van verschillende soorten.
Uit de vergelijking der kolommen blijkt, dat het indexcijfer bij
macroptere vormen uit alleNederlandschegroepenschommelt tusschen
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93 en 140, m.a.w. dat de mesothorax relatief smal is, terwijl hij bij de
brachyptere en aptere vormen breeder is.
Bij die soorten, waarvan zoowel alatae als apterae voorkomen, blijkt
verder, dat deindexcijfers nooit die extremen bereiken, die voorkomen
bij soorten, waarvan slechts alatae of apterae bekend zijn. Van die
soorten met zeer groote I {Anaphothrips secticornis, Platythrips tunicatus) lijkt de thorax specialisatie zoo ver geschreden te zijn, dat het
onwaarschijnlijk moet worden geaeht, dat macroptere vormen van die
soorten zouden bestaan. Ook van die soorten, waarvan I zeer klein is
(Aeolothrips fasciatus L.), is o.i. niet te verwaehten, dat reduetie
of wegvallen der vleugels voorkomt.
Wanneer PRIESNER dus een macropteren vorm van Platythrips
tunicatus HAL. vermeldt, achten wij het niet onwaarschijnlijk, dat
deze macroptere vorm een aparte species is, daar de I van Platythrips
tunicatus het voorkomen van macroptere vormen dezer soort a priori
onwaarschijnlijk maakt. Reeds PRIESNER zelf noemt beide vormen
,,voneinander stark versehieden". Het cJ van Chirothrips manicatus
HAL. wordt in de literatuur apteer genoemd. De I van deze soort
blijktgelijkte zijn aan dievan het gevleugelde$. Bij nauwkeurig onderzoek blijkt het <$ dan ook brachypteer te zijn.
j

breedte mesonotum
lengte mesonotum

1n n

Species en geslacht

Melanthrips fiealbii $

»»

>»

o

Aeolothrips fasciatus $

»>

>»

o

Aeolothrips albicinctus ?

>>

>>

o

Anaphothrips secticornis ? . . . .
Limothrips cerealium $
»>

99

Q

Chirothrips manicatus $
»>

>»

O

Thrips angusticeps ?

>»

»»

o

Thrips klapaleki ?
»>
>»
o
Platythrips tunicatus $ . . . . . .
Hoplothrips pedicularius ? . . . .

lengte pronotum
breedte pronotum

f. macroptera

93
90
103
93
bekend
bekend
onbekend
120
onbekend
137
onbekend
123
123
140
onbekend
III
121

f. brachyptera

onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
166
160
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
137
138
138
156
159
onbekend
onbekend

f. aptera

onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
III
HI
345
onbekend
205
onbekend
III
onbekend
onbekend
onbekend
onbekend
305
186

Bij soorten, welke over het heele lichaam een duidelijke sculptuur
vertoonen, zooals de Heliothripinae en andere, zijn ook de thoracale

33

sklerieten zoo geteekend, waarbij de dorsale zijde steeds het sterkste
patroon vertoont. Ook de stigmale platen, vooral die der Tubulifera
en het metathoracale pro-epimeron zijn vaak netvormig geteekend.
Bij de meeste Thysanoptera vertoont vooral het metanotum een opvallende chitineteekening, welke steeds een min of meer duidelijke
netstruetuur te zien geeft.
Ghaetotaxie.
Hoewel het abdomen van vele Terebrantia dicht met setulae kan zijn
bezet, treft men dit op den-thorax nooit aan. Het pronotum van Aeolothrips is met fijne chitinekorrels bezet. Bij Melanthrips is de teekening
van het metanotum en het achterste deel van het mesonotum met
setulae bezet. Bij Aeolothrips komen hier ook chitinekorrels voor. Bij
Heterothrips zijn de setulae op het metanotum sterk ontwikkeld. Bij
de Thripidae treft men evenals bij Aeolothrips nooit iets anders dan
chitinekorrels aan.
De beharing van den thorax is gewoonlijk zeer constant. P R I E S N E R
(1926—1928) geeft schemata voor de beharing van de Phloeothripidenlarven en beschrijft de beharing van de Terebrantialarven. Juist voor
de vaak zoo moeilijke onderscheiding van de larven heeft P R I E S N E R
met succes gebruik gemaakt van de verschillen in de ontwikkeling van
de constante beharing.
Voor de determinatie van de imagines der Thripidae wordt vooral
gebruik gemaakt van de beharing van het pronotum; zelfs voor generieke onderscheidingen. P R I E S N E R onderscheidt: le een rij haren langs
den voorrand; 2e de haren langs de zijranden; 3e de haren langs den
achterrand en 4e de haren midden op het pronotum (intermarginale
haren).
De lengte van de haren van v66r- en achterhoek en het aantal haren
langs den achterrand zijn van veel gewicht voor de onderscheiding der
genera en soorten.Voor de systematische onderscheiding wordt van de
beharing van den pterothorax geen gebruik gemaakt. De beharing is
hier buitengewoon uniform en tevens weinig markant. Men kan slechts
kleine verschillen in de plaatsing van de groote haren aan den achterrand van den meso- en aan den voorrand van den metathorax constateeren.
Op het kleine metathoracale epimeron, dat bij de Terebrantia slechts
als een verbindingsstuk is ontwikkeld, komen enkele haren voor, die
het vinden van dit plaatje en hierdoor het pro-epimeron, of als dit
niet is ontwikkeld, direct het metathoracale stigma, gemakkelijk
maken. Het pro-epimeron zelf vertoont vaak een opvallende netsculptuur (Taeniothrips, Frankliniella) of een bezetting met setulae {Aeolothrips albicinctus H A L . ) , waardoor de plaat goed is gekarakteriseerd, daar de omliggende platen dergelijke structuren missen.

