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INLEIDING
In Juli/Augustus 1929 vertoefde steller dezes ongeveer 6 weken
op het eiland Batjan (N.-W.-Molukken), teneinde in opdracht van den
Directeur van Landbouw etc. in N. I. een onderzoek in te stellen naar
een op dit eiland heerschende slakrupsenplaag in de cocoscultuur.
Hij werd vergezeld door den Asp.-Adj.-Dierkundige van het Instituut
voor Plantenziekten te Buitenzorg, den heer TJOA T J I E H MO, die op
nauwgezette wijze bij het onderzoek assistentie verleende. Met waardeering moet voorts gewag worden gemaakt van de vele hulp die
ondervonden werd van den Heer C.F. COSTEB, Hoofd-Administrateur
(H.A.) der Batjan-Archipel-Mij (B.A.M.).Tot dank verplicht ben ik
verder den heer A. VAN ROSSUM, fg. Controleur te Laboeha-Batjan,
die de Gouv. motorsloep ter beschikking stelde, zonder welke het aangetaste terrein moeilijk of niet te bereiken zoude zijn geweest. Ten
slotte komt een woord van bijzondere erkentelijkheid toe aan Dr S.
LEEFMANS, Hoofd van het Instituut voor Plantenziekten, op wiens
initiatief de opdracht voor het onderzoek werd verstrekt, en die alle
wenschelijke faciliteiten verleende. Van onze bevindingen werd aan
den Directeur van Landbouw uitvoerig rapport uitgebracht. Vervolgens werd dit rapport als publicatie van het Instituut voor PlantenziektenteBuitenzorg gereed gemaakt;omdat dezeverhandeling echter
door de tijdsomstandigheden inIndiëniet meer kon verschijnen, wordt
zij hier met enkele wijzigingen, aanvullingen en verkortingen, en zoo
veel mogelijk bijgewerkt, gepubliceerd.
De slakrupsenplaag deed zich voor op de klapperonderneming
Panemboean der B.A.M., ongeveer 4 zeemijlen van het kustplaatsje
Laboeha verwijderd.
Deze aanplant is groot ongeveer 450 bouws. Hij vormt een strook
in derichting N.-Z.van ongeveer 3km lengte en | - | km breedte langs
de W.-kust van het eiland en is verdeeld in 35 blokken. De O.-grens
wordt gevormd door het oerbosch van den meer dan 2000 m hoogen
berg Sibela. Het meerendeel der klapperboomen zal tusschen de 10 à
20jaaroud zijn;door voortdurend bijplanten eninboeten zijn er echter
ookjongere boomen bijgekomen, terwijl er opeenlandtong een groepje
zeer oude boomen, naar schatting ongeveer 40 jaar oud, aanwezig is.
Met uitzondering van dit oudste gedeelte bedraagt het plantverband
9x 9m.Er werdenwordtnog uitsluitend met inheemsenzaad geplant.

Tevens werd een bezoek gebracht, in gezelschap van den fg. Controleur en den Djogoegoe x), aan het ten W. van Laboeha gelegen
kustgebied en het eiland Obit. De in deze streken aanwezige, gedeeltelijkernstigebeschadigingvan denklapper, bleekechter uitsluitend door
den klapper-sprinkhaan Sexava te zijn veroorzaakt.
Daar ons verblijf in Batjan slechts zes weken duurde, d.i. ongeveer
de helft van den tijd die één generatie der slakrupsen voor haar
ontwikkeling noodig heeft, zijn de onderzoekingen niet in alle opzichten geheel volledig.
2. HET OPTREDEN

In de jaren 1926 t/m '28, verder in 1929, ontstond in de klappercultuur op het eiland Batjan een ernstige plaag, veroorzaakt door de
vreterij van twee verschillende soorten van slakrupsen (Limacodidae
= Cochliopodidae). De plaag is tot nog toe beperkt gebleven tot den
aanplant P a n e m b o e a n der B.A.M,en tot het aangrenzend gedeelte
van den inlandschen klappertuin B a t o e P o s s o . In alle overige klapperaanplantingen op het eiland kon de aanwezigheid dezer rupsen
nog niet worden vastgesteld. Verder is de plaag nog bekend van de
Europeescheklapperonderneming T i l o p p e o p H a l m a h e i r a , almoet
de aantasting er minder hevig zijn. Er liepen weliswaar vage geruchten, dat dezelfde plaag ook zoude voorkomen in andere gedeelten van
den Batjan-Archipel; een door ons aan die streken gebracht bezoek
resp. van daar ontvangen materiaal wees échter uit, dat hier uitsluitend een sprinkhaan, Sexava, in het spel was, welk insect in dit
gebied algemeen schijnt voor te komen en plaatselijk min of meer
schade veroorzaakt.
Of de plaag reeds in vroeger jaren op Batjan optrad, is thans niet
meer met zekerheid uit te maken. De H.A. vermoedde dat dit wèl het
geval was, maar veronderstelde dat de plaag toen niet ernstig geweest
was, zoodat er niet verder op werd gelet; volgens anderer meening
moeten ertoen andere, onbekende, rupsen deoorzaak zijn geweest.
De beide, thans schadelijke rupsen behooren tot de soortChalcocelis
albiguttata SN:2)resp. tot eennieuwe Thosea, dienauw verwant sohijnt
tezijnaan Thosealoesa MOORE van Java en diehieralsTh. móluccanan.
sp.zalwordenbeschreven.Deeerstgenoemdebehoorttothettype,dat op
Javaals„oelarkolangkaleng"bekendstaat.Derupsenzijnomgevendoor
eengelei-achtigomhulselenheeten daarom op Batjan in de wandeling
,,gelei-ru p s " , of „gaai liender" in de bevolkingstaal, d.i. „ w e e k e
*) Dit is de hoogste Inlandsche Ambtenaar v a n het sultanaat Batjan.
) S N E L L E N : Tijdschr. v. E n t . X X I I (1878-1879), 118, p i . 10, f. 1 ?
(Limacodes). De t o t nog toe gebruikelijke geslachtsnaam voor deze soort is
Altha; H E B I N G in SEITZ X (1931) 686, heeft dezen naam, m.i. terecht, vervangen door Chalcocelis H P S .
a

r u p s " . Zij brandt niet. De tweede soort is voorzien van brandharen;
op Java heet dit type „oelarbangsat" (ra..), „oelar seningi" (j.),„hileud
bengsrat" of „h. badjera" (s). De bevolking op Batjan noemt ze „gaai
berboeloe",d.i. „haa r r u p s " . Deze rupsen zijn voorzien van brandharen, die bij aanraking met de zachte deelen der menschelijke huid
een pijnlijk jeuken veroorzaken, dat echter lang niet zoo heftig is en
niet zoolang nawerkt als de uiterst onaangename huidaandoening, die
enkele andere slakrupsen op Java, speciaal Setora en -MïYesa-soorten,
teweeg brengen.
Het optreden beider rupsensoorten is gekenmerkt, doordat zij aanvankelijk goed gescheiden generaties vormen, hier „ i n v a s i e s " geheeten. De eerste invasie van 1926 vond plaats in November, daarna
volgden invasies in Februari, Mei en Augustus 1927. Later in dit jaar
had een geleidelijke vermindering plaats, welke aanhield gedurende
1928. De generaties moeten toen minder scherp of in het geheel niet
van elkaar gescheiden zijn geweest. In 1929 vertoont zich weer een
geprononceerde generatie in April (7 April wordt als begindatum opgegeven), de tweede invasie volgde in Juli.
Uit dit optreden zoude men kunnen afleiden, dat er theoretisch per
jaar vier generaties mogelijk zijn, waarvan iedere ongeveer drie maanden duurt.
Tijdens ons bezoek in Juli-Augustus 1929bleek de ontwikkeling der
Chalcocelis-TixpsenietsverdergevorderdtezijndandiederTAosea.Talrijke Chalcocelis-cooons konden reeds den 14den Juli worden verzameld,
ongeveertiendagenlaterwashetaantalChalcocelis-raipsensterk achteruitgaande,plaatselijkzelfsbegonnenzijreedsteverdwijnen. DeThoseacocons werden vanaf 24Juli massaal ingeleverd;na deeerste week van
Augustus bleken deze rupsen veel minder talrijk in den aanplant voor
te komen of zelfs te ontbreken. Hieruit blijkt wel, dat detweedegeneratie beider soorten in 1929 nog vrij scherp omlijnd optrad.
Wat de schadelijkheid beider soorten betreft, alsmedehare verspreiding en getalsverhouding onderling, de TAosea-rups heet hier de gevaarlijkere te zijn. Tijdens ons bezoek bleek te Chalcocelis-rnjia meer
door den geheelen aanplant verspreid te zijn, en in sommige blokken,
vooral langs het N.-gedeelte, de overhand te hebben of nagenoeg uitsluitend voor te komen. Het aantal TAosea-rupsen bleek hier beperkt
tot enkele % of minder. Tellingen van Chalcocelis-inpaen, verricht in
blokken, waar deze sterk overheerschten, en verricht door den
employé, den Heer VBBSTBBGH, leverden per klapperblad de volgende
getallen op:
' 18 (5-7-'29); 33 (id); 46 (22-6-'29); 46 (id.); 65 (25-6-'29); 107 (id.);
173 (id.); 228 (id.).
De TAosea-rupsen waren het talrijkst in blok 19 en aangrenzende
gedeelten; ook tijdens de April-invasie moeten zij zich hier het sterkst
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hebben doen gelden. Op een blad van een ouden cocospalm, die daags
te voren door een stormvlaag ontworteld was, telden wij 280 Thosearupsen en slechts enkele Chalcocelis. In het algemeen wil het mij
voorkomen, dat men bij sterke aantasting op ongeveer 2-300 rupsen,
hetzij van Chalcocelis of van Thosea, per ouder blad kan rekenen;
per volwassen klapperboom met 10-12 sterk aangetaste bladeren
zoude dit dus op ongeveer 2-6000 rupsen, zeer globaal, neerkomen.
Men bedenke echter, dat zulke getallen slechts gelden voor de sterkst
aangetaste boomen; op het meerendeel der boomen zullen met deze
Juli-invasie allicht veel minder rupsen aanwezig zijn geweest, speciaal
de Z.-gedeelten van den aanplant hadden er veel minder last van.
Voorts viel op, dat ook op eenzelfde plaats de rupsen niet.geheel
gelijkmatig verdeeld waren. Men kon nl. soms te midden van een
sterk aangetast complex verscheidene boomen ontwaren, die duidelijk
minder sterk waren aangevreten ; ook het omgekeerde verschijnsel
deed zich voor. Voorts was de aantasting van jonge boomen (inboetelingen) algemeen minder.
Ten slotte dient nog opgemerkt te worden, dat de verspreiding der
Chalcocélis-TVL-psen. door den geheelen aanplant meer diffuus was, al
had langs den N.-kant de grootste opeenhooping plaats. De Thosearupsen traden meer geconcentreerd op, d.w.z. zij waren minder over
den geheelen aanplant verspreid, invele blokken niet eenstalrijk, maar
traden in blok 19 en aangrenzende gedeelten bijzonder massaal op.
Vandaar dat dezerups hier voor de meest schadelijke doorgaat.
3 . DB BESCHADIGING