34

Poot
De pooten der Thysanoptera hebben steeds de aandacht der onderzoekers gehad; de geslachtsnaam Physapus DEGEER (1744) alsmede
de naam voor de orde, Physopoda of blaaspootige insecten (BURMEISTER, 1836) bewijst dit.
Coxa.
De coxen zijn sterk ontwikkeld; het mesothoracale paar staat het
verst uit elkaar, behalve bij de Urothripidae, waar de metathoracale
coxen het verst van elkaar verwijderd zijn. De coxen zijn door conjunctiva verbonden met de thoracale sklerieten, waarmee zij twee
articulatiepuntenhebben.Indegegeven thoraxfiguren zijn deze pimten
met een x aangegeven. De voorste coxen zijn over het algemeen het
breedst, maar vlak, de achterste zijn hooger kegelvormig. Bij de Tubulifera steekt de voorcoxa van boven gezien buiten den prothorax uit
(fig. 100, 101). Bij Aeolothrips fasciatus L. bezit het $ aan de binnenzijde van de mesothoracale coxen een stomp uitsteeksel en een chitineuzen kam. De coxen van het $ zijn geheel normaal. Het ligt voor
de hand om aan te nemen, dat dezeinrichting bij het <Jdient om tijdens
de copulatie het $ vast te houden. Bij andere Thysanoptera kon een
dergelijke inrichting niet worden gevonden (fig. 92, 93).
De basale rand van de coxa, waar spieren zijn aangehecht, is sterk
verdikt. De distale rand is bij Terebrantia niet versterkt en onregelmatig van vorm (fig. 92). Bij Hoplothrips (Tubulifera) echter ziet men
op die plaats gewriehtsvlakjes gevormd, voor de articulatie met de
trochanterofemur.
Trochanter.
De trochanter is met het femur vergroeid, waarbg echter bij de vergroeiingsnaad zwak gesklerotiseerde bandjes zijn overgebleven. Bij de
Terebrantia sluit de trochanter terminaal aan het femur (fig. 102 t/m
104), bij de Tubulifera evenwel ligt de trochanter steeds min of meer
lateraal van het femur (fig. 100, 101).
Op de grens van trochanter en femur, hoofdzakelijk op de eerste
doch minder dikwijls en in geringer aantal op het femur, komt een
aantal zintuigorgaantjes voor (fig. 102t/m 104).Deze zijn aanvankelijk
door TRYBOM (1896) van het femur beschreven. PRIESNBR (1926)
schryft, dat zij alleen op de trochanter voorkomen, wat niet juist is.
TRYBOM zag er een tegenhanger van het tympanaalorgaan van de
Locustidae in, maar afgezien van de ligging op de trochanter in plaats
van op de tibia, zooals bij de Locustidae, doet de bouw niet denken aan
een tympanaalorgaan. PRIESNER wijst op de verborgen ligging als
argument tegen de conclusie van TRYBOM. De orgaantjes, die wij bij
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alle Thysanoptera konden vinden, hebben echter in de groote klasse
der insecten een veel algemeenere verbreiding. Bij vluchtig onderzoek
van enkele willekeurige insecten troffen wij hen aan bij Nitidulidae,
Chrysomelidae, triungulinen van Meloe spp. (Meloidae), bij Nemura
variegata (Plecoptera)y Gopeognatha, Psyllidae, Aphidoidea, dus bij
insecten, zoo sterk verschillend, dat het waarschijnlijk is, dat vrijwel
alle insecten op deze plaats een aantal zenuwtakken vertoonen, welke
in zintuigorganen uitloopen. Bij Terebrantia liggen de kleine ronde
orgaantjes somsineen dubbele rij in eenhalvenringomdentrochanter;
soms, zooals ook bij de Tubulifera, in 6enrij in een niet gesklerotiseerde
spleet (fig. 91), welke ligging overeenkomt met die bij de onderzochte
Chrysomelidae. Bij de laatste heeft ieder orgaantje een spleetvormige
porus. Bij deThysanoptera isdeporusrond.BijOerrissp. vond TEYROVSKY (cit. WEBER, 1933),dat deze orgaantjes dienen voorwaarnemingen
van trillingen van het water. Ook de ligging bij de Thysanoptera in
een niet gesklerotiseerde groef of in groepen, dus in een verzwakt en
vermoedelijk buigbaar deelvan denpoot, maakt het waarschijnlijk, dat
wij hier te maken hebben met organen voor het waarnemen van trillingen van het substraat, welke dan viadenpoot worden overgebracht
op genoemde orgaantjes.
Femur.
Het femur kan karakteristieke vormen aannemen. Het prothoracale
femur isvooralbij Phloeothripidae vaak verdikt; dikwijls hebben de <$<$
sterker verdikte femora dan de $$. Bij de Terebrantia is verdikking
van het voorste femur minder opvallend, maar toch steeds min of meer
aanwezig (fig. 104). Alleen bij de Merothripidae is ook het metathoracale femur verdikt (fig. 105). Aan de binnenzijde van het prothoracale
femur komen vooral bij de Phloeothripoidea vaak tand- of hoornvormige uitsteeksels voor, welke men voor systematische indeeling gebruikt (fig. 100, 101). HOOD (1935) wijst op het verschijnsel van allometrie (WIGGLESWORTH, 1939) bij Thysanoptera. Dit houdt in, dat,
wanneer een bepaald individu van een soort door uitwendige omstandigheden grooter wordt dan de andere individuen van dezelfde soort,
niet alle lichaamsdeelen in dezelfde verhouding toenemen. HOOD
illustreert dit verschijnsel, dat overigens ook bijandere insectengroepen
zeer verspreid is, aan Ecacanthothrips priesneri HOOD (fig. 100, 101).
Het blijkt, dat de lengte/breedte-verhouding van de femora niet constant is,terwijl ook de uitsteeksels van het femur niet in dezelfde mate
groeien. Ook de coxen zijn aan deze allometrie onderhevig. Men blijkt
dus voorzichtig te moeten zijn met het gebruiken vanlengte-verhoudingen der lichaamsdeelen onderling voor de systematische indeeling.
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Tibia.
De tibia is door een scharniergewricht met het femur verbonden. Zij
is gewoonlijk slank en kan aan de birmenzijde van hoornvormige aanhangsels of tandjes zijn voorzien (Sminyothrips, Odmtothrips). Bij het
$ van Phloeothrips ellisi BAGN. isdetibiavan denvoorpoot aande basis
typisch uitgehold, met een klein tandje aan den bovenkant van deze
uitholling.
De buigersen strekkers van de tibia grijpen aan de basis aan (fig.90).
Hier treden sterke verdikkingen op voor de spieraanheehting en voor
de artieulatie met den top van het femur, welke eveneens gewriehtsvlakken vertoont. De achtertibia is soms iets anders gevormd dan de
andere, doordat de grootste breedte distaal ligt en niet in het midden,
zooals bij de andere tibiae. Dit kan samenhangen met het springvermogen, dat bij sommige Thysanoptera ontwikkeld is.
Tars.
De tars is tweeledig (fig. 95, 98, 99), behalve de prothoracale tars
bij de Tubulifera, waar hij voor zoover bekend, e^nledig is (fig. 94).
Het eerste lid is het kleinst en door een gewoonlijk zeer schuine naad
van het tweede geseheiden. Hierdoor is dit eerste lid dorsaal zeer kort.
Beide tarsleden kunnen ventraal tandjes bezitten, op het eerste lid
b.v. bij Odmtothrips; op het tweede bij Kakothrips robustus Uz. of
Taeniothrips incmsequens Uz. Bij vele Tubulifera is het prothoracale
tarslid soms in een groote tand uitgegroeid, welke bij het $ of in beide
geslachten kan voorkomen (fig. 94). Vermoedelijk wordt hier deze
inriehting bij de eopulatie gebruikt en dient het verdikte femur voor
hetzelfde doel, daar de buigspieren van de tibia en de flexor praetarsi,
welke noodig zijn om de haken aan den tars te kunnen benutten, in
hoofdzaak in het femur zijn geborgen (fig. 90).
Bij Aeolothrips en Franklinothrips komaan denbenedenkant van het
tweede tarslid van den voorpoot een naar beneden gebogen haak voor,
terwijl tegenover den top hiervan een tandje staat (fig. 97). Het doel
van dit orgaan is niet bekend. PRIESNER (1926) veronderstelt, dat het
dient voor het uitkruipen van de imago uit het gesponnen eoconnetje
of voor het grijpen van de prooi door deze carnivore soorten. Dit laatste kan zeker niet het geval zijn, daar de imago van Aeolothrips niet
carnivoor is, doch stuifmeel eet, terwijl de carnivore larven, volgens
onze waarnemingen, hun pooten niet gebruiken bij het grijpen of vasthouden van de prooi. De eerste geopperde mogelijkheid blijft bestaan,
hoewelbepaalde spinnende Thysanoptera (Anaphothrips sp. cf. KABNY,
1926) dit orgaan missen.
De flexor tarsi (fig. 90), welke ventraal en basaal aan het eerste
tarslid aangrijpt, heeft bij Aeolothrips en Melmnthripseenstevige pees-
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aanhechting. Bij de Tubulifera is hiervan slechts weinig te zien. Waarschijnlijk hangt dit samen met de geringe beweeglijkheid van de eenledige tars, daar juist bij Aeolothrips, waar de tars zeer beweeglijk is,
ook de spieraanhechting kraehtig is. Het strekken van de tars heeft
plaats door de veerkaeht van de chitine van de dorsale conjunctiva
der tarsleden en de gewrichten van de leden onderling. Fig. 96 geeft
deze inrichting bij Anaphothrips min of meer schematisch weer.
Praetars.
De praetars ( W E B E R , 1933) vormt bij alle Thysanoptera het hechtorgaan, waar de orde den ouden naam Physapoda of Physopoda aan
dankt (fig. 94, 95, 98, 99). Door verschillende auteurs wordt het blaasvormige orgaan aan den top van de tars pulvillus genoemd (JORDAN,
1888; P R I E S N E R , 1926). Daar deze naam tegenwoordig slechts gebruikt wordt voor hechtblaasjes, welke gepaard zijn aangelegd aan
de bases van de klauwtjes, moeten wij voor het blaasje aan de tars
der Thysanoptera den naam arolium gebruiken (SNODGRASS, 1927;
W E B E R , 1933).
JORDAN (1888), U Z E L (1895) en P R I E S N E R (1926) geven teekeningen
van de praetars. Hieruit en uit de beschrijving moet blijken, dat het
arolium opzwelt en werkzaam wordt, doordat de ungues achterover
gebogen worden, bij het samentrekken van de flexor praetarsi. Bij het
ontspannen van deze spier zouden de klauwtjes ingetrokken en het
arolium samengeklapt worden. Deze voorstelling is tegengesteld aan
die, welke voor andere insecten geldt, waar de flexor praetarsi werkelijk
een buiger is.
W E B E R (1938) schrijft van den Thysanopterenvoet: ,,der 2-gliedrige
Tarsus tragt 2 stumpfe Krallen und ein zu einer machtigen Haftblase
durch Blutdruck schwellbares und durch die Krallensehne wieder einziehbares Arolium". Ook de oudere auteurs nemen aan, dat door den
bloeddruk het arolium uitgestulpt wordt.
De klauwtjes zijn in hun oorspronkelijken vorm bij alle Thysanopteren larven aanwezig. Bij de imagines der Terebrantia zijn zij gereduceerd, maar zeer duidelijk als ungues te herkennen; zij vertoonen
echter aan de basis neiging tot vergroeien (Doppelspange van J O R D A N ) .
Bij Megathrips lativmtris H E E G E R zijn beide ungues nog te herkennen,
terwijl bij sommige andere Tubulifera beide klauwtjes tot een geheel
zijn vergroeid.
Vanuit den top van de tibia ldopt een stevige chitineuze staaf door
de tars, de pees van de flexor praetarsi, hier klauwpees genoemd. I n
de tibia eindigt deze staaf soms in een driehoekige plaat (fig. 90); hieraan hecht een spier, welke zich aan den voorkant van detibia vast zet
en een dunne pees, welke door de heele tibia heenloopt, terwijl de bijbehoorende spier in het femur ligt. Van het midden van deze dunne
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pees door de tibia takt een spier af, welke zieh ook aan den tibiawand
hecht. Bij Phloeothrips ellisi BAGN. loopt de klauwpees door tot in het
femur, maar takt in de tibia twee peezen af, waarvan de spieren in de
tibia liggen. De flexor praetarsi geeft hier dus hetzelfde beeld te zien,
dat wij van vele andere inseeten kennen.
Bij Megathrips (Tubulifera) hecht ter hoogte van de basis van het
eerste tarslid aan de klauwpees een dunne pees, waarvan het andere
einde aan den top van het tarslid is bevestigd. Bij Terebrantia kon deze
pees niet worden waargenomen. Daar is echter de tarsus 2-ledig en
beweeglijker, zoodat bij ontspannen van de flexor praetarsi de tarsus
zelf voor het terugtrekken van deze pees evenals die van de flexor
tarsi kan zorgen (ef. Tarsus). De eenledige tars van den Tubuliferenvoorpoot mist die veerkraeht; hier treffen wij dan een aparte pees voor
hetterugtrekken vandeklauwpeesaan. Ventraalindentopvanhet laatste tarslid is de klauwpees vermoedelijk beweeglijk met een ehitineuze
plaat, den unguitractor, verbonden. Deze beweeglijke verbinding is
niet bij alle soorten gelijk (fig. 94, 99).De unguitractor staat onder een
hoek met de klauwpees; wordt deze aangetrokken, dan wordt de top
van den unguitractor naar binnen gebogen. De unguitractor is bij
larven bijna staafvormig; gewoonlijk heeft hij den vorm van een driehoek met de basis distaalwaarts en met afgeronde basishoeken (fig.99).
Op den unguitractor, welkein den wand van het arolium is opgenomen,
staat een gesklerotiseerd plaatje, het empodium. Tegenover de hoeken
van den unguitractor liggen verbindingsplaatjes met de klauwtjes, of
er loopen ehitineuze banden van den unguitractor naar de klauwtjes.
Bij Aeolothrips fasciatus larven is de unguitractor van de basis af
dubbel. E6n tak loopt in den wand van het arolium (empodium), het
andere loopt naar de basis van de klauwtjes. De klauwtjes hebben een
scharnierpunt op den sterk verdikten bovenrand van het laatste tarslid.
Het tot hiertoe beschrevene wijkt niet af van den normalen toestand
bij andere inseeten. Van de basis van den unguitractor loopt nu echter
een halfringvormige beugel naar elk van die klauwtjes, waar deze
voorbij het scharnierpunt is vastgehecht. Deze beugels zag JOBDAN
(1888) als de eenige verbinding tusschen unguitractor en de klauwtjes,
waaruit hij concludeerde, dat bij het samentrekken van de flexor praetarsi de klauwtjes achterover gebogen en het arolium gespannen
wordt.
JOBDAN (1888) vermeldt nog een peervormig orgaantje in het eerste
tarslid of in den top van de tibia (blaasje van JOBDAN). Dit orgaantje,
dat door P B I B S N I B (1926) niet werd waargenomen, zagen wij ook bij
Limothrips amgulicomw JABLONOWSKI (fig. 90). Het staat door middel
van een buisje met de basis van het arolium in verbinding. Het lijkt
een reservoir te zfjn voor het vocht uit het arolium, wanneer dit wordt
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samengetrokken. JORDAN betwijfelt dit. Daar bij samentrekken van
het arolium evenwel slechts een deel van het vocht uit zal treden, kan
dit orgaan, wat zijn grootte betreft, de beschreven functie hebben.
Het basale deel van het arolium, ongeveer zoo ver als het empodium
en de ungues gaan, is iets sterker verdikt dan dentop.Aanheteindvan
het empodium komteenaantal haren voor; bij verschillende Aeolothripoidea ziet men op deze hoogte een kam van fijne setulae. Ook op de
rest van het arolium ziet men enkele onregelmatig geplaatste haren.
Bij de Tubulifera zit aan het laatste tarslid van alle pooten een
onbeweeglijk klauwvormig uitsteeksel (fig. 94). De top hiervan steekt
soms buiten het arolium uit.
Werking van den poot.
Wij zullenons de werking van den poot nu als volgt moeten voorstellen. Bij het optillen van den poot wordt de flexor praetarsi samengetrokken, waardoor de klauwpees met den unguitractor iets in den
tars worden samengetrokken. De top van den unguitractor wordt,
tengevolge van den schuinen stand ten opziehte van de klauwpees,
naar binnen gebogen. Door middel van de verbindingsstukken worden
de klauwtjes naar binnen gebogen, juist als bij alle andere insecten;
hierbij worden de halfringvormige beugels gestrekt. Door het naar
elkaar toe bewegen van de ungues en den unguitractor wordt het
arolium aan de basis samengeknepen; de vloeistof van het arolium
wordt hierbij in den top van het arolium geperst, waardoor de top sterk
opzwelt en het arolium van het substraat los zal laten. Een klein deel
van de aroliumvloeistof zal misschien in het beschreven blaasje in den
top van de tibia overgaan.
Bij het neerzetten van den poot ontspant deflexor praetarsi, waarna
de klauwpees wordt teruggetrokken, bij de Terebrantia door de veerkracht van den tars, bij de Tubulifera door de pees naar den top van
het eerste tarslid. De klauwtjes worden doordehalfringvormige beugels
achterover getrokken en de basis van het arolium wordt wijder, waardoor vloeistof aan den top van het arolium wordt onttrokken en deze
als zuignap kan werken. Ook eventueel naar het blaasje geperste vloeistof zal worden teruggebracht.
Bij krachtig gebruik van de pooten, zooals bij het doorkruipen van
nauwe spleten noodig is, zal de basis van het arolium samengedrukt
en de top sterk gespannen worden, zoodat het moeilijk als hechtorgaan
zal kunnen werken. Bij het sterk samentrekken van de basis van het
arolium komen echter de vaste klauwtjes van de Tubulifera verder
vrij te liggen en zullen zoo als hechtorgaan kunnen dienen bij het doorkruipen van nauwe openingen.
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Chaetotazie.
Bij de meeste Terebrantia komen op de tarsen enkele kransen setulae
voor. Verder ziet men b.v. bij Aeolothrips albicinctus H A L . een
chitinestructuur, bestaande uit fijne chitinekorreltjes.
Bij de Tubulifera ontbreken setulae volkomen. Wei ziet men langs
den distalen rand van de beide tarsleden van den midden- en aehterpoot een chitineuzen kam.
De beharing van de pooten vertoont kleine versehillen tussehen
Terebrantia en Tubulifera. Bij alle Terebrantia zijn het prothoracale
femur en de tibia onregelmatig behaard; de laatstgenoemde vertoont
aan dentoptwee sterk ontwikkelde haren (sporen) (fig. 99), welke bij
Melanthrips door 6en stevig kegelvormig haar zijn vervangen (fig. 95).
De tars is met eenige stevige haren bezet. Over de beharing van het
arolium is reeds gesproken.
Ook de midden- en aehter-femora zijn onregelmatig behaard. De
tibiae bezitten echter haren, welke in lengterijen zijn gerangschikt. Dit
verschijnselisvooralbij deachtertibia opvallend, mede doordat de beharing hier zeersterk isontwikkeld. Bij deapteresoorten (Aptinothrips,
Platythrips) zijn de haren der achtertibia niet kraehtiger dan die der
andere. Gewoonlijk zijn de sporen van de achtertibia zeer sterk ontwikkeld. Waarschijnlijk hebben wij hier te maken met zgn. springsporen. De lange rijen haren op de achtertibia spelen vermoedelijk een
rol bij het in orde brengen van de vleugelfranje. De pooten van de
Tubulifera zijn veel minder behaard dan die der Terebrantia. Op het
laatste derde deel van de tibia komen steeds twee typische lange haren
voor. De sporen aan het eind van de tibia zijn niet sterk ontwikkeld,
ook die der achtertibia niet. Bij Hoplothrips pini HAL. kan men waarnemen, dat de beharing der achtertibiae bij gevleugelde exemplaren
iets dichter is dan bij de ongevleugelde.
Vleugel
Ontwikkeling.
Hoewel de naam der orde naar den vorm der vleugels is gegeven,
is toch de franje van de vleugels niet typisch voor Thysanoptera, daar
zij ook bij andere zeer kleine insecten voorkomt. Buiten de Thysanoptera treft men franjevleugels aan bij de Ptiliidae (Coleoptera) en bij
Proctotrypidae, Triehogramminae (Ghalcididae) en Mymaridae (Hymenoptera), verder hebben bepaalde kleine Microlepidoptera, Phylloenistis
e.d. een opvallend sterk ontwikkelde franje.
De franje aan de vleugels van dergelijke insecten moet als een compensate voor dereductie van het vleugeloppervlak worden beschouwd.
Wij zien dan ook, dat de franje het zwakst is ontwikkeld bij die Thysanoptera, waar het vleugeloppervlak relatief nog het best ontwikkeld is,
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nl. bij de Aeolothripoidea. Bij Mymarothrips BAGN. (Orothripidae) ontbreekt de franje volgens BAGNALL (1930) geheel.
Vleugelreductie iseen gevolg van de levenswijze en kan moeilijk voor
systematisehe doeleinden, anders dan voor soortsonderscheiding, worden gebruikt. TBYBOM (1896) rubriceert de Thysanoptera volgens de
vleugelontwikkeling. P E I E S N E R (1926) gaat hierop doorenonderscheidt
de volgende 10 groepen:
le <Jen $ beide apteer
2e S apteer, $ maeropteer
3e c?apteer, $ apteer en maeropteer
4e <$ en $ beide zoowel apteer als maeropteer
5e (J brachypteer, $ maeropteer
6e <Jbrachypteer, $ brachypteer en maeropteer
7e $ en $ beide brachypteer
8e <Jen $ beide zoowel brachypteer als maeropteer
9e <Jmaeropteer, $ brachypteer en maeropteer
lOe (J en $ beide maeropteer, het normale geval bij. Thysanoptera.
Behoudens de negende groep, is bij alle combinaties het mannetje op
dezelfde manier of korter gevleugeld dan het wijfje. Van de negende
groep is slechts e6n voorbeeld bekend, nl. Thrips discolor HAL., waarvan het <Jzoo zeldzaam blijkt te zijn, dat het sinds U Z E L (1895) niet
meer is teruggevonden. Het is dus zeer goed mogelijk, dat men nog
brachyptere <J(J vindt, waardoor deze eenige uitzondering ophoudt te
bestaan.
Het blijkt in ieder geval duidelijk, dat de <J<J in geen geval een beter
vliegvermogen bezitten dan de $$. Hiermee is voldoende weerlegd,
wat W E B E E (1938) schrijft: ,,Reduktion der Fliigel ist besonders bei
den $ haufig, die auch durch plumperen Bau von den <Jabstechen."
Het opsommen van de soorten, die in bovenstaande groepen thuis
hooren, heeft weinig zin, daar vaak alleen tengevolge van de onvoldoende kennis van de vormen van een soort deze in een bepaalde groep
wordt geplaatst. Zoo hoort de eenige door P E I E S N E R genoemde soort
van groep 5, Thrips klapaleki Uz. niet in deze groep thuis, doch in
groep 6, daar wij brachyptere $$ vonden (fig. 129). Groep 5 houdt hiermee dus op te bestaan.
Het verschijnsel, dat van een bepaalde soort in een geslacht aptere
en macroptere exemplaren voorkomen, is bij de Terebrantia, indien het
al bestaat, zeer zeldzaam. P E I E S N E R (1926) noemt drie voorbeelden
nl. Aeolothrips albicinctus HAL., Ghirothrips manicatus H A L . en Platythrips tunicatus H A L . 1 ), hij is echter niet zeker van Ghirothrips manix
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catus,want van het aptere $zegt hij: ,,Es durfte sich urn iiberwinterte
$$handeln, derenFliigel abgestossensind."Bovendienzijnalledoorons
gevangen <$<$ van deze soort, brachypteer (cf. Thoraxindex). Aeolothrips albicinctus blijkt in ieder gevalook brachypteer te zijn (fig. 123),
hoewel de hyaliene vleugelstompjes zeer moeilijk te zien zijn. Het is
de vraag in hoeverre werkelijk aptere exemplaren van deze soorten
bestaan (cf. Thoraxindex). De waarde van het indeelen in groepen,
zooals TBYBOM (1896) doet, blijft steeds twijfelachtig, omdat men
nooit weet of er niet meer vormen van een soort bestaan. Wanneer wij
van een soort macroptere en aptere vormen meenen te kennen, is het
bovendien vaak de vraag of wij werkelijk met 66nsoort te doen hebben
(cf. Thorax). Alleen kweekproeven zouden kunnen uitmaken in hoeverre dergelijke vormen inderdaad tot dezelfde soort behooren. Bij
Thrips angusticeps Uz. ftreedt een soort generatiewisseling op. De
eerste of voorjaarsgeneratie is brachypteer, de tweede of zomergeneratie is macropteer (fig. 124 t/m 128).
Vorm.
Devorm van den Thysanopterenvleugel isvrij typisch voor desuperfamilies. In het algemeen kan men zeggen, dat bij den vleugel van de
Aeolothripoidea de voor- en achterrand recht zijn en parallel loopen.
De top van den vleugel is afgerond (fig. 106t/m 110).De korte vleugels
van de brachyptere soort Ehipidothrips brunneus WILLIAMS zijn evenals de lange Aeolothripoiden-vleugels afgerond aan den top (fig. 122).
Bij de Thripoidea is de vleugel spits. De voorrand isrecht of concaaf,
de achterrand is steeds convex (fig. I l l t/m 119). De vorm van den
vleugel van Parthmothrips (Heliothripinm) (fig. 118) wijkt in vorm
van den normalen Thripoiden-vleugel af. Dekortevleugelsderbrachyptere vormen hebben soms een spitse punt (Thrips angusticeps Uz., fig.
123t/m 128);bijThrips klapaleki Uz.is devleugelstomp rond (fig. 129).
De Phloeothripoidea hebben twee weinig van elkaar afwijkende
vleugelvormen (fig. 120, 121). Bij den eenen loopen de meestal rechte
voor- en achterrand evenwijdig. Bij den anderen zijn voor- en achterrand min of meer concaaf, waardoor de vleugel iets zoolvormig wordt.
Brachyptere Phloeothripoidea zijn ons onbekend, maar komen volgens
de literatuur voor.
Adering.
De vleugeladering der Thysanoptera wordt in de verschillende handboeken sterk gereduceerd genoemd. W B B B E (1938) zegt hiervan:
,,Adern stark vermindert, kaum deutbar", zonder een poging tot identificatie van de aderen te doen. CoifSTOCK (1923) neemt een teekening
van een Aeolothripoidenvleugel over en voegt hieraan de namen van
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de aderen toe, zooals die zijns inziens hooren te zijn, zonder blijkbaar
zelf de vleugels te hebben bestudeerd, waardoor een groot aantal
details hem onbekend moet zijn gebleven. In de Thysanopterologische
literatuur spreekt men van een randader, een hoofdader en een bijader.
PRIESNER (1926) veronderstelt, dat de randader de costa, de hoofdader
de radius en de bijader de cubitus is,terwijl de korte ader, die de schub
afscheidt, de analis is. De Thysanopterenvleugel vertoont een zekere
overeenkomst met die der Copeognatha (fig. 74).
Daar ons geen Thysanopterenvleugel bekend is,welke alle mogelijke
details te gelijk te zien geeft, moeten wij de ontwikkeling van de
vleugeladering nagaan aan de hand van een sehematische vleugelteekening (fig. 75), om vervolgens uiteen te zetten, hoe dit schema bij
de verschillende groepen en soorten is gewijzigd. Dit schema geeft het
volgende te zien:
De costa loopt in den voorrand van den vleugel en is behaard.
De subcosta is kort, loopt over eenigen afstand parallel met de costa
en vereenigt zich dan met deze.
De radius is steeds goed ontwikkeld, loopt evenwijdig met den voorrand en geeft op ongeveer 1/2 van de lengte een tak af, welke naar den
voorrand loopt. De radiussector loopt recht door, evenwijdig aan den
voorrand. Op ongeveer 2 / 3 van de lengte loopt nog een tak naar den
voorrand.
De media loopt evenwijdig aan den radius en radiussector en geeft
ongeveer in het midden een tak af naar den radiussector; op 2 / 3 van
de lengte gaat een tak naar den achterrand.
De cubitus loopt over eenigen afstand samen met de media en takt
op ongeveer 1/z van devleugellengteafengaatindenachterrand loopen.
De eerste analis gaat direct naar den achterrand om daarin verder te
loopen, de tweede analis loopt direct in den achterrand uit. Door de
eerste analis wordt een klein anaalveld (schub) afgescheiden.
Bij de Aeolothripoidea is het gegeven schema het beste te herkennen.
De top van den radiussector buigt hier naar den voorrand van den
vleugel, de top van de media buigt naar den achterrand toe. De plaats
waar de cubitus van de media afwijkt is slechts bij enkele soorten te
herkennen (Archankothrips, fig. 108). Bij Dactuliothrips (fig. 106) is
de anale schub niet van de rest van het vleugelvlak gescheiden. Bij
Eryihroihrips (fig. 109) is de tweede analis te onderscheiden.
Bij de Thripoidea outbroken vele van de beschreven details, terwijl
ook onderling groote verschillen voorkomen. De aftakking van den
radius naar den voorrand in den beschreven vorm is slechts bij enkele
Thripidae waar te nemen (Thrips physapus L.). De tweede tak ontbreekt, voorzoover ons bekend, steeds. Bij de Heliothripinm kan men
de radiuslangsden voorrand van den vleugel zien loopen;aan het eind
wijkt hij hier weer eenigszins van af (fig. 117). De radiussector loopt