De groote vreterij bepaalt zich in hoofdzaak tot de oudere bladeren
vanvolwassen boomen.Inboetelingen, waarvan men de oudste bladeren nog vanaf den beganen grond kan bereiken, blijven tamelijk verschoond. Dit blijkt o.m. uit de volgende getallen:
Op een inboeteling in het zwaar aangetaste blok 19 werden geteld
(13-7-'29):
blad A 15 Thosea-, 11 Chalcocelis-iuTpsen
» B 15
„
6
,,
.„ C 0
„
5
„
Van de volwassen klapperboomen wordt het oudere blad het meest
aangetast, met uitzondering van den alleroudsten krans, die iets
minder versehe vreterij vertoont dan de daarop volgende kransen.
Steeds is de vreterij het sterkst aan het uiteinde der bladeren; men
herkent daarom de slakrupsenbeschadiging al op eenigen afstand aan
de ijle toppen der bladeren. Naarmate het blad jonger is, wordt het
minder aangevreten, zonder er echter geheel vrij van te blijven.
De rupsen van béide soorten zitten gewoonlijk aan den onderkant
en vreten, zoolang zij jong zijn, d.i. gedurende het eerste en tweede,

misschien ook nog gedurende het derde vervellingsstadium, kleine
putjes of groefjes in het bladweefsel, die tot korte, onregelmatige
rijen aaneen sluiten. Klaarblijkelijk heeft op deze plaatsen PestaZozzia-infectie plaats, waardoor bruine vlekken ontstaan van onregelmatigen vorm en verschillende afmetingen. Zijn de rupsen ongeveer
half volwassen (vanaf het derde resp. vierde vervellingsstadium),
dan beginnen zij de bladschijf vanuit de randen der slippen weg te
vreten of ook vanuit gaten, die in de bladeren aanwezig mochten zijn.
De rupsen zijn traag en verplaatsen zioh zonder noodzaak zoo min
mogelijk, daarom vreten zij gewoonlijk tamelijk groote inhammen
in het blad, tot op de zijnerf. Deze blijft steeds gespaard. Zoodoende
vertoont een sterk beschadigde bladslip talrijke dergelijke inhammen
van verschillende afmetingen en aan weerskanten, zoodat hier en daar
alleen de zijnerf overblijft, soms over niet geringe uitgestrektheden.
Plaat 2vertoont dezen vorm van vreterij duidelijk. Het tusschen deze
vraatsporen overblijvende bladweefsel gaat nu opdrogen, bruin verkleuren, geheel afsterven en opkrullen, en dit proces schrijdt nu
voort vanaf den top van het blad naar de basis toe. Ongetwijfeld
echter speelt hierbij Pestalozzia een niet geringe rol. Menziet nl. overal
op het aangetaste blad Pestalozzia-vlékken optreden, vooral daar waar
geïsoleerde stukken bladschijf zijn blijven staan; de infectie begint bij
de randen der beschadiging, alsmede daar waar de jongste rupsjes op
weinig in het oog loopende wijze de bladschijf hebben aangetast. M.i.
verhaast en verergert deze schimmel het afsterven van het blad,
waardoor de schade ernstiger wordt. Zelfs wil het mij voorkomen dat
plaatselijk in den aanplant dezeSchimmeleen overwegende rol speelt.
Men kan hier nl. opmerken dat de rupsenvreterij niet evenredig is aan
de mate van indroging en afsterving der bladeren. Ten slotte zakt met
voortschrijdendeverkleuringhetbladvan dencocospalmlager en lager
en hangt eindelijk min of meer verdord langs den stam omlaag, totdat
het eraf valt (zie plaat 1).
In de sterkst aangetaste blokken vertoonen de meeste boomen dit
karakteristieke ziektebeeld:de oudste bladeren zijn geheelof nagenoeg
geheel verdord en hangen recht omlaag, de daarop volgende bladkransen hebben weliswaar nog hun normalen stand, maar zij zijn min of
meer sterk aangetast en geven de beginnende verkleuring te zien.
Vooral de toppen dezer bladeren lijken dun enijlen zijn gedeeltelijk
reeds bruin.Het jongste blad is practisch onbeschadigd, al is het niet
geheelvrij van vreterij,maar het vertoont ten minste nog de normale,
groene kleur.
4 . DB GEVOLGEN DER BESCHADIGING

Door het sterke indrogen en afsterven der cocos-bladeren, als gevolg van de slakrupsenvreterij, moet weleen belangrijke vermindering
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der assimilatie plaats hebben. En daar de vorming van nieuw blad bij
deze plant slechts langzaam plaats heeft, is het te begrijpen dat de
productie sterk achteruitgaat. Hetzelfde verschijnsel neemt men ook
waar in gevallen van ernstige klapperbeschadiging, door andere insecten teweeg gebracht (Brachartona, Valanga, Sexava).
De copra-productie van Panemboean, ca. 450 b. productief, is in de
laatste jaren als volgt:
1925
3621 pic.
1927
3946 pic.
1926
3841 pic.
1928
1805 pic.
(Gedurende het eerste halfjaar 1929 was de gemiddelde maandproductie weer ruim 300pic, dus bijzonder gunstig).
Men rekent hier normaal 280.noten per pic. copra; tengevolge van
de aantasting steeg dit aantal tot 364 in 1928. Hieruit blijkt dat de
sterke achteruitgang der productie niet alleen is te wijten aan een
verminderde vruchtdracht, maar ook daaraan is toe te schrijven dat
het gehalte der vruchten achteruit gaat. Of de verminderde vruchtdracht het gevolg is van een geringeren bloei of slechte vruchtzetting,
dan wel van een ontijdig afvallen van jonge vruchten, kon niet met
zekerheid worden uitgemaakt. Wel kon worden opgemerkt, dat het
afvallen van onrijpe noten een niet onbeduidende rol speelt. De H.A.
meent dit verschijnsel in verband te moeten brengen met het verlies
der buitenste bladeren, waardoor de vruchttrossen hun steun zouden
verliezen. Voorts zoude volgens den H.A. ook de vorming van
nieuwe bloeiwijzen door de plaag vertraagd worden.
5 . DB SCHADELIJKE INSECTEN