gewoon door op de beschreven wijze. Bij Parthenothrips dracaenae
H E E G E B (fig. 118)is de voorste tak geheel met den voorrand vergroeid.
De media loopt gewoonlijk niet tot den vleugelrand door. De verbinding tusschen media en radius komt bij Merothrips (fig. 112) en
sommige Anaphothrips spp. voor (fig. 111). Bij sommige Thripidae
loopt de media een eind samen met den radiussector en takt bijna in
het midden van de vleugellengte van deze af (fig. 115), misschien hebben wij hier met een rest van de dwarsader tusschen media en radiussector te maken. De media kan echter ook volkomen ontbreken (fig.
119). De aftakking van de cubitus konden wij bij de Thripidae nergens
waarnemen. De anale schub is hier steeds afgescheiden.
Bij de Phloeothripoidea ontbreken de randaderen. Er is hier slechts
een deel van den radius overgebleven (fig. 120, 121).
Chaetotaxie.
Met uitzondering van de familie Merothripidae zijn de vleugels van
alle Terebrantia dicht met setulae bezet. Daarnaast komen nog kleine
chitineuze korrels voor. Bij Parthenothrips komt zelfs de netvormige
teekening van het lichaam ook op den vleugel voor.
De beharing van den Thysanopterenvleugel varieert sterk. Bij de
Terebrantia zijn de aderen en de vleugelranden, waarin ook aderen
loopen, met trichomata bezet. Ook de franje wordt door trichomata
gevormd, welke sterk zijn verlengd (ciliae). Deze zijn vaak gegolfd.
Alle overgangen tusschen een normaal en een franjehaar komen aan
den voorrand van bepaalde soorten voor.
Op den voorrand der vleugels van de Aeolothripoidea staan twee
rijen normale haren, wat overeenkomt met de aanwezigheid van twee
aderen (costa en radius) in den voorrand van den vleugel. Bij sommige
soorten nemen de haren van 66n van de rijen in de richting van den
vleugeltop in lengte toe; eigenlijke ciliae komen op den voorrand nooit
voor (fig. 78).
Bij enkele Thripidae (Parthenothrips) zien wij op den voorrand ook
slechts normale haren. Bij de naaste verwanten (Heliothrips) is een
van de haarrijen reeds franjevormig, zooals dit bij de meeste Thripidae
het geval is. Ook Heterothripidae en Merothripidae vertoonen hier deze
franje (fig. I l l t/m 116, 119).
Op den achterrand hebben alle Terebrantia met uitzondering van
Mymarothrips BAGK. franjeharen. Doordat de ciliae echte trichomata
zijn, is de franje eenigszins bewegelijk ten opzichte van den vleugel.
Wanneer de vleugels in rust op den rug worden gehouden, komt de
franje in delengte van den vleugelte liggen. Voor het dier gaat vliegen,
moet de franje loodrecht op de lengteas van den vleugel komen te
staan. Door den vorm van den basalen ring, waarin de haren zijn geplant, is het niet mogelijk de franje verder dan 90° op te zetten. Een
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groot deel van de randaderen heeft twee soorten haren, die vaak in
dikte of lengte verschillen, maar in ieder geval in twee vlakken liggen,
doordat de haren aan twee kanten van den ,,randader" zijn ingeplant.
Dit is echter slechts daar het geval, waar enkele aderen samen den
randader vormen (fig. 76, 77).
De aderen op het vleugelvlak zijn bezet met normale haren, welke
aan de bovenzijde van den vleugel zijn ingeplant. De teekening van
een Thysanopterenvleugel bij W E B E R (1938), waar ciliae op de media
ontspringen, moet op onnauwkeurigheid berusten.
Het aantal haren op devleugeladerenen de rangschikking ingroepen
wordt voor de onderscheiding van de soorten, soms van de genera,
gebruikt.
Op het puntje van de analeschub, aan deonderzijde van den vleugel,
staat een paar chitineuze aanhangsels, dat aan den top vergroeid is
(fig. 80). Zij dragen niet het karakter van trichomata, wat klopt met
de plaatsing aan de onderzijde van den vleugel; daar loopt nl. geen
ader, terwijl trichomata op den vleugel uitsluitend op de aderen schijnen voor te komen. In de gleuf, door deze twee haarvormige uitsteeksels gevormd, haakt een kurketrekkervormig haar van den voorrand
van den aehtervleugel (fig. 81).Deze inrichting komt ook bij de Phloeothripoidea voor. Op het basale deel van den voorrand van den aehtervleugel komt een aantal haakvormige haartjes voor, waarmee de
aehtervleugel in de schub van den voorvleugel wordt gehaakt.
Bij de Phloeothripoidea zijn de franjeharen anders ingeplant dan bij
de Terebrantia. Zij missen het karakter van trichomata, wat klopt met
het ontbreken van aderen in den vleugelrand. Waarschijnlijk komt de
franje hier, wat haar ontstaan betreft, overeen met setulae. Zij gelijkt
hier op de franje van de Ptiliidae (Coleoptera). De franjeharen liggen
meerendeels in het vlak van den vleugel. Zij zijn op eenigen afstand
van den rand ingeplant, aan de bovenzijde van denvleugel;zijzijn niet,
zooals de franjeharen der Terebrantia, beweeglijk t.o.v. den vleugel.
Op het laatste derde deel van den achterrand komt vaak een aantal
franjeharen voor, dat niet in het vlak van den vleugel ligten vanboven
gezien een hoek maakt met de andere franjeharen. Het aantal van
deze ,,terugloopende" haren wordt vaak gebruikt voor de onderscheiding van soorten.
Echte trichomata komen nog op de restanten van den radius voor
aan de basis van den vleugel.
Bij de interpretatie van de aderen van den Thysanopterenvleugel
hebben wij gebruik gemaakt van het feit, dat echte haren slechts op
aderen voorkomen en van de veronderstelling, dat de hoofd- en bijader bij alle groepen homoloog zijn.
Verder is de structuur van de aders van nut voor de homologiseering
(fig. 79). Bij Melanthrips ficalbii B U F FA zien wij, dat de versterkings-
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ringen van de aderen een verdikte zijde hebben, welke vaak wordt
gemarkeerd door chitineuze haakjes. Deze verdikkingen en haakjes
geven den morphologisehen aehterkant van den ader aan en veroorloven ons, uit te maken of een dwarsader een ader verlaat of er
naar toe komt. Op deze wijze is komen vast testaan, dat de dwarsader
tusschen radiusseetor en de media een tak van de media is.
d. ABDOMEN