a. Chalcocelis albigutlata SN. (PI. 3, fig. 1).
B e s c h r i j v i n g v a n h e t v o l w a s s e n i n s e c t . <$. Vlucht ongeveer
25 mm, voorvleugellengte ongeveer 12 mm. Een onoogelijk, donker
grijsbruin vlindertje van een korten en gedrongen lichaamsbouw.
Vleugels kort en breed, voorrand der voorvleugels recht, buitenrand
zwak convex, met een geleidelijke bocht overgaande in den korten
binnenrand. Van den achtervleugel is de geheele zoom gelijkmatig
gerond. De achterlijfspunt steekt nauwelijks ofniet buiten dea.vl. uit.
Sprieten van ongeveer de halve voorvl.-lengte, grijsgeel, met een
fijne, donkere, iets losse beschubbing. Iets minder dan de basale helft
van den spriet sterk dubbel gekamd, vrij plotseling overgaande in de
gezaagde eindhelft. Facettenoogen groot, halfbolvormig, onbehaard,
donkerbruin. Ocellen afwezig. Labiaalpalpen goed ontwikkeld, tegen
i e t gezicht aangedrukt, het derde lid zeer kort, puntig, het tweede lid
het grootst, breed beschubd-behaard, de beschubbing aan den onderkant afgeplat, geelbruin, aan den buitenkant met donkergrijs ver-
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mengd. Zuiger aanwezig, alhoewel gereduceerd, ongeveer zoo lang
als de palpen, week, bleek witgeel. Kop, thorax en achterlijf dicht
enruig,afstaande beschubd;zulkeafstaande engemakkelijk loslatende
schubben komen ook op de pootjes talrijk voor. Zij zijn spatelvormig,
met een langen dunnen steel, deze is lichtgeel, terwijl het verbreede
uiteinde der schub veelal donker gekleurd is. Onderkant van den
thorax en het abdomen lichter, grijsachtig geel tot vuilwit.
Voorvleugels grijsbruin, met vage aanduiding van dwarslijnen, het
duidelijkst nog een antemarginale, uit een aaneenschakeling van internervale, donkere vlekjes gevormd. De geheele beschubbing is ruig en
dicht,gemakkelijk loslatende,bijgave exemplaren onder de loupe iets
iriseerende, vooral op de aderen, die daardoor bij een bepaalde belichting iets lichter kunnen schijnen. Het meest typeerend is een roodtot donkerbruine vlek aan de basis der v.vl., gelegen tusschen de
aderen l b - l c en lc—2. Deze vlek vertoont aan den binnenkant een
spierwit stipje, dat door een klein groepje zilverwitte schubbetjes
wordt teweeg gebracht. Dit stipje is aan den binnenkant weer begrensd dooreenveldje roestbruine schubben vanietslichterekleur dan
de eerstbedoelde donkere vlek. V.vl.-franje grijsgeel en bruingrijs gevlekt.
Achtervleugels effen zwartbruin, franje iets lichter gevlekt. Frenulum krachtig, zwart.
Onderkant aller vleugels effen grijsbruin, top der v.vl. soms iets
lichter, meer geelbruin schijnende, vooral bij gevlogen exemplaren.
Pootjes met lange, afstaande beharing en met lange, uitstekende
spatelharen. Voorpooten zonder scheenplaatje, achtertibienmet slechts
een paar eindsporen.
$.Sterkheteromorf.Vlucht30-35mm,lengtev.vl.15-17mm.Inkleur
geheel afwijkend van het<J,nl. licht bruingeel of bruinachtig wit, met
meer zijdeglans over het vleugelvlak, vooral op dev.vl.-aderenbij een
bepaalde belichting, die daardoor sterk licht kunnen afsteken. Met
een min of meer flauwe aanduiding van bruine golflijnen op de v.vl.,
waarvan de buitenste den apex schuin afsnijdt. De bruine basaalvlek
met witte stipduidelijk, maar verschillend van intensiteit en omlijning.
Boven en beneden deze vlek vaak donkere schubbetjes; meestal een
donker grijs stipje op den dwarsader.
Achtervleugels, de onderkant aller vleugels, abdomen, thorax met
pootjes en kop, licht bruinachtig geel. De effen bruinachtige franje
aller vleugels bij gave exemplaren met fijne, donkere randbegrenzing,
veroorzaakt door donkere spatelschubbetjes. Dergelijke schubbetjes
ook talrijk ingeplant voor op den thorax, bij rustende exemplaren ruig
afstaande. Sprieten draadvormig, palpen slanker dan bij het<J,achtertibien met twee paar sporen.
Beide seksen zijn eenigszins variabel wat betreft de intensiteit van
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kleur en teekening. In het voorafgaande werd de habitus dezer soort
vrij uitvoerig beschreven, omdat gedroogde verzamelingsexemplaren,
vooral (J(J, meestal minder mooi behouden zijn en tevens door verschieten en spekkigworden de oorspronkelijke kleur en teekening minder duidelijk te zien geven.
De vlinders rusten met steil dakvormig gehouden vleugels, die het
achterlijf nauw omsluiten. De pootjes steken daarbij zijdelings iets
uit. Met zijn borstelig uitstaande, ruige beschubbing gelijkt vooral het
cjopeenstukje verfrommeld, dor blad. Alhoeweleigenlijk nachtvliegers
—cfô werden meermalen op het lamplicht van het H.A.-huiste Brangkadollongaangetroffen—, vliegenzijookoverdag,vooralwanneerzijopgeschriktworden.Exemplaren in copulawerden meermalen inhet vrije
veld waargenomen;in gevangenschap heeft paring gemakkelijk plaats,
en wel spoedig na het uitkomen. De levensduur der vlinders is waarschijnlijk slechts kort, daar zij geen voedsel opnemen. Reeds in den
eersten nacht, volgende op de paring, gaat het $ tot het eierleggen
over. In het vrije veld worden de eieren als regel aan den onderkant
der bladslippen afgezet. In gevangenschap werden de eieren gemakkelijk en bij voorkeur gedeponeerd tegen den binnenkant van inmaakglazen. Op deze wijze werden van vier Chalcocelia-^. de volgende gegevens genoteerd:
$ A. Versch uitgekomen, paring 11-8-'29
Gelegd aantal eieren
12-8-'29
•• „
>,
.,
13-9-'29
14-8-'29
Dood 15-8-'29

348 s t u k s
151 „
58 „
Totaal 557 stuks

Ç B. Versch uitgekomen, paring ll-8-'29
Gelegd aantal eieren
12-8 '29
13-8-'29
14-8-'29
15-8 proef afgebroken, het $ leeft nog.

451 stuks
82 „
51 „
Totaal 584 stuks

$ C. Versch uitgekomen, paring
Gelegd aantal eieren
.„

7-8-'29
8-8-'29
9-8-'29
10-8-'29
ll-8-'29
12-8-'29....

384 stuks
46 „
124 „
3 „
10 „

Dood 13-8.
Totaal 567 stuks
§ D. Versch uitgekomen, paring 10-8-'29
Gelegd aantal eieren
11-8-'29
12-8-'29...
13-8-'29
Dood 15-8.

386 stuks
45 „
16 „
Totaal 447 stuks
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Het ei dezer Chalcocelis is zeer sterk afgeplat en ovaal van omtrek,
dus byna schubvormig. De verhouding van lengte tot breedte is niet
geheel constant enbleekte schommelentusschen ongeveer 1,75 x 1.00
en 1,6 x 1,5 mm. De kleur is lichtgeel, sterk doorschijnend, zoodat
men op een glazen onderlaag de ontwikkeling van het embryo prachtig
kan gade slaan. De oppervlakte is glimmend glad en vertoont onder
zwakke vergrooting bijna geen structuur. Op de bladslip is het ei
moeilijk zichtbaar, na het uitkomen bUjft de eisohil als een dun, kleurloos,iriseerendvliesje achter, waarvan deresten noggedurende eenigen
tijd duidelijk kunnen worden waargenomen. Gewoonlijk worden de
eieren afzonderlijk afgezet, of hoogstens twee à drie bij elkaar, wat
vooral in gevangenschap gebeurt. Na vier dagen reeds komen de rupsjes te voorschijn, zij verlaten de eischaal door een spleetvormige opening, die iets schuin zijdelings wordt aangebracht.
De r u p s . De ontwikkeling daarvan kon experimenteel niet volledig worden nagegaan, om redenen, die onder d nader ter sprake zullen
komen.Pas uitgekomen rupsjes zijn kort en dik, ongeveer cylindrisch,
van voren een ietsje breeder dan van achteren. De kop is van boven
niet zichtbaar. De kleur is aanvankelijk geelachtig wit, zoowel de
vóór- als de achterkant van het lichaam is fijn bruin gerand. Voorts
bevinden zich ongeveer in het midden op het lichaam twee subdorsale,
langwerpige, bruine vlekjes in de lengterichting. De lengte van het
rupsje bedraagt ongeveer 0,85 mm, de grootste breedte ongeveer 0,25
-0,30 mm. De kop is 0,27 mm breed.
Met toenemende grootte verdwijnt de bruine omranding, de subdorsale vlekjes echter zijn bij 1I3volwassen rupsen nog aanwezig en
schijnen door het glazige omhulsel heen.
Volwassenrupsen (pi.4,fig. 1)zijn ongeveer23-25mmlangen 12-13
mm breed. De vorm is gewelfd, de omtrek ovaal, de zijkanten afgerond. Kop van boven niet zichtbaar, samen metimt pronotum geheel
verscholen onder den voorrand van het lichaam. Borstpootjes teer
ontwikkeld, buikpootjes en naschuivers geheel ontbrekend, de geheele
buikkant een dun, vliezig, doorschijnend en eenigszins kleverig vlak
vormend, waarmede het dier zich aan de onderlaag vasthecht. Voortbeweging door sterke, convulsieve samentrekking der buikzijde van
achteren naar voren enzoodoende slakachtig.
De geheele bovenkant van het rupsenlichaam wordt gevormd door
jeen dik gelei-achtig omhulsel, dat onder zwakke vergrooting blijkt
te, bestaan uit een groot aantal kleine en groote, parelvormige slijmdruppels van eenuiterst taaie consistentie.In water, alcohol, glycerine,
formaline e.a. zijn deze druppels practisch niet oplosbaar, althans hun
vorm blijft in dergelijke vloeistoffen behouden. Deze eigenaardige, taai
Blijmerige massa reikt zijdelings tot aan de ademhalingsopeningen. Zij
laat zich mechanisch geheel of gedeeltelijk verwijderen> het binnenste
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dezerlaagblijkt danietsvloeibaarder te wezen.Bijjongerupsen isdeze
slijmlaag iets glaziger en laat dan het lichaam doorschemeren. Ongetwijfeld is dit omhulsel te beschouwen als een zeer bijzonder afscheidingsproduct van het integument der rups, en mogelijk kan
daaraan een physiologisch beschermende werking tegen verschillende
micro- en macroparasieten toegeschreven worden, alsmede tegen andere nadeelige invloeden van buiten; althans zoolang deze laag
volkomen gaaf is. Wordt zij nl. beschadigd, resp. geheel of gedeeltelijk verwijderd, dan gaat de rups spoedig te gronde.
De kleur der rups is van boven iets doorschijnend, licht blauwachtig tot geelachtig groen. Men herkent vaag vijf overlangsche, smalle, witachtige streepen, die het best zichtbaar zijn aan dien kant van
de rups die van het licht is afgewend, en die op de foto van pi. 4 iets
duidelijker uitkomen dan in werkelijkheid.
De ademhalingsopeningen zijn aan weerskanten, vlak boven den
buikkant zichtbaar als acht kleine, breed-ovale, geelachtige stipjes,
gelegen in een iets broederen, lichtkleurigen band.
De vervellingen werden niet waargenomen, zij schijnen 's nachts
plaats te hebben. Van de exuvie blijft merkwaardig weinig over;
men vindt er slechts sporen van terug, nl. de kopkapsel met een verfrommeld huidje erachter, terwijl op de plaats, waar de rups gezeten
heeft, duidelijk zijn achter gebleven de stigmata met bijbehoorende
hoofdtracheënstammen. Wat met het slijmerige omhulsel gebeurt bij
de vervelling, is niet opgehelderd.
De Chalcocelis-TVLjyaen hechten zich buitengewoon stevig aan de
onderlaag vast. Wij hebben nooit opgemerkt dat zij door wind of
andere oorzaken op den grond terecht komen. Zijn zij ziek, dan gaan
zij gewoonlijk te gronde opdeplaats, waar zij zich bevinden.
De cocon (pi. 5, fig. 1). De Chalcocelis-rxipaen vervaardigen hun
cocon aan den onderkant der bladslippen, klaarblijkelijk zonder zich
ver te verwijderen van hun laatste verblijfplaats. Hoogstens begeven
zij zich naar de basis der bladsüppen, om zich op deze beter beschutte
plaats in te spinnen. De cocon is ongeveer bolvormig, iets langer dan
breed, de afmetingen van den mannelijken cocon bedragen ongeveer
8,5 X 10 en die van den vrouwelijken 10 X 12 mm. Dit verschil in
grootte is voldoende om mannelijke en vrouwelijke cocons uit elkaar
te houden. De ongerepte coconis ter plaatse omgeven door een weinig
wit spinsel; de kleur is wit of vuilwit, doch deze witte kleur vormt
slechts een uiterst dun buitenlaagje, dat zichdoorafschrapen laat verwijderen. Dan komt de eigenlijke, leerachtig bruingrijze kleur van de
cocon te voorschijn, die men ook aan den binnenkant waarneemt.
Waarschijnlijk is het witte buitenlaagje te beschouwen als een laatste
afscheidingsproduct van het darmstelsel (Malpighische vaten), want
men vindt het ook terug als een geprononceerde vlek op de plaats,
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waar de cocon aan de bladslip is vastgehecht.
Komt de vlinder uit, dan doet de pop naar Limacodiden-gewoonte,
het bovenste gedeelte van den cocon als een rond dekseltje afspringen
en schuift zich halverwege naar buiten. De breuklijn, waarlangs het
dekseltje loslaat, is aan den binnenkant duidelijk gepreformeerd,
voorts is het dekseltje aan den binnenkant donker bruinzwart gekleurdensteekt daardoorscherpaf tegen den overigen coconwand. De
diameter van het dekseltje van den mannelijkenenvrouwelijken cocon
bedraagt resp. ongeveer 5,5 en 7 mm.
De pop iskort en gedrongen, isdun vanhuid, van kleur lichtgeel tot
groenachtig, de vleugel- en extremiteitenscheeden meer bruinachtig,
glimmend. De vleugelscheeden zijn zeer groot enbereiken het 7eabdominaalsegment. De achterlijfspunt is zeer stomp en afgerond. Het
voorhoofd draagt aan den benedenkant een kleine verheffing in de
dwarsrichting.
De rups blijft 4 à 5 dagen onverpopt in de cocon, het geleiachtig
omhulsel verdwijnt in dien tijd. Na verdere pl.m. 20 dagen komt de
vlinder uit, het geheele coconstadium duurt dus ongeveer 25 dagen.
b. Thosea rnoluccana n.sp. x) (PI. 3, fig. 2).
B e s c h r i j v i n g v a n h e t v o l w a s s e n i n s e e t . $ . Vlucht 25-30 mm,
voorvl. lengte 12-15 mm. Grondkleur van het geheele lichaam bruinachtig violet-grijs, echter zeer variabel. Dicht, maar aanliggend beschubd, glad, gummend, zonder uitstaande spatelschubben. Sprieten
ongeveervan halve v.vl.-lengte, dubbel gekamd, de kamtanden alleen
aan den uitersten top van den spriet iets verkort. Palpen kort, maar
dik behaard, vooruitstaande, het eindlid zeer klein^ Zuiger licht gekleurd, sterk gereduceerd. Apex van den v.vl. bijna rechthoekig,
buitenrand zwak gerond, met een geleidelijke bocht overgaande in den
achterrand, beneden den apex recht. V.vl. tamelijk effen van kleur,
gekarakteriseerd door een donkerder grijze of bruine dwarslijn, die
aan den binnenkant min of meer duidelijk licht is gezoomd. Deze
dwarslijn begint bij den voorrand, op eenigen afstand van den apex,
en loopt recht of zwak convex naar het midden van den achterrand.
Sommige exemplaren vertoonen zwarte schubbetjes, over het geheele
vleugelvlak verdeeld;eenenkelen keer ontstaat er opdedwarsadereen
zwart stipje. Achtervleugels rond, effen grijsbruin. Franje aller vleugels eenkleurig. Onderkant van den vlinder eveneens effen grijsbruin.
iets lichter dan de bovenkant. Pootjes kort, middenpooten met een
paar, achterpooten met twee paar tibiaalsporen. Pooten ter onderscheiding van andere soorten niet wit gevlekt.
1