Segmmten
Men neemt tegenwoordig aan, dat het abdomen der insecten uit elf
echte segmenten en een eindsegment of telson bestaat. Dit laatste is
nog slechts bij zeer enkele insecten aanwezig. De anale opening, oorspronkelijk een instulping van het telson, is bij de reductie van dit
laatste naar het Xle segment verplaatst. Dit bestaat gewoonlijk nog
slechts uit een dorsale plaat, de epiproct en twee laterale platen, de
paraprocts (SNODGBASS, 1931). Bij de ThysanopUra treft men tien
duidelijk ontwikkelde segmenten en resten van een elfde aan.
Het primitieve abdominale segment bestaat uit een tergiet, een
sterniet en twee laterosternieten (pleura, episterna), welke men hDmologiseert met desubcoxen van den thorax. Dezelaterosternietendragen
de eventueel aanwezige styli (SHODGRASS, 1931; W E B E R , 1933). De
gonoporus der $$ ligt oorspronkelijk tusschen de sternieten VIII en
I X ; die der <$<$ tusschen de sternieten I X en X.
Het achtste en negende segment der Thysanopteren $$ wijkt van
de voorgaande zeven af door de aanwezigheid der gonapophysen. Wij
behandelen daarom de verdeeKng der eerste zeven segmenten in sklerieten afzonderlijk.
le t/m Vile segment.
De tergieten van alle zeven eerste segmenten zyn goed ohtwikkeld,
dat van segment I is gewoonlijk smal. Tegen den zijkant van de tergieten I t/m VII kunnen laterotergieten voorkomen, meestal komen
zij slechts bij de segmenten I I t/m VII voor. Het stigma van het eerste
segment ligt op het laterotergiet of, waar dit ontbreekt, op het tergiet
zelf. De sternieten van de segmenten I I t/m VII zijn eveneens goed
ontwikkeld, sterniet I is vaak zwak gesklerotiseerd en daardoor soms
moeilijk te herkennen. Duidelijk ontwikkelde laterosternieten kunnen
aan de segmenten I I t/m VII voorkomen (fig. 82 t/m 88).
DeAeolothripoidea missen,voorzoover wijkondennagaan, de laterosternieten geheel.Volgens PBIESNBR (1926) hebben de Terebrantia een
of twee ,,Pleuralplatten". Het is niet duidelijk, wat hij met pleura bij
Aeolothripoidm bedoelt (cf. MELIS, 1933).
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• Bij Aeolothrips en Melanthrips zijn de zijranden van de tergieten I I
t/m VII van een andere structuur. Het komt hier echter niet tot vorming van losse sklerieten.
Het was ons niet mogelijk aan ons Heterothripiden-materiaal na te
gaan of deze groep ook laterosternieten of laterotergieten bezit.
Bij de meeste Thripidae ontbreekt laterotergiet I. Bij Aptinoihrips
is het wel aanwezig (fig. 86), terwijl bij Anaphothrips spp., welke wij
tot de primitiefste Thripidae rekenen, alle laterotergieten ontbreken.
Laterosternieten I I t/m VII komen, voor zoover ons bekend, bij
alle Thripidae voor; soms ziet men lateraal op segment I een klein
sklerietje, dat SPEYER (1934), waarschijnlijk terecht, een rest van
laterosterniet I noemt (fig. 85).
Bij de Tubulifera ontbreken laterosternieten en -tergieten geheel.
Wel ziet men lateraal van tergiet I een of enkele losse plaatjes liggen
(fig. 87, 88). Het eerste abdominale stigma ligt hier in een los skleriet.
Aan den voorrand van tergieten en sternieten is een smalle strook afgescheiden door een chitineuze riehel, waarop setae staan.
Bij de <$<$ der Megathripidae KARNY komt aan de zijkanten van
tergiet VI een paar chitineuze buizen voor. Deze zijn hoi en aan den
top van een opening voorzien. De functie van deze organen, die in
vorm en plaatsing sterk aan de siphonen der Aphididae herinneren, is
onbekend.
Doordat de $$ uitwendige genitalia aan het VHIe en IXe segment,
de <$<$ slechts aan het IXe segment bezitten, vertoont de verdeeling
van de segmenten VIII %n I X in sklerieten, een sexueel dimorphisme.
Wij dienen dus deindeeling in sklerieten bij de beide sexen afzonderlijk
te behandelen.
Vllle t/m Xle segment der <&?.
Bij de cJc?der Terebrantia is het V l l l e sterniet normaal ontwikkeld;
ook wat de laterosternieten betreft, wijkt dit segment niet van de
voorgaande segmenten af, maar laterotergieten ontbreken aan dit
segment steeds. Het tweede abdominale stigma ligt aan den zijkant
van het tergiet. Tergiet I X en sterniet I X zijn sterk ontwikkeld en
aan de voorzijde met elkaar vergroeid. De spleet, welke tusschen deze
twee platen overbMjft, staat een beweging van deze twee platen ten
opzichte van elkaar toe (fig. 142).De voorrand van sterniet I X is sterk
gesklerotiseerd; sterniet IX, de subgenitale plaat of het hypandrium,
is naar aehteren verlengd. Dit verlengstuk wordt door MELIS (1936)
ten onrechte sterniet X genoemd (I.e.,fig. XII, 2).Indien de veronderstelling van MELIS juist was, dan zou de gonoporus van het <J van
Tamiothrips aehter sterniet X liggen.
De aehterrand van tergiet I X is iets eoncaaf; dit maakt, dat bij de
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copulatie de segmenten X en XI gemakkelijk naar boven kunnen
worden gebogen.
De achterhoeken van sterniet I X loopen soms in een sterk gesklerotiseerde punt uit. Deze punten worden door D E GRYSE & TREHERNE
(1924) ten onrechte voor de styli (,,Coxites") van segment IX aangezien. De afscheiding, welke deze auteurs aangeven tusschen bedoelde
punten en de rest van het skleriet, konden wij niet waarnemen. Styli
zijn steeds ingeplant op de laterosternieten (subcoxen); deze zijn bij
de Thysanopteren &J aanwezig als de bases der parameren, waarmee
de beschreven punten niets uit te staan hebben.
TergietX is normaal ontwikkeld, sterniet X bestaat uit twee platen,
welkelateraalmettergietX zijn vergroeid; het eonjunctivum tusschen
deze twee deelen van sterniet X vormt het achterste deel van de
bovenzijde van de genitale kamer, waarvan deonderzijde door sterniet
I X wordt gevormd.
Segment XI bestaat uit een klein tergiet (epiproct) en een sterniet,
dat uit twee plaatjes (paraproets) bestaat, welke zijdelings tegen het
tergiet aanliggen.
Bij Aeolothrips is de achterrand van sterniet I X diep uitgesneden,
waardoor de aedeagus gemakkelijk naar buiten kan treden. De achterhoeken van sterniet I X vertoonen groote haken, op de plaats waar
over het algemeen een sterke sklerotisatie aangetroffen wordt. Deze
haken dienen vermoedelijk bij de copulatie.
Een dergelijke inrichting treffen wij bij Kakothrips robustus Uz.
aan.
Bij de <J<J der Tubulifera is segment VIII als de zes voorgaande ontwikkeld.
Tergiet IX en sterniet I X zijn als bij de Terebrantia vergroeid. Het
hypandrium is hier relatief kleiner dan bij de Terebrantia, het is niet
naar achter verlengd (fig. 146). Bij de Tubulifera treedt de aedeagus
ventraal uit de genitale kamer, het hypandrium klapt hier naar beneden; bij de Terebrantia klapt het abdominale uiteinde omhoogen treedt
de aedeagus naar achter uit de genitale kamer, het hypandrium blijft
hier ten opzichte van de rest van het abdomen op zijn plaats.
D E GRYSE & TREHERHE (1924) schrijven: ,,In these Tubuliferae
which we have examined, the dorso-lateral angle of the hypandrium
bears a simple, blunt or sharp process in which no parts can be distinguished." D E GRYSE &TREHERNE zien in deze uitsteeksels „eoxites", dus homologa van de styli. Naar onze meening ontbreken styli
bij de Thysanoptera geheel en zijn de beschreven gesklerotiseerde
hoeken slechts secundaire verdikkingen.
Segment X vormt een gesklerotiseerd, meestal cylindrisch geheel.
De ventrale voorrand is halfcirkelvormig uitgesneden (fig. 146). Dit
maakt de passage van de aedeagus mogelijk.
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Segment X I ligt als een smalle, gewoonlijk vliezige ring tegen den
aehterrand van segment X. Hierop staat de anale beharing.
VHIe t/m Xle segment der $$.
Bij de $$ der Terebrantia is tergiet V I I I normaal ontwikkeld; laterotergieten zijn steeds afwezig. Het tweede abdominale stigma ligt aan
den zijkant van het tergiet. De laterosternieten vormen de bases van
de valvae van den ovipositor en vormen geen deel van het exoskelet.
Sterniet V I I I bestaat uit twee driehoekige platen, die al of niet met
het tergiet zijn vergroeid.
Segment I X is ongeveer zooals het V H I e gesklerotiseerd; de beide
platen, waaruit het sterniet bestaat, zijn steeds met het tergiet vergroeid. Het ventrale conjunetivum van deze twee platen vormt het
grootste deel van de seheede van den ovipositor.
Segment X is als het voorgaande ontwikkeld, doch aanmerkelijk
kleiner. Tergiet X is vanaf den aehterrand tot halverwege gespleten.
Segment X I is als bij het (J ontwikkeld.
Bij de Aeolothripoidea valt de sterke ontwikkeling van het IXe segment op in vergelijking met dat van de Thripidae. Deseheede voor den
ovipositor is hier aan de basis zeer diep, doordat de ovipositor naar
boven gebogen is.
Bij de Tubuliferen ?$ is tergiet V I I I normaal ontwikkeld, sterniet
V I I I vertoont aan den voorrand een afzonderlijke strook, aan den
aehterrand een vliezige klep, welke inrust over den genitalen porus ligt
( M E L I S , 1935).
Sterniet I X is in twee platen gedeeld, welke zijdelings met tergiet I X
zijn vergroeid.
Segment X en X I zijn als bij het $ ontwikkeld, alleen ontbreekt de
halfeirkelvormige insnijding aan den ventralen voorrand van segment X.
Bij de Ghirothripoididae (cf. Systematiek) komt aan den aehterrand
van tergiet V I I I een paar hoornvormige en een aantal kortere aanhangsels voor (fig. 139, 140).
Met uitzondering van de Urothripidae (fig. 141) is het IXe segment
steeds korter dan het V l l l e .
De ontwikkeling van segment X is binnen de suborde zeer variabel.
Gewoonlijk is de tubus cylindrisch tot zwak kegelvormig (fig. 146).
De lengte kan sterk varieeren. Bij Leeuwenia spp. bereikt de tubus
de lengte van de rest van het abdomen; bij Haplothrips is hij vaak
weinig langer dan de overige segmenten. Bij de Pygothripidae is het
Xe segment gezwollen (fig. 137, 138).

4
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Chaetotaxie.
Het abdomen der Aeolothripoidea is slechts spaarzaam met setulae
bezet. De achterrand van segment X I en een deel van den rand der
sternale platen van het Xe segment der $$ van Aeolothrips is met
lange setulae bezet, welke het afzetten van de exerementen zullen
vergemakkelijken.
Het abdomen der Heterothripidae is dieht met krachtig ontwikkelde
setulae bezet. Aan den achterrand van de abdominale tergieten en
sternieten komen chitineuze kammen voor (fig. 132). Vaak bestaan
de kammen hier uit plaatjes, welke in enkele punten uitloopen. De
vorm van de kammen wordt vaak voor de onderscheiding van soorten
gebruikt.
Onder de Thripidae bezitten de Sericothripinae een dicht kleed van
setulae. Bij andere Thripidae komen setulae op het abdomen slechts
als uiterst fijne kammen op verschillende sklerieten voor. De achterranden van tergieten en laterotergieten zijn vaak van chitineuze kammen voorzien. Vooral de ontwikkeling van den kam aan den achterrand
van tergiet VIII van vele Thripiden-?? wordt veel als determinatiekenmerk gebruikt (fig. 130). Alle overgangen van een kam, bestaande
uit haarvormige setulae, via driehoekige plaatjes met stekelpunt, eenvoudigedriehoekigeplaatjes en een onregelmatig gegolfden achterrand,
tot een breede chitineuze strook, welke over de conjunctiva heensteekt
(Anaphothrips secticornis T E Y B . ) , komen voor (fig. 130 t/m 135). Al
deze aanhangsels zijn van exocuticulairen oorsprong en worden dus
door de gewone epidermiscellen afgescheiden. Op plaatsen, waar setae
zijn gevormd en dus de epidermis uit trichogene cellen bestaat, ontbreken de beschreven aanhangsels (Anaphothrips, fig. 135). Men ziet
slechts by zeer primitieve Thripidae aanhangsels aan den achterrand
van de abdominale sternieten. De achterrand der laterosternieten
eindigt steeds in onregelmatige driehoekige plaatjes (fig. 131, 133, 134).
Bij de Tubulifera ontbreken setulae geheel.
De beharing van het abdomen is vooral bij de Terebrantia zeer constant. De sternieten bezitten langs denachterrand zeslange trichomata
en soms een aantal intermarginale haren. Eventueel aanwezige laterosternieten bezitten geen trichomata.
Een tergiet bezit, samen met de bijbehoorende laterotergieten, langs
den achterrand acht trichomata. Wanneer er laterotergieten zijn, staat
op elk van deze 6en van deze acht trichomata. Langs den zijkant van
de tergieten komen gewoonlijk enkele goed ontwikkelde trichomata
voor l) en gewoonlijk een aantal intermarginale haren. Ook de laterotergieten bezitten, naast het genoemde haar, soms nog een of enkele
andere haren.
l

) SPEYER (1934)gebruikt dezeharen voor de onderscheiding van Thrips major
Uz. en Thrips fwmipmmis HAL.
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De beharing van het eerste segment, vooral die van het sterniet,
wijkt door de reduetie van de sklerieten steeds van de rest af.
De laatste segmenten van het abdomen vertoonen door de speeialisatie van de sklerieten en door de sterkere ontwikkeling van de aanwezige setae, een afwijking van het schema der beharing, daar de
marginale haren niet van de intermarginale zijn te onderscheiden. Het
voorkomen van hetzelfde aantal trichomata op de segmenten VII,
VIII en IX wijst er op, dat de laatste segmenten morphologisch uit
dezelfde deelen als de voorgaande zijn opgebouwd, met uitzondering
van eventueele laterosternieten, welke geen beharing bezitten. De genoemde zes haren aan den achterrand van de sternieten liggen bij het
$ op het groote skleriet van segment I X in tweerijen van drie langs den
onderrand.
Limothrips spp. en ook de <$<$ van Franlcliniella spp. kunnen op het
IXe en Xe segment zeer sterk ontwikkelde stekelvormige haren bezitten.
Opvallend ishet voorkomen van opzintuigkolfjes gelijkende organen
op het IXe tergiet van sommige larven (Aeolothrips, Kakothrips, fig.
7, 8).
Bij de Tubulifera komen op de tergieten I I t/m VII lateraal aan
iedere zijde twee haakvormig gebogen trichomata voor, welke dienen
om de vleugels in rust op hun plaats te houden. Langs den achterrand
van de tubus hebben de Tubulifera gewoonlijk lange haren, welke met
kortere afwisselen (fig. 146). Bij de Urothripidae zijn vier of zes zeer
lange haren a^nwezig (fig. 141).
De functie van de haren is vaak moeilijk vast te stellen. De lange,
stevige haren van het abdominale uiteinde worden door gevleugelde
Thripidm gebruikt voor het in orde brengen van de vleugels, voor zij
gaan vliegen. Ook kan men waarnemen hoe deze dieren zich met de
haren van het achterlijfsuiteinde tegen aanvallen van de larven van
Aeolothrips spp. verdedigen. De larven van Heliothrips spp. dragen
een excrementdruppel tusschen de haren van de omhooggerichte
achterlijfspunt. Over het algemeen zal de anale beharing het afzetten
van d©©xcrementen vergemakkelijken.
Op d©tergieten 4 en 5 treft men bij (J<J van Aeolothrips spp. driehoekig©oflangwerpige, sterk gesklerotiseerde plaatjes aan; verschillen
in vorm hiervan kunnen dienen voor de onderscheiding der soorten.
Van de functie is niets bekend.
Bij de Thripiden-<?<J komen vrij algemeen op de sternieten I I I t/m
VII of IV t/m VII ronde tot ovale lichte veldjes voor, welke men algemeen in de literatuur zintuigveldjes noemde (PEIESNEE, 1926), totdat
uit de onderzoekingen van KLOCKE (1926) duidelijk is gebleken, dat
onder dezeveldjes kliercellen liggen. Opde plaats van het veldje komen
porien in de chitine voor, terwijl daar blijkbaar de epicuticula ont-
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breekt. KLOCKE veronderstelt, dat deze klierveldjes de werking van
hechtnapjes bij de copulatie hebben (fig. 143, 144).
Uitwendige genitalia
Over de homologiseering van de uitwendige genitalia der insecten
bestaat nog steeds geen algeheele zekerheid, wat o.a. blijkt uit de
uiterst verwarrende synonymie en homonymie. De hier weergegeven
korte karakteristiek volgt de meening van SNODGRASS (1935, 1936,
1937), welke onderzoeker tevens door het geven van een lijst definities
de verwarring in de nomenclatuur tracht te verminderen.
Het eerste en tweede paar valvae van den ovipositor zijn de gonapophysen van de gonopoden van het V H I e en IXe segment en zijn dus
homoloog met abdominale pooten. De valvifers van de twee eerste
paar valvae zijn de bases der gonopoden en dus homoloog met de subeoxae (laterosternieten) der voorgaande segmenten. Het derde paar
valvae bestaat uit aanhangsels van de bases van de gonopoden van
het IXe segment (styli).
Van de hulpapparaten van de uitwendige genitalia der (J<? zouden
alleen de eventueel aanwezige harpagonen met deelen van abdominale
pooten zijn te homologiseeren. Het zijn, evenals het derde paar valvae,
aanhangsels van de eoxopodieten of bases van de gonopoden van het
IXe segment, dus homologa van de styli en meestal als zoodanig te
herkennen.
De parameren, welke aan de basis van de phallus staan, zouden dan
seeundaire organen zijn, welke niets met gonapophysen te maken
zouden hebben.
$ genitalia.
De legboor der Terebrantia wordt in aanleg in het laatste larvestadium
als twee paar knobbeltjes op het V H I e en IXe segment merkbaar
(JORDAK, 1888).
Bij de imago bestaat de legboor uit twee paar valvae, die bij de
Aeolothripoidea opgebogen, bij de Thripoidea naar beneden gebogen
zijn (fig. 145).De beide reehter en de beide linker valvae kunnen onderling in de lengte ten opziehte van elkaar bewegen, zij kunnen eehter
slechts zeer moeilijk uit elkaar worden gehaakt. De verbonden reehter
en linker valvae kunnen van elkaar af worden bewogen om het ei te
laten passeeren. De voorste valvae bezitten elk twee gewrichtsvlakken
aan hun basis, een aan den binnenvoorhoek en e6n aan den zijkant.
Met het laatste Mggen de valvae tegen het einde van den verdikten
achterrand van de sternale platen van segment V I I I . Deze verdikte
lijst is aan de basis verbreed en vormt een gewriehtsvlak voor de arti-
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culatie met de eerste valvae. 1 ) Aan de onderzijde is de basis van de
eerste valvae soms door een chitineus uitsteeksel verlengd. Dit deel,
dat gedeeltelijk in het V i l e segment ligt, dient vermoedelijk voor het
vasthouden van de phallus tijdens de copulatie. Bij Aeolothrips met
de zeer ingewikkelde aedeagus ontbreekt het.
Midden voor de ruimte tusschen de bases der voorste valvae beeldt
P R I E S N E R een enkelvoudig sklerietje af. Dit konden wij niet bij alle
soorten waarnemen. Het conjunctivum tusschen sterniet VII en V I I I
is tot aan den achterrand van sternum VII gespleten, waardoor ruimte
ontstaat voor het uit elkaar wijken van de bases der valvae. De randen
van de spleet in het conjunctivum zijn soms verdikt en liggen in preparaten gewoonlijk over elkaar heen, waardoor een verdikking wordt
voorgespiegeld.
De achterste valvae zijn door middel van een ongeveer driehoekige
plaat verbonden met de verdikkingslijsten, welke aan de binnenzijde
van segment I X schuin naar achter en boven loopen. De driehoekige
verbindingsplaten, waarvan de rand veel sterker is gesklerotiseerd dan
het middengedeelte, beschouwen wij als de valvifers van het tweede
paar valvae. Deze valvifers zijn behaard.
De voorste valvae kunnen slechts om een vast draaipunt bewegen,
de achterste valvae kunnen bovendien door de aanwezigheid van de
driehoekige verbindingsplaat in geringe mate verplaatst worden, waarbij de voorste en achterste valvae langs elkaar schuiven.
De voorrand (onderrand) van het eerste paar valvae is van een lange
rij korte ehitinetandjes voorzien, terwijl in het midden een tweede
kortere rij langere tanden voorkomt. Alleen de rechter achterste valva
is langs den achterrand gezaagd, de achterrand van de linker is vrijwel
glad.
Bij de Tubuliferen $$ zijn de uitwendige genitalia tot enkele resten
gereduceerd. Aan de binnenzijde van sternum I X komen een paar
S-vormige staafjes voor (fig. 148). Volgens M E L I S (1935) zouden zij
aan sternum V I I I vasthechten. Vermoedelijk zijn dit homologa van
de valvifers der Terebrantia. Aande binnenzijde van sternum I X ligt
langs de mediaanlijn ook nog een klein staafje. P R I E S N E R meent, dat
deze chitineuze aanhangselen dienen voor het vasthouden van de
aedeagus tijdens de copulatie.

*) De voorste gewrichtsvlakjes van de eerste valvae liggen tegen kleine sterk
gesklerotiseerde plaatjes. MELIS geeft voor Mekmthripstwee paar plaatjes aan
debasisvanheteerstepaarvalvaeweer.BijMelanthripsficalbiivondenwijslechts
6en paar plaatjes, juist alsbij de Thripidae, het anderepaar bestaat vermoedelijk
uit deelen van de gewrichtsvlakjes, die bij een bepaalde diepte-instelling inderdaad afgeseheiden lijken te zijn. Wij vermoeden, dat de plaatjes, waarmee de
valvae articuleeren,resten van devalvifer zijn.

54

(J genitalia.
De phallus der Terebrantia ontwikkelt zich aan de basis van de genitale kamer, welke aande onderzijde wordt gevormd door sterniet I X
en aan de bovenzijde door tergiet IX en de segmenten X en XI. Volgens J O E DAN (1888) zijn het eerst drie uitstulpingen ziehtbaar. Hieruit
ontwikkelen zich de beide parameren en de aedeagus, welke dus ongepaard wordt aangelegd. De parameren staan elk op een driehoekige
basale plaat. De basis van de parameren is het breedst. Gewoonlijk
vertoonen zijin het midden weer een verbreeding en eindigen zij ineen
iets afgeronden top, welke soms als weerhaak is teruggebogen (KaJcothrips robustus Uz.). Aan de buitenzijde ligt tegen de basis van de
parameren een driehoekige plaat, welke echter geheel met de paramere
is vergroeid (fig. 142). PRIESNBR (1926), die deze behaarde plaat als
paramere opvat, kon deze bij enkele soorten niet vinden. Bij alle door
ons onderzochte soorten komen zij voor. Daar wij deze platen echter
slechts als een deel van de parameren opvatten, is het ontbreken hiervan geen principieele afwijking, hetgeen wel het geval zou zijn indien
de interpretatie van PRIESNER juist was. Het is ondenkbaar, dat van
twee naverwante soorten de eene wel, de andere geen parameren zou
bezitten.
Bij Aeolothrips spp. hebben de parameren aan de basis een tweeden,
iets minder sterk ontwikkelden tak dan de hiervoor bedoelde. Beide
takken liggen in hetzelfde vlak en vormen een scherpen hoek. D E
,
GRYSE &TREHERNE (1924) noemen de parameren ,,hypophallus \
De aedeagus kan soms zeer gecompliceerd van bouw zijn. Hij bestaat uit een gesklerotiseerde basis, welke soms met de bases der parameren vergroeid is en een gootvormige, gesklerotiseerde staaf, welke
meestal min of meer lepelvormig eindigt. De top ligt gewoonlijk tusschen de toppen der parameren (fig. 142, 150, 154). Deze staaf wordt
in de literatuur de penis genoemd. De rand van deze goot gaat in een
groote uitstulpbare blaas over. Bij sommige Thripidae is deze blaas
eenvoudig en vertoont slechts een fijne chitinerimpeling (fig. 142). Ook
treden versterkingslijsten op (fig. 150, 154) of loopt de blaas in lobben
uit (fig. 149, 153). De ductus ejaculatorius loopt door deze blaas heen
eneindigtbij Thripsspp. aan den top van de blaas (fig. 142).Hij eindigt
echter bij andere soorten ook wel aan de dorsale of ventrale zijde daarvan (fig. 152 t/m 154).
Bij Aeolothrips is de blaas minder groot, doch iets meer verdikt en
van zeer veel chitineuze aanhangselen voorzien. Hieronder komen zelfs
stevige chitineuze tanden voor. Deze aanhangsels worden door D E
GRYSE &TREHERNE (1924) de epiphallus genoemd. Ook de vorm van
de blaas zelf varieert bij Aeolothrips. Bij Aeolothrips faseiatus L. loopt
deze naar achter in twee dunne buizen uit, welke even ver naar achter
steken als de parameren. Bij de naverwante Aeolothrips cluvicomis
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zijn deze uitloopers zeer kort en staan zij op groote lobben.
Bij Aeolothrips albicinctus H A L . is het gootvormig deel van de aedeagus zeer hoog geworden en vormt het een groote verticale plaat.
Om den vorm der zwelblaas voor systematische doeleinden te kunnen gebruiken, is het noodig, dat men den vorm hiervan ook werkelijk
kan waarnemen. Tot nu toe is de behandeling met melkzuur de eenige,
die den vorm van de blaas althans eenigen tijd zichtbaar doet zijn.
Voor moeilijke onderseheidingen is het wel degelijk van belang, den
vorm van de zwelblaas vast te leggen.
BAGN.