) Bij een bezoek aan het Brit. Mus. te London bleekmij,dat deze Thosea
met geen der daar aanwezige soorten overeenkomt.
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Ç. Vlucht 32-36 mm, v.vl.-lengte 16-18 mm. In kleur en teekening
vrijwel overeenkomende met het <J. Sprieten draadvormig. Bij het
levende dier de lichtbruine genitaalpapil omgeven door een zoom van
donkere schubben.
Beide seksen zijn zeer variabel, wat kleur en teekening betreft. De
grondkleur issomsmeer blauwgrijs, somsmeerkoperkleurig roodbruin.
De dwarslijn over de v.vl. is soms sterker, soms zwakker ontwikkeld,
in extreme gevallen vervaagt zij eenigszins. De kleur dezer lijn
varieert van grijs tot bruin, de lichte begrenzing aan den binnenkant

Tekstfig. 1. Thosea moluccana n. sp., <J gonapophysen. Une = uncus, va = valva, ae = aedeagus.
Vergr. 20 X

is niet altijd even duidelijk. Een zwart stipje op den dwarsader is
aanwezig of ontbreekt. Verspreide zwarte schubbetjes treden min of
meer dicht gezaaid op het v.vl.-vlak op of ontbreken. Bij enkele
exemplaren is de v.vl. van de basis tot aan de dwarslijn donker zwartbruin gekleurd en treedt er nog een donkere vlek op in het midden
van het zoomveld. Van dezen vorm, die in beide seksen voorkomt,
werden overgangen tot het gewone type niet waargenomen, zoodat hij
mogelijk ontstaat door het optreden van een bepaalden erfelijken
factor, als „mutatie" dus.— Van het geslacht Thosea is tegenwoordig
een aanzienlijke reeks van soorten uit Z.O.-Azië beschreven die ge-,
deeltelijk min of meer variabel zijn en habitueel op elkaar gelijken.
Eerst een nauwkeurige studie der fijnere morfologische kenmerken
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zooals van de mannelijke gonapophysen, zal het mogelijk maken de
soorten met zekerheid vast te leggen. Het lijkt daarom nu al gewenscht
de mannelijke gonapophysen van Th. móluccana kort te beschrijven
en af te beelden (tekstfig. 1). De bouw is hoogst eenvoudigen typisch.
De uncus (une) is gewoon, de valven (va) zijn driehoekig, zonder bepaalde chitineuze structuren. De aedeagus is naar verhouding lang en
krachtig, eveneens zonder chitine-structuren.
Voor het gedrag der Thosea-vlinders geldt vrijwel hetzelfde als voor
Chalcocelis.Alleenhunrusthoudingisgeheelanders.Zijzittenni.meteen
omhoog geheven achterlijf, terwijl de vl. zoo steil mogelijk omlaag zijn
gericht en de a.vl. onder de v.vl. worden geschoven. Het meest typische komt deze houding uit wanneer de vlinder rust aan een sprietje, een bladrand ofiets dergelijks.
Het ei dezer soort komt ook overeen met datvanChalcocelis,alleenis
hetietsgrooter. Afmetingen ongeveer 2,5 X 1,8 mm. Nauwkeurige gegevens omtrent het aantal eieren, dat deze soort voortbrengt, alsmede
omtrent den ontwikkelingsduur, konden nog niet worden bijeengebracht, aangezien de imagines pas massaal begonnen te verschijnen
toen ons verblijf op Batjan ten einde liep, èn de enkele wijfjes, waarmede nog geëxperimenteerd kon worden, minder gemakkelijk eieren
bleken af te zetten. Een wijfje legde gedurende de eerste twee«tmalen
(13/14-8) 27en 92 eieren.
De r u p s dezer Thosea (PI. 4, fig. 2) iselliptischvanomtrek, derugkant ietsmindergewelfd dan bijChalcocelis.Zijis gekarakteriseerd door
een aantal segmentaal gerangschikte kegelvormige uitsteeksels van het
lichaam, zgn. scoli, dievan brandharen voorzien zijn. Deze uitsteeksels
komen voor in een dubbele rij over het lichaam als subdorsale of rugscoli;voorts vormen zij den omtrek van het lichaam als een krans van
radiaire, marginale of rand-scoli. Men telt 9paar rug-sooli en 11 paar
rand-scoli. De laatstgenoemde zijn het krachtigst en regelmatigst
ontwikkeld; alleen de tweede rand-scolus is iets kleiner. De rug-scoli
zijn ietsverschillend vangrootte, het Ie, 2e,6een 9e paar zijn duidelijk
iets grooter, het 3e en 7epaar zijn het kleinst. Ieder rug-scolüs draagt
een aantal enkelvoudige, puntige brandharen ten getale van ongeveer
10langere en evenveel kortere; de eerstgenoemden zijn meer aan den
top, de laatstgenoemden aan de basis van den scolus ingeplant. De
rand-scoli zijn van talrijker brandharen voorzien en weldraagt ieder
«enigetientallen groote en kleine;de groote brandharen vertoonen een
duidelijk afgezet, ragfijn eindgedeelte, dat vermoedelijk gemakkelijk
»fbreekt enin dehuid blijft steken.
Dekleur derrups is van bovenfraai lichtgroen, debuikkantisvrijwel
kleurloos. Over het midden van den rug loopt een smalle, licht paarse
streep,dieaanweerszijden iets onregelmatig begrensdisendietusschen
derugscoli 3, 7en 9iets versmald entusschen 2, 4, 5en 8iets verbreed