Bij de Tubulifera treft men een geheel overeenkomstig beeld aan,
eehter met dit verschil, dat de bases der parameren zijn vergroeid met
de basis van de aedeagus. De parameren zijn zeer verkort, zoodat de
behaarde plaat, welke wij aan de basis der parameren bij de Terebrantia
zagen, vrijwel de geheele paramere vormen (fig. 155, 156). Ook P R I E S NEK (1926) gaf hieraan deze interpretatie.
De aedeagus is breeder en steekt een eind voorbij de parameren uit.
Ten onrechte beelden DM G R Y S E & T R E H E R N E (1924) den omgebogen
rand van het gootvormige deel van de aedeagus als losse deelen, de
hypophalius, af. Ook hier gaan de randen van het gootvormige deel
over in een dunne blaas (fig. 155, 156), welke in de literatuur algemeen
wordt genoemd, eehter niet door D E G R Y S E & T R E H E R N E . Aan den
top van de zwelblaas komt een korte gesklerotiseerde buis voor, welke
de openingvan de ductus ejaeulatorius omgeeft. De vorm vande blaas
varieert bij de ons bekende Tubulifera weinig. Welvarieert de gesklerotiseerde top eenigszins.
D E G R Y S E & T R E H E R N E (1924) noemen een deel van de parameren,
nl. dat deel, waaraan de spieren hechten, samen met de basale platen,
het periandrium en zien hierin sterniet X. Hiermee zouden de parameren (Hypophallus) aanhangsels van segment X worden en zou de
aedeagus met de gonoporus, welke aehter de hypophallus moet liggen,
dus minstens een aanhangsel van segment X moeten zijn. Dit is onjuist.
Zonder de homologiseeringder genitalia als definitief te besehouwen,
willen wy er op wyzen, dat de parameren der Thysanoptera een sterke
overeenkomst vertoonen met het tweede paar valvae der $$. Dit houdt
niet in, dat beide ook gemodifieeerde abdominale pooten zouden
moeten zijn. Onjuist lijkt ons de meening van SNODGRASS, dat de
valvae wel, de parameren niet met abdominale pooten zouden zijn te
homologiseeren. Veelbeteekenend is het in dit verband, dat bij de 22
der Thripidae de laterosternieten V I I I en I X , bij de $$ alleen laterosterniet I X ontbreekt. Dit wijst er op, dat valvae en parameren beide
derivaten van laterosternieten zijn. Hun bases besehouwen wij dan
ook als resten van de laterosternieten.

I I I . SYSTEMATIEK
In de literatuur bestaat groot verschil van meening over de plaats,
die de orde Thysanoptera ten opzichte van de andere inseetengroepen
inneemt.
De Thysanoptera zijn het eerst afgebeeld door BONANNI (1691) en
beschreven door D E G E E R (1744) onder den naam Physapus, welke
naam door L I N N E (1758) werd genegeerd. Hij plaatste het genus Thrips
met vier soorten direct na het genus Coccus in de orde Hemiptera
( = Proboscidea SCOPOLI, 1763). D U M E R I L (1806) verhief de groep der
Vesitarses of Physapodes tot een afzonderlijke familie der orde Hemiptera, HALIDAY (1836) maakte er tenslotte een afzonderlijke orde van,
Thysanoptera, terwijl zeer kort daarna BUEMEISTER (1838) den naam
Physopoda voorstelde.
Aanvankelijk liet men de orde in verband met de zuigende monddeelen in de buurt van de Hemiptera staan (AMYOT & SERVILLE, 1843;
PACKARD, 1883; BORNER, 1904). Reeds te beginnen met STRAUS
DURCKHEIM (1828), vatte eehter een deel der onderzoekers de Thysanoptera als orthopteroide insecten op en wel hoofdzakelijk vanwege
het bezit van maxillaire en labiale palpen (BURMEISTER, 1838; K A R N Y ,
1921; HANDLIRSCH, 1925).
HANDLIRSCH zegt omtrent de plaats der Thysanoptera: ,,Von einer
Angliederung dieser hoeh spezialisierten Gruppe an die Hemipteren
ist man doch endlieh definitiv abgekommen und gibt zu, dass nur ein
Anschlusz an terrestrischen Formen mit orthopteroiden Mundteilen
moglich ist. Unter diesen kommen wohl dieTermiten und Corrodentien
(Psociden) wegen ihrer sonstigen hohen Spezialisierung nicht mehr in
Betracht. Blattarien und Mantodeen seheinen mir wegen der Reduktion der Gonopoden und groszen genaherten Hiiften ausgeschlossen,
sodass wieder nur an die Saltatorienreihe gedacht werden kann, aus
weleher ja wiederholt Formen mit sekundar homonomen Beinen hervorgegangen zu sein seheinen. Nicht von der Hand zu weisen sind
jedenfalls gewisse Analogien zwischen den Blasenfiissern und Phasmiden."
HANDLIRSCH plaatst dan de Thysanoptera in zijn reeks Orthoptera,
welke uit de orden Saltatoria, Phasmidae, Dermaptera, Diploglossata
en Thysanoptera bestaat.
P R I E S N B R (1926) wil, na het bekend worden van de gevleugelde
Zoraptera, de Thysanoptera bij deze orde in de reeks Blattaeformia
HANDLIRSCH onderbrengen, zoodat deze reeks de orden Blattaria,
Mantodea, Isoptera, Zoraptera, Thysanoptera, Corrodmtia, Mallophaga
en Siphunculata omvat. P R I E S N E R wijst er terecht op, dat de habitueele overeenkomst tusschen Phasmidae en Thysanoptera nooit als
een argument voor mogelijke verwantschap kan gelden.
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(1933, 1938) verdeelt de reeks Blattaeformia HANDLIRSCH
in twee superorden. De Blattoidea W E B E R omvatten de orden Mantodea, Blattaria, Isoptera en Zoraptera, terwijl de Psocoidea W E B E R de
orden Copeognatha, Mallophaga en Anoplura omvatten. Hierop laat
hij de Thysanopteroidea en de Hemipteroidea volgen.
Door het ontbreken van cerei en de specialisatie van de monddeelen
is het afscheiden van de Psocoidea W E B E R zeker verantwoord. De
groepeering van de orden in superorden of reeksen heeft ten doel, de
bestaande onderlinge verwantschap beter te doen uitkomen, wat met
de lineaire rangschikking der orden niet het geval is. Alle onderzoekers
zullen het wel eens zijn, dat gespecialiseerde monddeelen uit Orthopteroide zijn ontstaan, doeh dit is geen reden die afgeleide vormen
direct naast de meest primitieve te plaatsen. Het argument van H A N D LIRSCH, dat de Copeognatha te veel zijn gespecialiseerd om als stamvorm voor de Thysanoptera te worden opgevat, hoeft nauwelijks te
worden weerlegd, daar niemand in de reeente Copeognatha de voorouders van lecente Thysanoptera zal willen zien. Juist de aard van de
specialisatie der Copeognatha, welke in de richting van stekende monddeelen gaat, wijst er op, dat de voorouders der Copeognatha variabel
waren en tevens de voorouders van nog sterker gewijzigde vormen
hebben kunnen zijn. De Zoraptera hebben daarentegen, ondanks de
sterke specialisatie, die zij hebben ondergaan, typische Orthopteroide
monddeelen gehouden, wat er op wijst, dat de voorouders in deze
eigenschap zeer stabiel zijn geweest, terwijl ook de cerci goed zijn ontwikkeld.
De door W E B E R gegeven indeeling verdeelt de groep orden in kwestie
in superorden, waarvan de stamvormen uit elkaar moeten zijn ontstaan. De orden van iedere superorde hebben zich min of meer zelfstandig uit den stamvorm van de superorden ontwikkeld. Het door
ons iets gewijzigde systeem van W E B E R (1938) ziet er als volgt uit:
WEBER