1

1

16

is, alhoewel niet bij alle exemplaren even duidelijk. De paarse middenlijn is aan weerszijden eerst donkergroen en vervolgens vaag lichtgeel
gezoomd. De rug-scoli, die deze teekening flankeeren, zijn evenals de
rand-scoli, van de fraaie groene grondkleur, alleen zijn de rug-scoli
6 en 9 veelal iets gelig. De brandharen zijn eveneens geelachtig, de
uiterste toppen der lange brandharen fijn donkerbruin. Op de rugscoli volgt een rij van donkere, grijsgroene stippelvlekjes ten getale
van 9aan weerskanten, die evenwel niet scherp afsteken en die minof
meer in huidplooien verborgen kunnen liggen, vooral bij versch vervelde of minder goed gevoede exemplaren. Het voorste dezer vlekjes
is vaak minder duidelijk. De ademhalingsopeningen zijn vlak boven
den buikkant als lichte stipjes waarneembaar. De geheel onder den
voorkant van het lichaam teruggetrokken kop is bleek met krachtig
gebouwde, bruine, aan den binnenkant zwarte mandibels.
De kleur der rups is, vooral wat betreft de intensiteit der rugteekening, eenigszins variabel. Roode vlekken op den rug, alsmede rood of
bruin gekleurde toppen der scoli, zooals zij voorkomen bij de rupsen
van naverwante Thosea-soorten, treden niet op.
De jongste rupsen, die werden waargenomen, zijn nagenoeg kleurloos en haast zonder teekening.
De TAosea-rupsen hechten niet zoo stevig vast aan de onderlaag
als die van Chalcocelis. Het gebeurt daarom wel eens, dat zij met
storm eraf waaien. Ook zieke exemplaren komen veelvuldig op den
grondterecht.Voortsverlaatderupshetbladzoodrazijgaatverpoppen;
in tegenstelling met Chalcocelis nl. heeft de verpopping niet plaats
aan den onderkant der bladslippen, maar zoekt derups daarvoor beter
beschutte schuilplaatsen op. En wel verpopt een gedeelte tusschen de
bruine vezels, die zichbevinden aan den voet der bladstelen. Hier treft
mendecoconstalrijk aan, tot in de diepere gedeelten dezer vezelmassa.
Een ander gedeelte der rupsen laat zich uit den boom vallen, wat
volgens den H.A. bij voorkeur gebeurt op warme, droge en zonnige
middaguren, ongeveer tusschen 10 en 3 uur, en met wind. Sommigen
kruipen weer een eindje den stam op en verpoppen er in allerlei oneffenheden, die op de stam van oude klapperboomen zoo ruimschoots
aanwezig zijn, anderen verkiezen den wortelhals, tusschen debasis der
talrijke zijwortels, vooral wanneer deze bloot liggen. Een laatste gedeelte eindelijk verpopt tusschen allerlei afval op den grond of in de
half verteerde humuslaag, die door de onkruiden en groenbemesters
wordt gevormd.
DecoconvanThosea (pi. 5,fig. 2)isdonker aardbruin, ietsglimmend,
maar aan den buitenkant plakken restjes vezel en andere organische
afval. De binnenkant iseveneensglimmend donkerbruin, het dekseltje
teekent zich iets donkerder af, de breuklijn daarentegen is door een
iets lichtere zone aangeduid. De afmetingen schommelen ongeveer
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tusschen7 x 9tot 8 x 10mmvoor den mannelijken coconen 10 x 12
tot 10 X 13mm voor den vrouwelijke. De rups blijft eveneens enkele
dagen onveranderd indencoconliggen.Hetgeheelecoconstadium duurt
ongeveer 25 dagen.
DepopvanThoseaisietsgrooter dan dievànChalcocelis,beantwoordt
er overigens volkomen aan wat betreft denalgemeenen bouw.Alleenis
zij nagenoeg pigmentloos, ongeveer ivoorkleurig, dus nog lichter van
kleur dan de Chalcocelis-j>öip.
c. Voedsterplanten van beidesoorten.
Het isaangeen twijfel onderhevig, datzoowelderupsenvanChalcocelis als die van Thosea, ook leven, resp. kunnen leven van andere voedsterplanten, al bepaalt hun massale vreterij op Batjan zich uitsluitend
tot Cocosnucifera. Er komen immers in Indië talrijke soorten van
slakrupsen voor, die voor zoover hare levenswijze bekend is, zonder
uitzondering niet kieskeurig zijn wat betreft haar voedsel. Zij leven bij
voorkeur op een verscheidenheid van dicotyle boom- en heesterachtige
gewassen;lage kruidachtige planten, zooals onkruiden e.d. worden als
regel versmaad, althans hierop komen zij slechts sporadisch voor. Ook
monocotyle gewassen worden in het algemeen niet geprefereerd, wat
echter niet wegneemt, dat enkele soorten wel degelijk op monocotyle
planten (klappers, oliepalm, suikerriet, rijst) schadelijk en zelfs zeer
schadelijk kunnen optreden.
Op Batjan hebben wij onze aandacht dadelijk gevestigd op het
voorkomen dezer slakrupsen op andere planten. Wij vonden echter
slechts één keer een Thosea-rups op een zuurzak-heester (Anona muricata L.), staande in een kampong-omheining op eenige kilometers
afstand van het geteisterde complex. Voorts werd te Laboeha een
Chalcocelis-Tiipsaangetroffen, op djamboe bidji (Psidium guajava).
Ook werden meermalen Chalcocelis ç&J opgemerkt bij het lamplicht
te Brangkadollong, die allicht eerder uit de nabije omgeving dan uit
den verafgelegen geteisterden aanplant afkomstig zullen zijn geweest.
In den aangetasten klappertuin Panemboean werd niet zelden een
enkele Thosea-Tvps aangetroffen op de onkruiden, zooals Synedrella,
Ageratum, Sida e.a., met duidelijke sporen van vreterij. Ongetwijfeld
geldt het hier echter exemplaren die uit de boomen zijn gevallen; het
lijkt althans minder aannemelijk, dat zij normaal op deze onkruiden
zouden leven, evenmin als zij voorkomen op de aanwezige gröenbemesters zooals Calopogonium, Mimosa invisa, resten van Tephrosia
Candida enz. Het lijkt ons dan ook uitgesloten dat de plaag zoude
uitgaan van de in de tuinen aanwezige onkruidenflora en groenbemesters. Eerder moet men aannemen, dat de rupsen oorspronkelijk
sporadischvoorkomen opallerleiwildeofgecultiveerdevoedsterplanten
en dat zij, eenmaal overgegaan op den cocos-aanplant, er bijzonder
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gunstige bestaansvoorwaarden aantreffen, ten gevolge waarvan zij
zich hier massaal vermenigvuldigen.
Dat de plaag als zoodanig van uit het nabije oerbosch zoude zijn
ontstaan, lijkt ook weinig aannemelijk. Wel zullen de rupsen op allerlei planten in en langs het oerbosch leven en zullen van hier uit geregeld enkele vlinders naar den aanplant over vliegen, de groote
vermenigvuldiging echter heeft pas in den aanplant zelve plaats.
Hoewel op enkele excursies in en langs het oerbosch aan dit punt de
noodige aandacht werd geschonken, kon geen duidelijke slakrupsenvreterij op boschplanten worden ontdekt.
Op het hulplaboratorium aten de rupsen ook de bladeren van
andere gewassen, b.v. van Eugenia-aoorten (djamboe). Een keer heeft
een Thosea-iuipazelfs gegeten van een stukje schrijfpapier, dat voor
aanteekeningen in het glazen kweekbakje was geplaatst!
d. Kweekproeven op het laboratorium
In het kleine vertrekje te Laboeha, dat als hulplaboratorium was
ingericht, werd geregeld getracht de rupsen verder te kweeken, die
's ochtends gewoonlijk door ons zelf te Panemboean verzameld waren
of die ons door het personeel der onderneming werden aangebracht.
Hiervoorwerdengebezigd inmaakglazen, glazen doozen met los deksel,
glazen buizen en voorts houten kooitjes met ramen van kopergaas.
De rupsen werden dagelijks voorzien van versch afgesneden klapperblad. Ondanks alle zorg waren de resultaten dezer kweekproeven, hoe
zij ook gevarieerd werden, doorgaans niet gunstig. Klaarblijkelijk
lusten de rupsen het afgesneden palmblad niet meer, althans zij eten
er zeer weinig of niets van, verliezen eenigszinshunnatuurlijke turgescentie, worden iets onrustig, kruipen meer rond, vooral die van
Chalcocelis, en vertoonen na enkele dagen reeds een kwijnend uiterlijk.
CAateoceKs-rupsen vervloeien vervolgens geheel onder verkleuring;
TAosea-rupsen krijgen een ziekelijke, bruinachtige tint, eindelijk worden ook zij geheelvuilbruin, verschrompelen en verdrogen min of meer
of zij vervloeien eenigszins. x) Soms ook ontwikkelt er zich een schimmelop,vooralwanneer zijineenglazenbuiszijn opgesloten.Het maakt
den indruk dat bier ziekteverwekkende microörganismen in het spel
zijn (zie hoofdstuk 6c), waarvoor de rupsen bijzonder vatbaar zouden
zijn. Deze vatbaarheid is ongetwijfeld reeds in het vrije veldaanwezig;
onder laboratoriumconditie (nauwe ruimte, weinig ventilatie, 's middags hooge temperatuur, minder geschikt voedsel) zoude zij dan nog
worden verhoogd.
x

) Een soortgelijke ervaring heeft K U Y P E B (16) opgedaan m e t een Thoaeasoort, die op J a v a schadelijk in het suikerriet optrad.
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6. DE PABASIETEN IN HET VRIJE VELD

Beide soorten 'worden in het vrije veld aangetast door bepaalde
parasieten, die als imago uit de rups resp. uit den cocon te voorschijn komen. Eiparasieten werden niet waargenomen, mogelijk zijn
zij er, doch er was geen tijd meer voor nader onderzoek. Voor Trichogramme!, zouden de eieren ongetwijfeld een geschikten voedingsbodem
opleveren.
a. Parasieten uit Chalcocelisalbiguttata SN.
De rupsen dezer soort bleken het minst door parasieten te zijn aangetast.Metzekerheid werd slechtseensluipwespenweleen betrekkelijk
vrij groote Chalcidide, Brachymeria euploeae WESTW. X) waargenomen,
die zich in een gering aantal — naar schatting meestal minder dan
1% — uit de verzamelde cocons ontwikkelde. Wij verkregen alleen
mannetjes van dezen parasiet.
Beschrijving van Brachymeria euploeae WESTW.çj. Van het gewone
type, gekenmerkt door verdikte achter-femora, zwart, met gele teekening. Kop incl. antennen en monddeelen, thorax met uitzondering van
de basis der tegulae, en abdomen geheel zwart. Geel is de basale rand
der reeds genoemde tegulae, voorts de voorkant van de achtervl.-basis
en ook eenigszins die der voorvl., distale femur-helft alsmede tibia en
tarsus van den voorpoot; middenpoot idem, doch het geel van den
femur beperkt tot het distale uiteinde daarvan. Van den achterpoot
isalleen detarsus, debuitenkant van detibia met uitzondering van het
proximale gedeelte en een vlek op het distale uiteinde van den femur
geel. Binnenkant dertibia bruin;klauwen, vooraldieder achterpooten,
eveneens bruin. Binnenkant der achterfemora met 8 sterkere en 2
zwakkere (distale) tandjes. Het geheele lichaam met eenfijnen, zilverwitte pubescentie, die op de achterlijfs-tergieten franjeachtig is ontwikkeld. Kop en thorax met grof-netvormige structuur; abdomen,
glad, glimmend. Vleugels kleurloos. De lengte van het geheele dier,
zonder antennen, bedraagt ongeveer 6mm;de lengte van den voorvl.
ongeveer 4,5 mm, van het spriet-flagellum ongeveer 1,6 mm.
Deze sluipwesp verschijnt, zooals reeds gezegd, als imago uit de
cocons der Chalcocelis-soort, en wel verlaat zij deze door een rond
gaatje van 2-2,5 mm middellijn, dat zij zelf knaagt. De randen van
dit gaatje zijn iets onregelmatig. De aangetaste cocons bleken reeds
©en pop te bevatten, de eindontwikkeling dezer Chalcidide heeft dus
in de pop plaats.
Deze sluipwespis,zooals dit voor de vertegenwoordigers dezer groep
als regel geldt, een tamelijk sloom en weinig beweeglijk insect. Het
1
) De determinatie dezer soort werd mij, tijdens een verblijf aan het Brit.
Mus. t e London, welwillend medegedeeld door Dr F E R B I E B B .
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meest actief bleken deze dieren nog in de late namiddaguren te zijn;
's nachts daarentegen zaten zij weer stil. Zonder voedselstierven zij na
twee etmalen, met voedsel, in den vorm van suikerwaterdruppels op
een stukje palmblad, konden zij tot negen dagen in het leven worden
gehouden.
Teneinde na te gaan hoe en of deze sluipwesp reageert op de aanwezigheid van Chalcocelis,werden meermalen 's namiddags half- tot
geheel volwassen rupsen resp. eenige versehe cocons samen gebracht
met een of enkele dezer sluipwespen in ruime buizen. Van de cocons
namen zij, voor zoover kon worden nagegaan, hoegenaamd geen notitie. Evenmin schenen ook derupsen eengroote aantrekkingskracht op
dezen parasiet uit te oefenen. Meermalen gebeurde het, dat een
Brachymeria over den rug eener Chalcocelis-Tups liep. Of dit louter
toeval dan wel een instincthandeling Was, viel moeilijk uit te maken.
Maar de Chalcocelis-rwpsen reageerden op deze aanraking mißt een
eigenaardige manoeuvre, die men anders niet waarneemt en men
van deze zoo trage rupsen niet zoude verwachten. Zij maken ni. met
hun geheele lichaam krachtige schudbewegingen van links naar rechts
en omgekeerd, die zoolang aanhouden als de wesp zich op het dier
bevindt. Het maakt den indruk alsof zij een ongewenschten ruiter eraf
wilden süngeren. Succes had deze manoeuvre echter niet. Een keer
zagik duidelijk dat een Brachymeria $ met zijn kaken in het slijmerige
omhulsel eener Chalcocelis-rwps hapte en ervan at. Men dient daarbij
te bedenken, dat het hier slechts om het gedrag der&J gaat, $$ waren
nog niet aangetroffen toen wij Batjan weer moesten verlaten. Misschien verschenen deze pas later. Volgens Dr FERRIERE te Londen is
Brachymeria euploeaeWESTW. een zeer algemeené Chalcidide in Z.O.Azië, die poppen en cocons van tal van vlinders infecteert.
A n d e r e p a r a s i e t e n v a n Chalcocelis. Twee keer werd onder een
ziekelijke, niet geheel volwassen rups, die van het blad werd verwijderd, een kleine, teere made aangetroffen, die op het blad bleef zitten,
echter spoedig daarop te gronde ging. Er kon niet worden nagegaan,
welk insect hier in het spel was. Een andere keer werd buiten in den
aanplant een doode, volwassen Chalcocelis-rups gevonden, die vrij
goed haren vorm behouden had, ofschoon zij geheel bruin verkleurd
was. Zij vertoonde aan den achterkant een ronde opening, alsof er een
of andere parasiet uit te voorschijn was gekomen.
b. De parasieten van Thosea móluccana.
In tegenstelling met Chalcocelis albiguttata is onze Thosea-soovt
tamelijk sterk met parasieten uit andere insectenorden behept. En
wel werd vrij talrijk aangetroffen een kleine Microgasterine en een
groote Tachine. De eerstgenoemde, een kleine zwarte sluipwesp, komt
als larf talrijk uit de nagenoeg volwassen rupsen te voorschijn; de
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laatstgenoemde, een groote rupsenvlieg, uitsluitend uit de cocons.
B e s c h r i j v i n g d e r M i c r o g a s t e r i n e . Apanteles thoseae'n.sp. £.
Het geheele lichaam zwart met uitzondering der pootjes. Van de
laatstgenoemden zijn alleen de coxen zwart, de overige geledingen zijn
licht bruinachtig geel, alle tarsen met het distale uiteinde der achtertibia iets donkerder, grijsachtig bruin genuanceerd. Vleugeltjes kleurloos, hyalien. Sprieten 18-ledig incl. basaallid en anellus. Lid 13en 14
tamelijk langwerpig cylindrisch, in het midden ingesnoerd en iets
donkerder, de sensorien daardoor in een proximale en een distale helft
gescheiden. De drie eindleden ongeveer even lang, zonder insnoering,
iets korter dan lid 15.
$. In hoofdzaak met het ,$ overeenkomende, sprietenl8-ledig, de
laatste 4-=5leden zonder insnoering, geleidelijk iets korter wordende.
Het abdomen met een uitstekenden legboor, die ventraal ontspringt
vanhet uiteindevanhét zichtbarevijfde, schubvormigvergrooteenverbreede sterniet. Dezelegboor isin rustgeflankeerd doortwee scheeden,
aangehecht aan het zichtbare 7etergiet. Verder dorsaalis deze tergiet
nog voorzien van een zeer kort stylus-achtig aanhangseltje, links en
rechts van de anaalpapil.
Lengte van den voorvl. ongeveer 2,3 mm, grootste breedte daarvan
1 mm; lengte der sprieten 2,5 mm, afmeting der middenste leden
als bij hetcJ; lengte der achter-trochanter 0,2;id. femur 0,6;id. tibia
0,7, tars 0,5, waarvan op het eerste lid 0,3 mm. Lengte legboor vanaf
de basis 1mm;lengte flankeerende styli 0,54 mm.
Volgens deklassieke analytische tabel van WILKINSON (27) p. 137
is onze soort te determineeren als volgt:
1(b) Propodeon with areola &c.
47(b) Flagellum normally coloured.
48(b) Propodeon without median longitudinal carina.
51(b) Propodeon with costulae &c.
70(b) Disc of scutellum not rugoso-punctate, &c.
71(b) Sheaths of ovipositor longer than basal joint of hind tarsus.
76(b) Ovipositor sheaths longer than hind femora.
82(b) Ovipositor sheaths longer than hind tibiae.
86
Ovipositor sheaths shorter than hind tarsus.
87(b) Hind femora completely red to yellow-red testaceus: stantoni
ASHM., I.e., p. 131, daarvan echter verschillend door de volgende
kenmerken: Kop zeer fijn gepuncteerd, scutellum-discus bijna zoo
dicht gepuncteerd alshet mesonotum, propodeon sterk gesculptureerd.
Het eerste abdominale tergiet aan de basis iets versmald, het tweede
tergiet met zwakke, diffuse streeping in de lengterichting.
Apanteles thoseaeR P K E n.sp., specifiek opThosea moluccana R P K E . ,
». sp., Eiland Batjan (Mol.) Cocons wit, tot een gezamenlijke laag
onder degeparasiteerderups vereenigd.
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De larven dezer kleine sluipwesp verlaten de bijna volwassen rups
aan den onderkant en vervaardigen er een wit spinsel, waarop de rups
al het ware rust. Eigenaardig genoeg vertoont de rups noch van
te voren noch op het oogenblik dat delarven te voorschijn komen, een
ziekelijk uiterlijk, zelfs blijft zij haar normale, frisch groene kleur nog
eenigen tijd behouden, gewoonlijk zelfs nog tot na het uitkomen der
imagines. Dan verkleurt zij en raakt bedekt met, resp. doortrokken
van een wit of vuilgrijs schimmelmycelium. Zulke verschimmelde
rupsen, die oorspronkelijk door deze Apanteles aangetast zijn geweest,
kan men alom in den aanplant aantreffen. Een enkelen keer is de rups
klaarblijkelijk al eerder door microörganismen aangetast geweest, de
schimmelwoekering treedt dan reeds op nog voordat de imagines der
sluipwesp zijn verschenen. Een verdere ontwikkeling der laatstgenoemde wordt hierdoor ten zeerste belemmerd, soms ontwikkelen zich
slechts enkele weinige sluipwespjes uit een dergelijke, zieke rups. In
normale gevallen echter, d.w.z. wanneer de rups haar gewone kleur
heeft behouden, komen deparasietlarfjes er in een vrij groot aantal uit
te voorschijn, gewoonlijk tusschen de 50-60 stuks. Deze larfjes zijn
beenwit, iets doorschijnend, langwerpig spoelvormig, pootloos. Een
zwak ontwikkelde kop met gereduceerde monddeelen en even zulke
zintuigorganen is aanwezig, aan het achterlijfuiteinde herkent men de
karakteristieke „staartblaas". Op de grens van het eerste en tweede
borstsegment ziet men twee vage, bruine vlekjes;onder de microscoop
blijken deze de aanleg der imaginale facettenoogen te zijn. Ook de
aanleg der imaginale extremiteiten is reeds zichtbaar. Het een en
ander wijst op een zeer snelle, verdere ontwikkeling.
Het witte, platte spinseltje, waarop de geparasiteerde rups rust, is
zeer karakteristiek. Het bestaat in werkelijkheid uit een even groot
aantal kleine coconnetjes, als er parasietenlarfjes zijn. Deze coconnetjes zijn teer, maar zij vormen een aaneengesloten geheel. Klaarblijkelijk is het spinvermogen dezer Apanteles niet groot; verwijdert
men de rups onmiddellijk nadat de larfjes zich eruit hebben geboord,
dan zijn de laatstgenoemden klaarblijkelijk bij gebrek aan een behoorlijk aanhechtingspunt niet meer in staat zich behoorlijk in te
spinnen, zij veranderen gedeeltelijk zonder cocon in een pop en gaan
meestal te gronde. x)
De verpopping der parasietenlarfjes heeft reeds na ongeveer een
etmaal plaats, na verdere vier dagen verschijnen de sluipwespjes, de
ontwikkeling van volwassen larf tot imago neemt dus niet meer dan
1
) ZBHNTNEK (23) heeft klaarblijkelijk een soortgelijke Apanteles uit Orthocraspeda-slakrupsen, schadelijk voor Cacao in Midden-Java, beschreven. Helaas
ontbreekt een nadere morfologische omschrijving zoodat t h a n s niet is uit te
maken of het dezelfde of een aanverwant soort geldt.
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ongeveer vijf dagen in beslag! De wijfjes zijn verre in de meerderheid;
een enkel „legsel" leverde b.v. op 9çJ<jen 56$$.
Zonder voedselleven deze sluipwespjes slechts enkele uren tot hoogstens één dag. Met voedsel (suikerwaterdruppels op een strookje
palmblad) werd de maximale levensduur op 11-12 dagen bepaald, met
een gemiddelde van 8-10 dagen.
Infectieproeven met deze APANTELES werden niet verricht, omdat
het genoegzaam bekend is, dat deze Microgasterinen uitsluitend de
allerjongste, pas uit het eigekomen rupsenstadia infecteeren, en deze
stonden ons toen nog niet ter beschikking. Het trok onze aandacht
dat deze parasiet het talrijkst werd waargenomen ongeveer omstreeks
15-25 Juli, daarna verminderde het aantal aangetaste rupsen. Hoe
groot het aantal aangetaste rupsen is, kon niet met zekerheid worden
uitgemaakt, uit verschillende gegevens, vooral verkregen met onze
kweekproeven, kon echter worden afgeleid, dat dit op het gunstige
tijdstip globaal ongeveer 10% en plaatselijk misschien nog iets meer
bedraagt.
B e s c h r i j v i n g der Tachine, Phoroeera magna BAR. (Diagnose
zie aan het slot). Een vermelding van technisch-morfologische bijzonderheden moet hier voorloopig achterwege blijven, omdat het in het
algemeen zeer moeilijk is een Tachine te diagnoseeren en omdat de
studie der Indomaleische soorten in het bijzonder nog in het allereerste beginstadium verkeert. Het geldt een groote, forsche vlieg van
het gewone type: de wijfjes donker aschgrijs, de mannetjes met een
geligtintje, dieuit eendonker roodbruin puparium te voorschijn komt,
dat in de cocon gevormd wordt; ,nog voordat de verpopping der
Thpsea-mpa heeft plaats gehad. Met het uitkomen doet de vlieg het
dekseltje van dencoconopen springen. Devliegenzijnin gevangenschap
nogal onrustig en vliegen zich in groote inmaakglazen spoedig stuk.
Een Thosea- of Chalcocelis-iujis in een inmaakglas met enkele
vliegen geplaatst, bracht geen verandering in het gedrag der laatstgenoemden teweeg. Het afzetten der eieren werd niet waargenomen,
evenmin werden ^Aosea-rupsen aangetroffen, die met Tachinen-eieren
waren bezet. Een en ander deed vermoeden, dat wij met een der
Tachinensoorten te doen hebben, die hare eieren niet op den gastheer, maar op de vegetatie afzetten. 1 ) Met de door MENZEL (13, 15)
beschreven Tachinen Chaetexorista javana B. &B. uit Setora nitens
*) Dit vermoeden werd later bevestigd door den Heer BABANOIT te Zagreb,
een der weinige Tachiniden-specialisten in Europa, a a n wien wij enkele exemplaren ter beoordeeling h a d d e n gezonden. Genoemde Heer schreef, dat het een
nieuwe Sturmiine betrof, die aan het eind dezer publicatie als Phoroeera magna
n. sp. BAR. wordt beschreven ; de soorten dezer groep zetten hun eieren inderdaad niet op den gastheer, maar op de vegetatie af. Deze eieren worden de
rupsen met het voedsel gegeten, komen zoodoende in het darmkanaal terecht,
en ontwikkelen zich van daaruit verder binnen het lichaam van den gastheer.
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en Compsilura concinnata MG. uit Thosea lutea HBYL. is de vlieg
niet identiek. Het percentage aangetaste rupsen resp. cocons kon niet
nauwkeurig worden bepaald, naar schatting bedroeg het op het
oogenblik van ons vertrek ongeveer 10%.
c. Microörganismen.
Al meermalen is uit het voorafgaande gebleken, dat er onder de
slakrupsen op Batjan en niet onbelangrijke sterfte heerschte, en wel
onder Thosea meer nog dan onder Chalcoeelis. Zieke TAosea-rupsen
verkleuren, het fraaie groen gaat over in een vuilbruin, de rups houdt
op met eten en sterft spoedig of isreeds dood, om vervolgens geheel in
ontbinding overte gaan. Dergelijke ziekerupsen warennogaltalrijk op
allebladeren aanwezig,ookkomenzijopdengrondterecht, waar zij geregeld worden opgemerkt. Teneinde een indruk te krijgen van de beteekenis dezer infectie-ziekte, want een dergelijke ziekte is waarschijnlijk in het spel, werd in blok 11 den 23.Juli op een enkel klapperblad
devolgende telling verricht:
Thosea
Gezond
Ziek of dood
Met Apantele8