Praeorthopteroidea
Orthopteroidea
WEBER

Saltatoria
PJmsmida
Dermaptera
Diploglossata

->

Blattoidea
WEBER

Mantodea
Blattaria
Isoptera
Zoraptera

Praepsocoidea
Psocoidea
WEBER

Copeognatha
Mallophaga
Anoplura

->

Praerhynchotoidea

Thysanopteroidea
WEBER

Thysanoptera

Hemipteroidea
WEBER

Heteroptera
Homoptera

(1836) verdeelde de Thysanoptera in twee suborden de
Terebrantia en de Tubulifera. De <j*j> van de eerste suborde bezitteneen
legboor, bij de $$ van de tweede suborde ontbreekt de legboor geheel.
BAGNALL (1909) nam bij de Urothripidae op de abdominale segmenten I t/m I X vlekjes waar, die, naar hij meende, stigmata moesten
HALIDAY
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zijn. Het zouden dus insecten met elf stigmata zijn! De bedoelde vlekken kan men bij vele Tubulifera waarnemen. Volgens de onderzoekingen van H O O D & H O O K (1932) zijn het slechts de aanheehtingspunten
van de tergo-sternale spieren. De suborde Polystigmata BAGN., later
Pseudostigmata BAGN. kan op dit kenmerk dus niet gehandhaafd
blijven. BAGNALL (1930) handhaaft de Pseudostigmata op grond van
de chaetotaxie. Daar de Urothripidae, die deze suborde zouden vormen,
echter reductievormen zijn met larvale eigensehappen, lijkt ons een
dergelijke vfergaande scheiding, uitsluitend op grond van de chaetotaxie, nietgeoorloofd, daar de Urothripidae volgens hun verdere kenmerken onmiskenbaar Tubulifera zijn.
U Z E L (1895) verdeelde de Terebrantia in twee families, de Aeolothripidae (Coleoptrata HAL.) waarvan de legboor der $$ naar boven is gebogen en de Thripidae [Stenelytra HAL.) waar de legboor naar beneden
gebogen is. Bij de indeeling van H O O D (1915) werd de suborde verdeeld
in twee superfamilies Aeolothripoidea en Thripoidea met de kenmerken
van de families van U Z I L . De Aeolothripoidea H O O D bestonden uit de
familie Aeolothripidae Uz., de Thripoidea H O O D omvatten de families
Heterothripidae BAGN., Thripidae Uz., PanchaetothripidaellAGiz., Ceratothripidae BAGN. en Merothripidae H O O D .
K A R N Y (1921) handhaafde deze indeeling.
P R I E S N E R (1926)laat de Panchaetothripidae en de Ceratothripidae vervallen, de eerste wegens de sterke verwantschap met de Heliothripinae
(Thripidae), de tweede, omdat deze familie is gebaseerd op Thripidae
met monstruositeiten. Wei aanvaardt hij de Hemithripidae BAGN. en
de Heterothripidae BAGN., welke op grond van den vorm van het 3e
en 4e antennelid worden onderseheiden. P R I E S N E R wijst verder op de
sterke verwantschap van deze twee families en geeft ook in zijn stamboom der Thysanoptera een gemeenschappelijke ontwikkeling aan. De
Hemithripidae vormen de meest oorspronkeMjke, grootendeels slechts
uit fossiele soorten bekende groep der Thripoidea, die wellicht tevens
den stamvorm voor de andere families der Thripoidea heeft geleverd.
De Heterothripidae vormen een recente, in slechts enkele opzichten
gespecialiseerde groep.
Voor de Merothripidae H O O D richt P R I E S N E R (1926) een aparte
superfamilie op, de Merothripoidea P R I E S N E R (1926), en wel op grond
van de zeer zwak ontwikkelde legboor, de Tubuliferenachtige antenne,
de gladde vleugels en de naden in het pronotum. Zooals wij zagen (cf.
Prothorax), is deze laatste eigenschap onder de Terebrantia niet tot
de Merothripidae beperkt. Het is niet duidelijk, wat in dit geval onder
een Tubuliferenachtige antenne moet worden verstaan. De vorm van
de antenne kan evengoed Melanthripide-achtig worden genoemd.
Praemerothrips P R I E S N E R (cf. BAGNALL, 1930) heeft een 9-ledige
antenne.De antennebeharing van Merothrips istypisch Thripoid, door-
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dat slechts 6en krans haren per segment aanwezig is, terwijl zintuigorganen in den hier aanwezigen vorm nooit bij Tubulifera voorkomen.
Setulae ontbreken op de vleugels, en dit kenmerk komt verder bij de
Thripoidea niet voor, wel eckter bij de Tubulifera. Wei zien wij bij de
Thripidae, bij toenemende specialisatie van de morphologie, een afnemen van de ontwikkeling der setulae in het algemeen.
Tegenover het ontbreken van de setulae staat de aanwezigheid van
een typisch Thripoide adering met echte trichomata. Het verzwakken
van de legboor wordt zeker in sterke mate door de biologie van de
soorten bepaald en komt in geringe mate ook bij Thripidae voor. Het
ligt meer voor de hand de Merothripidae van den Thripoidestam afgeIeid te denken dan van de Praeterebrantia, zooals PBIESNEB doet; de
Merothripidae vertoonen weinig verwantschap met de Aeolothripoidea.
BAGNALL (1928) rieht voor alle families van PBIESNEB (1926) superfamilies op; bovendien verdeelt hij de superfamilie Aeolothripoidea
HOOD in Aeolothripoidea HOOD, Mymarothripoidea BAGN. en Melanothripoidea BAGN.
Daar de systematische indeeling slechts ten doel heeft de verwantschap van de verschillende groepen duidelijk te maken, is het in principe onverschillig of de families van den e&ndoor een ander superfamilies worden genoemd. Wel moeten wij tegen de indeeling van
BAGNALL het bezwaar maken, dat de onderlinge verwantschap, die
onmiskenbaar tusschen zijn superfamilies bestaat, niet meer tot uiting
komt.
De indeeling van BAGNALL berust i n hoofdzaak op den vorm- van
het 3e en 4e antennelid, de andere door hem genoemde eigenschappen
zijn van dien aard, dat men onmogelijk kan aannemen, dat deze eigenschappen volkomen gekoppeld zijn. Van de Melanothripoidea BAGNALL
zijn ,,Antennae normal, joints 3 and 4 not truly cylindrical, all segments free movable". Hoewel hier eenige eischen tegelijk worden gesteld, moet hierbij nogkomen: ,,Apex offoretibia armed with a daggerlike scoop, or, if simple, antennaljoints 1 or 2 soarmed." Dit houdt in,
dat, zoodra een Aeolothripoid insect wordt gevonden met de beschrevenantenne,dochzonder den gewenschten doom aan tibia of antenne,
BAGNALL een nieuwe superfamilie zou moeten oprichten.
HOOD (1915) verdeelt de Aeolothripidae in de subfamilies Orothripinae, Melanothripinae en Aeolothripinae. Deze verdeeling is gebaseerd
op de neiging tot vergroeien van de antenneleden onderling en op het
aantal leden van de palpen. Hoewel deze indeeling ook niet geheel
bevredigt, lijkt zij toch beter aanvaardbaar voor de verdeeling van
de Aeolothripoidea in families dan die van BAGNALL.
Mymarothrips ritchianus BAGN., de eenige soort van de Mymarothripoidea, is volgens de indeeling van HOOD (1915) een Orothripide
ondanks den afwijkenden vorm van het derde antennelid. De geringe
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ontwikkeling van de vleugelfranje is niet ongewoon voor een primitief
Thysanopteron met relatief groote vleugels.
De suborde Tubulifera omvatte volgens U Z E L (1895) slechts de familie Phloeothripidae. H O O D (1915) verdeelde ze in de superfamilies
Phloeothripoidea en Urothripoidea, de laatste met als eenige familie de
Urothripidae BAGN. Deze familie is gekenmerkt door het geringe aantal
antenneleden (4—7), het ontbreken van zintuigkolfjes op de antennen,
de volslagen apterie en de zeer lange haren aan het abdominale uiteinde. Hoewel men in de literatuur vindt opgegeven, dat de palpus
maxillaris 1-ledig is (BAGNALL, 1930), vermelden H O O D & WILLIAMS
(1927) nadrukkelijk, dat bovendien een zeer klein basaal palplid aanwezig is.
De Phloeothripoidea H O O D worden bij H O O D (1915) gevormd door
de families Phloeothripidae Uz., Pygothripidae H O O D , Hystricothripidae
K A R N Y , Megathripidae K A R N Y en Idolothripidae BAGN. K A R N Y (1921)
voegde hieraan toe de Ecacanthothripidae BAGN.,
Eupathithripidae
BAGN. en Chirothripoidiidae BAGN. (rectius Chirothripoididae).
P R I E S N E R (1927) gaf een revisie van de indeeling der Phloeothripoidea en handhaafde slechts de Pygothripidae, Phloeothripidae en Chirothripoididae. De eerste familie is afgescheiden wegens den afwijkenden
bouw van het Xe abdominale segment; de laatste familie wegens de
hoornvormige uitsteeksels aan het VHIe abdominale segment.
De familie Megathripidae K A R N Y , gekenmerkt doordat de <J<J holle
buisvormige aanhangsels aan het Vie abdominale segment bezitten,
komt hierbij te vervallen, wat o.i. onjuist is. P R I E S N E R heeht aan dit
kenmerk blijkbaar zoo weinig waarde, dat hij het zelfs niet voor generieke onderscheiding gebruikt. Hij beschrijft nl. een soort als Megathrips inermis P R I E S N E R (1937), waarvan het <Jgeen aanhangsels aan
het Vie abdominale segment bezit. In tegenstelling tot deze opvatting
meenen wij, dat het kenmerk holle buizen aan het Vie abdominale
segment belangrijker moet worden geaeht dan het kenmerk uitsteeksels
aan het V H I e abdominale segment bij de Chirothripoididae, daar de
buizen der Megathripidae, blijkens de opening aan den top, waarschijnlijk een physiologische functie vervullen. Een vergelijking met de
siphonen der Aphididae dringt zieh hierbij op. P R I E S N E R behandelt de
Megathripidae K A R N Y slechts als een tribus Megathripini van de subfamilie Megathripirme der Phloeothripidae. De Megathripinae zouden
zich volgens P R I E S N E R (1927) met sporen, de Phloeothripinae daarentegen met plantensappen voeden. Afgezien van het feit, dat men bij
Hoplothrips ook schimmelsporen in den darm kan aantreffen en het
aangevoerde dus geen algemeene geldigheid heeft, behoeft overeenstemming van levenswijze geen verwantschap te beteekenen.
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Het voorgaande over de systematiek der Thysanoptera samenvattend
krijgen wij:
1 (14 $ met ovipositor, welke door twee paar gonapophysen van de
seementen VIII en I X wordt gevormd
suborde TERERRANTIA HALIDAY (1836)
2 (7 ovipositor naar boven gebogen
superfamilie Aeolothripoidea H O O D (1915)
palpus maxillaris heeft meer leden dan de palpus labialis
3
palpus maxillaris 7—8, palpus labialis 3-ledig
4
familie
Orothripidae BAGISTALL (1913)
5 (4 palpus maxillaris 3-, palpus labialis 2-ledig
familie
Melanihripidae nom. nov.
6 (3 palpus maxillaris 3-, palpus labialis 4—5-ledig
familie
Aeolothripidae U Z E L (1895)
7 (2 ovipositor naar beneden gebogen
superfamilie Thripoidea H O O D (1915)
8 (13 ovipositor goed ontwikkeld
9 (10 antenne 9-ledig, 3e en 4e antennelid eylindriseh
familie
Hemithripidae BAGNALL
10 (9 3e en 4e antenneHd niet eylindriseh
11 (12 antenne 9-ledig, 3e en 4e antennelid kegelvormig, sensoria
niet als kolfjes ontwikkeld
familie
Heterothripidae BAGNALL (1912)
12 (11 3e en 4e antennelid niet eylindriseh, sensoria op deze leden in
den vorm van kolfjes of kegels
familie
Thripidae U Z E L (1895)
13 (8 ovipositor zeer zwak ontwikkeld, vermoedelijk onwerkzaam
familie
Merothripidae H O O D (1915)
14 (1 2 zonder ovipositor
suborde TURUMFERA HALIDAY (1836)
15 {^jtj, antenne met zintuigkolfjes op het 3e en 4e lid
superfamilie PMoeothripoidea H O O D (1915)
16 (17 Xe abdominale segment sterk gezwollen, niet eylindervormig
familie
Pygothripidae H O O D (1915)
17 (16 Xe abdominale segment eylindriseh
18 (19 VHIe abdominale segment langs den achterrand van het
tergiet met hoornvormige, naar aehter gerichte aanhangsels
familie
Chirothripoididae nom. nov.
19 (16 VHIe abdominale segment zonder hoornvormige aanhangsels
aan den achterrand van het tergiet
20 (21 c?met buisvormige, holle aanhangsels aan het Vie abdominale
segment
familie
Megathripidae K A R N Y (1921)
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21 (20) $ zonder buisvormige aanhangsels aan het Vie abdominale
segment
familie
Phloeothripidae UZEL (1895)
22 (15) antenne zonder zintuigkolfjes
superfamilie Urothripoidea HOOD (1915)
familie
Urothripidae BAGNALL (1909)
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PLAAT I
lg. 1.
2.
>»
3.
it
4.
»»
5.
tf
»»

»»
»»
»»
M

6.
7.
8.
9.
10.

»•

11.
12.
13.
14.
15.
16.

*»

17.

»»

18.

»»

19.

»»
•»

»•

>»
>»

Ehabdothrips albus HOOD. Seta van tergiet I X ; naar HOOD (1933).
Hoplothrips pedicularius HAL., larve. Seta van tergiet VI.
Kakothrip8 robustus Uz. Sensorium van het 3e antennelid. Van terzijde.
Kahothrips robustus Uz. Sensorium van het 3eantennelid. Dorsaal.
Amphibolothrips grassii BUFFA, $. Setae van abdominale segraenten;
naar BUFFA (1909).
Amphibolothrips grassii BUFFA, $. Seta van den aehterhoek van het pronotum; naar BUFFA (1909).
Kahothrips robustus Uz., larve. Zintuigkolf van tergiet IX.
Kahothrips robustus Uz., larve. Zintuigkolf van tergiet IX.
Ghirothrips manicatus HAL., ^. Sensorium van het 4e antennelid.
Ghirothrips aculeatus BAGN. Abnormaal sensorium van het 3e antennelid.
Ghirothrips aculeatus BAGN. Normaal sensorium van het 3e antennelid.
Orothrips yosemitae MOULTON. Sensorium van het 4e antennelid.
Orothrips yosemitae MOULTON. Sensorium van het 3e antennelid.
Aeolothrips albicinctus HAL. Sensorium van het 3e antennelid.
Odontothrips ulicis HAL. Sensorium van het 6e antennelid.
Hoplothrips pedicularius HAL. Deel van een mesothoracaal conjunctivum.
Kahothrips robustus Uz., larve. Stigmaveld van het 2e abdominale segment.
Hoplothrips pedicularius HAL., larve. Doorsnede door het stigma en het
stigmaveld van het 2e abdominale segment.
Aptinothrips stylifer T R Y B . Stigmaveld met stigma van het le abdominale segment.
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PLAAT II
Fig. 20.
21.
22.
23.
24.
25.
26.

Melanthrips ficalbii BUFFA. Kopkapsel met labrum, dorsaal.
Aeolothrips albicinctus HAL. Kopkapsel met labrum, dorsaal.
Heliothrips haemorrhoidalis B o u c n i . Kopkapsel met labrum, dorsaal,
Hoplothrips pedicularim HAL. Kopkapsel met labrum, dorsaal.
Melanthrips ficalbii BUFFA. Rechter antenne, ventraal.
Aeolothrips fasciatm L. Recliter antenne, ventraal.
Anaphothrips articulosus PRIESNER. Linker antenne, ventraal.
a. Twee laatste leden abnormaal vergroeid.
27. Anaphothrip8 obsmrm, MULLER. Linker antenne, ventraal.
28. Anaphothrip8 seeticomis T R Y B . Top van de antenne.
29. Heterothrips limbatm HOOD. 3e antennelid; naar HOOD (1925).
Voor verklaring van de gebruikte afkortingen zie p. 114.

70
PLAAT III
Dictyothri/p8 betae Uz. Linker antenne, ventraal.
Limothrips denticornis HAL. Reenter antenne, dorsaal.
Kalcothrips robustus Uz., larve. Reenter antenne, dorsaal.
Kakothrip8 robustus Uz., $. Reenter antenne, dorsaal.
KaJcothrips robustus Uz., <J. Reenter antenne, dorsaal.
Hdiothrips haemorrhoidalis BouCHi. Linker antenne, ventraal.
Megathrips lativmtris HEEGEK. Linker antenne, ventraal.
Zaetinothrips elegans HOOD. Reenter antenne, detophelft van het3elid;
naar HOOD (1936).
38. Euceratothrips marginipennis HOOD. 3e lid van de linker antenne; naar
HOOD (1936).

Pig. 30.
31.
32.
33.
34.
35.
36.
37.
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PLAAT IV
Fig. 39.
40.
41.
42.
43.
44.
45.
46.
47.
48.
49.
50.