Chalcoeelis
84stuks
108 „
15 „

Rupsen
Cocons
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5 stuks
„

Waar het hier op aankomt is het hooge getal van 108zieke of doode
TAosea-rupsen, tegenover 84 schijnbaar gezonde en 15 geparasiteerde. Deze verhouding zal ongetwijfeld in werkelijkheid nog iets
anders wezen, ten eerste omdat reeds een aantal zieke rupsen uit den
boom zullen zijn gevallen, ten tweede omdat onder de schijnbaar gezonde stellig nog een gedeelte aangetast of geparasiteerd zal zijn. In
alle geval geven deze cijfers wel een indruk van de groote beteekenis,
die aan deze infectieziekten en parasieten toekomt.
Omtrent den aard der infectieziekten tasten wij helaas tamelijk in
het duister. Onze geheele laboratoriuminrichting en onze optische
uitrusting was er niet op berekend om de vereischte onderzoekingen
met nauwgezetheid uit te kunnen voeren. Eenvoudig microscopisch
onderzoek der zieke Thosea-rtrpsen bracht aan het licht dat nóch
b a c t e r i ë n nóch p o l y e d e r s in het lichaamsvocht aanwezig waren,
voorts ontbrak Nosema. Daarom werd aan de mogelijkheid van
schimmelinfectie gedacht, al kon dit microscopisch niet worden aangetoond. Dat schimmelinfectie voorkwam werd bewezen door de
door Apanteles gedooderupsen;uit dezelaatstgenoemden ontwikkelde
zich een mycelium, dat aan de oppervlakte massaal conidien vormde.
Datgeheelverganerupsen microscopisch een ander beeld te zien geven,
spreekt van zelve. Maar in deze gevallen is zonder meer niet uit te
maken welke der aanwezige microörganismen als primaire ziekteverwekkers dan wel als secundair zijn te beschouwen.
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d. Vogels.
Het kan niet op onzen weg liggen hier de beteekenis der insectenetende vogels in het algemeen, en ten opzichte van deze slakrupsenplaag in het bijzonder, uiteente zetten. Alleen zij opgemerkt, dat uitgestrekte klapperaanplantingen, vooral zulke onder Europeesch beheer, nu niet demeest gunstigelevensvoorwaarden vooreenrijke vogelfauna opleveren, daar zij voor vele vogels weinig of geen geschikte
nestgelegenheid bieden. Er komen echter in den aanplant te Panemboean, die een smalle strook vormt en over zijn geheele lengte aan
oerbosch grenst, een aantal vogels voor, waarvan gezegd wordt, dat
zij zich als insectenverdelgers verdienstelijk maken, Om meer zekerheid te verkrijgen, werd getracht den maaginhoud van drie der voornaamste vogelsoorten te onderzoeken, t.w. van den
1. boeroeng minjak, een blauwgrijze Graculide,
2. de gewone kraai,
3. boeroeng jaki», een groote, zwarte, koekoekachtige vogel.
Helaas werd van no 3 geen exemplaar onder schot gekregen, het
onderzoek bepaalde zich dus tot de beide eerstgenoemden. Het resultaat was als volgt:
25Juli 1929:
Boeroengminjak I :Maaginhoud drie versehe, volwassenChalcocelisrupsén; resten van twee Oecophylla-koiàngmnen en van verschillende
werksters dezer mier; sterk verteerde resten van verschillende weekhuidige insecten, waaronder misschien een Thosea-rups ; resten eener
Blattide.
Boeroeng minjak I I : een groote, grijze spin, geheel versch, die nagenoeg de geheele maag opvult; voorts een sterk ontleedeChalcocelisrups.
Gewone kraai: 9 geheel in elkaar gedeukte Chalcocelis-cocons. De
witte buitenlaag is eraf, de inhoud wijst echter duidelijk op Chalcocelis. Voorts talrijke geheel verbrijzelde resten van kleine krabbetjes.
Dit resultaat isondubbelzinnig een aanwijzing, dat aan beide onderzochte vogelsoorten een zekere en misschien niet geringe beteekenis
als slakrupsen-verdelgers toekomt. Er bestaat dus alle reden om deze
vogels te ontzien en zoo mogelijk hun bestaansvoorwaarden te verbeteren door b.v. vegetatie in den omtrek van den aanplant te sparen,
die als nestgelegenheid eventueel in aanmerking komt.
Nog zij opgemerkt, dat meermalen Chalcocélis-cocons werden aangetroffen, die klaarblijkelijk door vogels waren leeg gepikt. Zij vertoonden een groote, onregelmatige, zijdelingsche opening en waren
leeg. Eenmaal werden verscheidene van dergelijke cocons in eikaars
nabijheid aangetroffen, misschien waren zij door eenzelfden vogel (boeroengminjak ?) achter elkaar uitgepikt.
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7 . DB BESTBIJDING