Heterothrips arisaemae HOOD. Linker antenne, dorsaal.
Aptinothrips stylifer T R Y B . Reenter antenne, ventraal.
Aptinothrips rufus (GMELIN) HAL. Reenter antenne, ventraal.
Dtepanothrips reuteri Uz. Linker antenne, ventraal.
Ghirothrips aculmtus BAGN. Recliter antenne, dorsaal.
Chirothrips manicatus HAL. Reenter antenne, dorsaal.
Heliothrip8 femoralis 0. M. REUTER. Top van de linker antenne, venvraal.
Parthenothrips dracaenae HEEGER. Top van de linker antenne, ventraal.
Rhopahmdrothrips camociutus TARG.-TOZZ., <J.Reenter antenne, dorsaal.
Rhopaltmdrothrips consociatus TARG.-TOZZ., §. Reenter antenne, dorsaal.
Hoplothrips pedicttlarim HAL., §, f. aptera. Linker antenne, ventraal.
Ecmcmthothrips priemeri HOOD. Antenne; naar HOOD (1935),
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PLAAT V
Pig. 51. Heterothrips decaeornia CRAWFORD. Antenne; naar CRAWFORD (1909).
52. Merothrips morgani H O O D . Recliter antenne; naar H O O D (1912).
53. Merothrips fuscipes H O O D & W I L L I A M S . Antenne; naar H O O D & W I L LIAMS (1915).
54. Neothrip8 corticis H O O D . Recliter antenne; naar H O O D (1908).
55. Allothrips megacephalious H O O D . Recliter antenne; naar H O O D (1908).
56. Bebelothrips knechteli P R I E S N E R . Linker antenne; naar P R I E S N E R
(1936a).
57. Trachythrip8 watsoni H O O D , „last nymph instar". Antenne; naar H O O D
(1929).
58. Trachythrips watsoni H O O D . Antenne; naar H O O D (1929).
59. Stephanothrips buffai T R Y B . Linker antenne; naar TRYBOM (1912).
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PLAAT VI
Fig. 60. Melanthrips ficalbii BUFFA. Voorste lamel van den hypopharynx.
61. Melanthrips ficalbii BUFFA. Aehterste lamel van den hypopharynx.
62. Melanthrips ficalbii BUFFA. Labrum met rudiment van de reenter mandibel.
63. Melanthrips ficalbii BUFFA. Linker mandibel.
64. Melanthrips ficalbii BUFFA. Labrum.
65. Melanthrips ficalbii BUFFA. Reenter maxille.
Voor verklaring van de gebruikte afkortingen zie p. 114.
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PLAAT VII
Fig. 66. KaJcothrips robustus Uz. Linker maxille.
67. Haplothrips subtilissimus HAL. Linker maxilla met een deel van de kopkapsel.
68. Hoplothrips pedicularius HAL. Deel van delinker maxilleenclypeus,vergroeid met de linker mandibel. Dorsaal.
69. Aeolothrips albicindus HAL. Top van de pedicellus met de basis van het
3e antenneiid.
70. Erythrothrips arizonue MOULTON. Cardo met basis van de maxillaire
stilet.
71. Bradythrips hesperus HOOD & WILIAMS. Kop; naar HOOD & WILLIAMS
(1027).
Voor verklaring van de gebruikte afkortingen zie p. 114.

80
PLAAT VIII
Fig. 72. Scbematiscbe voorstelling van de verdeeling van de mesothoracale
sterna en pleura.
De toestand zooals deze voorkomt bij:
a. Platythrips.
b. Heliothrips.
c. Aeolothrips,
(d. Hypotbetiscb).
e, Framldiniella en Aptinothrips.
(/. Hypotbetiscb).
g. Haplothrips leucanthemi SCHRANK.
,, 73. Aeolothrips fasciatus L. Verbinding van den linker voorvleugel met bet
mesonotum.
Voor verklaring van de gebruikte afkortingen zie p. 114.

82
PLAAT IX
Fig. 74.
75.
76.
77.
78.
79.
80.
>»

Vleugel van Psocus, naar COMSTOCK (1923).
Schematische vleugeladering van een Thysanopteron.
Melanthrips ficalbii B U F FA Achterrand van den voorvleugel, dorsaal.
Melanthrips ficalbii B U F FA Achterrand van den voorvleugel, ventraal.
Melanthrips ficalbii BUFFA Voorrand van den voorvleugel, ventraal.
Melanthrips ficalbii BUFFA Deel van de media, ventraal.
Melanthrips ficalbii BUFFA Haarvormige uitsteeksels aan den top van
de anale schub, ventraal.
81. Melanthrips ficalbii BUFFA. Haar aan den voorrand van den achtervleugel.
Voor verklaring van de gebruikte afkortingen zie p. 114.
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81

84
PLAAT X
Fig. 82. Platythrips tunieatus HAL. Thorax en eerste tweeabdominale segmenten.
„ 83. Heliothrips femoralis 0 . M. REUTER. Thorax en eerste twee abdominale
segmenten.
Voor verklaring van de gebruikte afkortingen zie p. 114.
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PLAAT XI
Fig. 84. Aeolothrips faseiatus L. Thorax en eerste twee abdominale segmenten.
„ 85. Frankliniella intonsa T B Y B . Thorax en eerste twee abdominale segmenten.
Voor verklaring van de gebruikte afkortingen zie p. 114.
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PLAAT X I I
Fig. 86. Aptinothrips stylifer TKYB. Thorax en eerstetweeabdominale segmenten.
„ 87. Haplothrips leucanthemi SCIIRANK. Thorax en eerste twee abdominale
segmenten.
Voor verklaring van de gebruiktc afkortingen zie p. 114.
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PLAAT X I I I
Fig. 88. Hoplothrips pedieularius HAL., £>f. aptera. Thorax en eerste twee abdominals segmenten.
,, 89. Merothrips morgcmi HOOD. Kop en prothorax; naar HOOD (1912).
Voor verklaring van de gebruikte afkortingen zie p. 114.

PRSC

N2

•f

I

92
PLAAT X I V
Fig. 90,
91.
92.
93.
94.
95.
96.
97,
98.
99.

Limothrips angulicornis J A B L . Voorpoot.
Kakothrips robustm Uz. SeiiBoria op de grens van trochanter en femur.
Aeolothrips fmciatus L., $. Mesothoracale coxa.
Aeolothrips faseiatus L., <j. Mesothoracale coxa.
Iloplothrips pedicularius HAL. Tars van den voorpoot.
Melcmthrip8 ficalbii B U F F A . Tars van den voorpoot met deelvan de tibia,
van terzijde.
Anaphothrips sectieornis T K Y B . Deel van de tars en de tibia, schematise!!.
Aeolothrips albicinctus H A L . Haak met tand van het 2e tarslid van de
voorpoot.
Aptinothrips stylifer T R Y B . Tars, van terzijde.
Tars, ventraal.
Voor verklaring van de gebruikte afkortingen zie p. 114.

94
PLAAT XV
Fig. 100. Eeaccmthothrips priemeri HOOD. Linker voorpoot; naar HOOD (1935).
,, 101. Ecacanthothrips priemeri HOOD. Linker voorpoot; naar HOOD (1935),
zelfde vergrooting als fig. 100.
102. Kakothrips robustus Uz. Achterpoot.
103. KaJcothTips robmtus Uz. Middelste poot.
»»
104. Kakothrip8 robustus Uz. Voorpoot.
»»
105. Merothrips morgani HOOD. Achterpoot; naar HOOD (1933).
»»
Voor verklaring van de gebruikte afkortingen zie p. 114.
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PLAAT XVI
Fig. 106. Dactuliothrips spinosus MOULTON. Voorvleugel.
„ 107. Stomatothrips jlavus H O O D . Voorvleugel; naar H O O D (1912a).
„ 108. Archankothrips pugionifer P R I E S N E R . Voorvleugel; naar P R I E S N E R
(1924).
„ 109. Brythrothrips fasciculutus MOULTON. Voorvleugel.
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PLAAT XVII
Fig. 110. Aeolothrips fasciatm L. Voorvleugel.
„ 111. Anaphothrips mediae MOULTON. Voorvleugel; naar MOULTON (1926).
112. Merothrips fuscipes HOOD & WILLIAMS. Voorvleugel; naar HOOD &
»»
WILLIAMS (1915).
113. Heterothrip8 deeacornia CRAWFORD. Voorvleugel; naar CRAWFORD
»>
(1909).
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112

113
7»

100
PLAAT XVIII
Fig. 114. Odontothrips vlicis HAL. Voorvleugel.
115. Taeniothrips atratus HAL. Voorvleugel.
»»
116. Scolothrips sexmaculatus P E R G . Voorvleugel; naar HINDS (1902).
»»
117. Hercothrips fasciatm P E R G . Voorvleugel.
»t
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PLAAT X I X
Fig. 118.
119.
120.
»»
121.
»»

Parthenothrips dracaenae HEEGER. Voorvleugel.
Leucothrips nigripennis REUTER. Voorvleugel.
Hoplothrips pini HAL. Voorvleugel.
Neoheegeriaverbasci OSBORN. Voorvleugel.

104
PLAAT X X
Fig. 122. Ehipidothrips brunneus WILLIAMS ,f.braehyptera. Voorvleugel.
123. Aeolothrips albieinctus HAL., f. braehyptera. Voorvleugel.
124. Thrips angusticeps Uz., f. macroptera. Voorvleugel.
125. Thrips angusticeps Uz.,f.braehyptera. Voorvleugel.
126. Thrips angusticeps Uz., f. braehyptera. Voorvleugel.
127. Thrips angusticeps Uz., f. braehyptera. Voorvleugel.
128. Thrips angusticeps Uz., f. braehyptera. Voorvleugel.
129. Thrips klapaleki Uz., $, f. braehyptera. Voorvleugel.

106
PLAAT X X I
Fig. 130. Thrips flavus SCHRANK. Achterrand van tergiet V I I I .
„ 131. Thrips urticae (F.) P R I E S N E R . Sterniet, met laterosterniet en l a t e r e
tergiet.
132. Heterothrips arisaemae H O O D . Achterrand van tergiet.
133. Thrips physapus L. Sterniet met laterosterniet.
134. Anaphothrip8 articulosm P R I E S N E R . Sterniet met laterosterniet.
135. Anaphothrips secticornis T R Y B . Sterniet met laterosterniet.
136. Merothrips fmcipes H O O D , <£.Abdominaal uiteinde; naar H O O D (1915),
Voor verklaring van de gebruikte afkortingen zie p . 114.
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PLAAT X X I I
Fig. 137. Pygothrips rugicauda H O O D .Abdomeneinde, dorsaal,naar H O O D (1915).
138. Pygothrips rugicauda H O O D . Xe segment, lateraal, naar H O O D (1915).
>»
139. Ghirothripoides typicus B A G N . Achterrand van tergiet V I I I , naar
»>
W A T T S (1935).
140. OMrothripoide8 typicus B A G N . Abdomeneinde, ventraal, naar BAGNALL
»>
(1916a).
141. Stephanothrips occidentalis H O O D & W I L L I A M S . Abdomeneinde, naar
>>
HOOD & WILLIAMS (1927).
142. Thrips angusticeps Uz., (?, Abdomeneinde, lateraal.
143. Thrips physapus L. Klierveldje van abdominaal sterniet.
144. Thrips physapus L. Klierveldje van abdominaal sterniet; naar KLOCKE
>»
(1926).
145. Aptinothrips stylifer T R Y B . Linker valvae van de ovipositor.
Voor verklaring van de gebruikte afkortingen zie p. 114.
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PLAAT X X I I I
^L l l N

.146
147
148
149
150

Hoplothrips pedicularius HAL., <?,Abdomen einde, ventraal.
Hoplothrips pedicularius HAL., $. Abdomen einde, dorsaal.
Hoplothrips pedicularius HAL., $, Abdomen einde, ventraal.
Chirothrips manicatus HAL. Blaas van de aedeagus, ventro-lateraal.
Stenothrips graminum Uz. Blaas van de aedeagus, ventraal.
Voor verklaring van de gebruikte afkortingen zie p. 114.
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PLAAT XXIV
Pig. 151.
152.
»>
153.
154.
>»
155.

Taeniothrips atratus HAL. Blaas van de aedeagus, ventraal.
Taeniothrips attains HAL. Blaas van de aedeagus, lateraal.
Ghirothrips ma/nicatus HAL. Blaas van de aedeagus, lateraal.
Stenothrips graminum Uz. Blaas van de aedeagus, lateraal.
Hoplothrips pedicularius HAL.Uitwending o genitaalapparaat, gezwollen, dorsaal.
156. Hoplothrips pedicularius HAL. Uitwendig c? genitaalapparaat, iets
samengeklapt, dorso-lateraal.
Voor verklaring van de gebruikte afkortingen zie p. 114.
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antenne
3e antennelid
arolium
achterste tentorium arm
achterste tentorium instulping
ringvormige beugel
blaasje van JORDAN
eosta
cardo
clypeus
corpus tentorii
cubitus
coxa
digitus
ductus ejaculatorius
epimeron
episternum
femur
M. flexor praetarsi
M. flexor tarsi
galea
gena(e)
glossa
klauwvormig uitsteeksel
klauwpees
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linker mandibel
laterosterniet
laterotergiet
media
mandibel
mentum
middelste tentorium
arm
middelste tentorium instulping
pronotum
mesonotum
metanotum
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p lb
p mx
pd
pf
pgl
pem
pest
prem
prest
prsc
prst
psc
pst
r md
rs
sc
sea
sme
st 1t/m 3
st I t/m IX
sti
stig 2, 3
stig I, VIII
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ta l, z
teg
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u
ut
v VIII
v IX
vf VIII
vf IX
vl
I t/m XI
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paramere
labiale palp
maxillaire palp
pedicellus
palpifer
paraglossa
post-epimeron
post-episternum
prae-epimeron
prae-episternum
prae-scutum
prae-sternum
post-scutum
post-sternum
rechter mandibel
radius sector
subcosta
scapus
submentum
sternum 1t/m 3
sterniet I t/m IX
stipes
stigma van meso- of
metathorax
stigma van het Ie of
V I l i e abdominale segment
tergiet
tars
le, 2e tarslid
tegula
tibia
trochanter
unguis
unguitractor
valvavan segmentVI11
valva van segment IX
valvifer van v VIII
valvifer van v IX
vleugel
bet Ie t/m X l e abdominale segment