Toen de plaagin kwestie eind 1926enbegin 1927zichvoor het eerst
hevig deed gelden,ende H.A. aanvankelijk in de meening verkeerde,
dat de rupsen zich ter verpopping langs de stammen naar beneden
begaven, werden de boomen op ongeveer 1m hoogte geringd met
wagensmeer B.P.M. Eenige uitwerking op de plaag kondeze behandeling uit den aard der zaak niet hebben. De overige, door den H.A. toegepaste bestrijdingsmethoden komen neer op het volgende.
a. M e c h a n i s c h e m e t h o d e n . Spoedig werd overgegaan tot het
verzamelen der cocons van beide soorten. Chalcocelis-co&ms werden
zoo veel mogelijk en zoover bereikbaar, verwijderd van den onderkant
der bladeren, waarbij gebruik werd gemaakt van bamboestokken.
yAosea-coconswerden gezocht inde vezels aan de basis der bladstelen,
in de reten van den stam, en in hoofdzaak aan den wortelhals en in
de omgeving daarvan. Daarom werd de grond om iedere klapperboom, met eenstraalvantweemeter, eerst schoon gewied. Dit schoone
vlak, waar gewoonlijk een weinig vergane plantaardige substantie
blijft liggen, wordt door de TAosea-rupsen klaarblijkelijk graag ter
verpopping opgezocht. Rupsen en cocons kunnen hierop gemakkelijk
worden verzameld. Ook in de Chalcocelis-oonaplexen werd dezelfde
grondbehandeling toegepast; de open plekken onder de boomen toch
vergemakkelijken het oprapen der cocons, die met stokken van de
bladeren werden gestooten. Soms werd hier en daar de grond tusschen
de open gedeelten nog voorzichtig schoon gebrand. Op de aangeduide
wijze werden gedurende de April-invasie 1929 ingeleverd:
108.288 Chcdcocelis-QOGoViS
201.995 TAosea-cocons
terwijl het zich laat aanzien, dat de Juli-invasie ongeveer evenveel of
misschien iets minder zal opleveren.
b. C h e m i s c h e m e t h o d e n . Op grond van een getypt voorschrift
van Dr LEEFMANS besloot de H.A. reeds in 1927 over te gaan tot bespuiting met loodarsenaat. Gebezigd werden twee verschillende preparaten, nl. een droog loodarsenaat van GTJNTZEL &SCHUMACHER te
Medan, en voorts een zgn. „vloeibaar" loodarsenaat van SCHEERINGKAHXBATTMte Berlijn, dat uit Hamburg betrokken werd. Klaarblijkelijk gold het hier een gemakkelijker suspendeerbaar preparaat met een
overmaat van water. De samenstelling daarvan en speciaal het loodarsenaat-gehalte was helaas geheel onbekend. 1 ) Beide preparaten
werden met water gemengd in de verhouding 1:50 (2%, resp. 1%)
en met behulp van in de klapperboomen geheschen HoldertUrania-spuiten zoo veel mogelijk tegen den onderkant der bladeren
verspoten. In de meest bedreigde blokken werd de bespuiting twee
1
) Op telegrafische informatie in E u r o p a bleek later, d a t h e t Lal.-gehalte
50% bedroeg.
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keer, en wel omstreeks April en Juli 1929, toegepast. De alleroudste
complexen met boomen van meer dan 20-jarigen leeftijd moesten
"worden uitgezonderd, daar de bespuiting hier te veel moeilijkheden
opleverde, wegens de groote hoogte dezer boomen. Voorde bespuiting
per boom, inclusief water-aandragen, bleken vier man noodig te zijn;
met één pulvérisateur konden per dag niet meer dan 15tot hoogstens
18 klapperboomen worden behandeld, de kosten kwamen te staan op
ongeveer f 0,30 per boom, koelieloonen, loodarsenaat en afschrijving
der spuiten inbegrepen (opgaven volgens den H.A.).
c. B i o l o g i s c h e m e t h o d e n . Door den H.A.werdenhouten kisten
van verschillende afmetingen, met kopergaas-deksel en deurtjes opzij
vervaardigd, waarin de dagelijks ingeleverde cocons werden bewaard,
beide soorten gescheiden. De zich uit de Thosea-cocona geregeld ontwikkelende vliegen werden dagelijks losgelaten, sinds Juli ook de
Chalcidide uit Chalcocelis;de vlinders werden gedood.
Deze drie bestrijdingsmethoden geven aanleiding tot de volgende
opmerkingen. Allereerst dient voorop gesteld te worden, dat de klappercultuur geen al te lucratieve cultuur is, zoodat er als regel geen
groote kosten en vooral geen groote extra-uitgaven aan kunnen
worden besteed. Daarbij komt, dat het aantal beschikbare werkkrachten beperkt is en dat deze in ver afgelegen gebieden veelal uit
minder goede landbouwers zijn gerecruteerd. Alle rechtstreeksche bestrijdingsmethoden zullen van deze omstandigheden den nadeeligen
invloed moeten ondervinden, vooral wanneer deze technisch niet
eenvoudig uit te voeren zijn.
Wat het verzamelen der cocons betreft, dit zoude ook met de beste
werkkrachten niet radicaal kunnen geschieden omdat zij zich gedeeltelijk op te moeilijk toegankelijke (Chalcocelis) of te verborgen plaatsen
(Thosea)bevinden. Er kan dusinhetgunstigstegevalniet meerdan een
gedeelte der cocons worden vernietigd. De hier vermelde cijfers (p. 26)
wijzen dit uit: in het geheel werden tijdens de April-invasie ruim
310.000 cocons van beidesoorten ingeleverd. Vergelijkt men deze hoeveelheid methetgeschatteaantalrupsen, nl. 2.000-6.000 per sterk aangetasten boom (p. 6) en neemt men voorts aan, dat tengevolge van
de infectieziekten slechts de helft hiervan in een cocon verandert, dan
ishet duidelijk, dat hiervan eenradicale vernietiging allerminst sprake
kan zijn. Er zoude nl. op deze wijze de rupsenbevolking van slechts
enkele honderden boomen algeheel vernietigd zijn! Hierbij dient men
echter niet uit het oog te verliezen, dat het verzamelen mede ten doel
had de aanwezige parasieten te sparen en los te laten.
Bij de gevolgde chemische bestrijdingswijze dienen wij iets langer
stil te blijven staan. In de eerste plaats kan niet worden ontkend, dat
de bespuiting bij alle niet te jonge boomen op vrij groote bezwaren
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stuit en bij de oudste boomen in het geheel niet meer kan worden toegepast. Gebezigd werden zes Urania-spuiten met verlengstukken en
spiraalslang van 135cm lengte. Het blijkt echter haast onuitvoerbaar
hiermede alle bladeren in een flinke klapperkroon behoorlijk te bereiken; vermoedelijk zoude het hanteeren van de straalpijp vergemakkelijkt kunnen worden dooreenlangere slang,van b.v. 150-200 cm
lengte, te benutten. Maar dan nog zal het moeilijk blijven alle deelen
van het blad gelijkmatig te bespuiten, immers de bladslippen dekken
elkaar gedeeltelijk, vooral bij steil omhoog gerichte bladeren, voorts
is iedere bladslip op de dwarsdoorsnede eenigszins dakvormig, en dit
heeft tot gevolg, dat vaak slechts de eene helft, hetzij de linker of de
rechter, behoorlijk wordt geraakt. Dit euvel zoude men kunnen verhelpen door de kroon van weerskanten te bespuiten, maar dit zou
met meer moeite en kosten gepaard gaan.
Een tweede, zeer groot bezwaar is, dat loodarsenaat onmiddellijk
bezinkt, zoodat in het eerste oogenb'lik een veel te sterke, spoedig
daarna een veel te slappe suspensie, soms bijna water, wordt verspoten. Een aanhoudend schudden van den pulvérisateur, hoog boven
in den boom, door den man, die de straalpijp bedient, lijkt vrijwel uitgesloten. Deze moeilijkheid zoude kunnen worden verholpen door een
toestel te kiezen met een automatisch werkende roerinrichting. Dat
de man, die den straal richt, ook nog de roerinrichting bedient, lijkt
a priori eveneens niet goed mogelijk, of men zoude twee klimmers per
boom moeten gebruiken, waarvan de een het toestel in beweging
houdt en de ander spuit. Met het oog op deze moeilijkheden meende
de H.A. aan het zgn. „vloeibare" preparaat voor goed den voorkeur
te moeten geven. Maar ook de menging hiervan was verre van gelijktmatig, alhoewel het gemakkelijker in suspensie bleef dan het loodarsenaat-droog. Hier én daar verbrandde en doodde het de Calopogonium mucunmdes onder de boomen. Dit wijst er welop,dat de concentratie hier te sterk was.
Resumeeren wij de met debespuiting verkregen resultaten, dan zien
we het volgende:
Ie Het loodarsenaat is ongelijk verdeeld, niet alleen van boom tot
boom, maar ook van blad tot blad. Zelfs van eenzelfde bladslip kan
de eene helft der onderzijde wel, de andere niet voldoende geraakt
zijn. Enkele boomen lijken te sterk bespoten; zelfs vertoonen zich na
verloop van eenige maanden min of meer verbrandingsverschijnselen.
Andere daarentegen zijn te weinig bespoten, de vloeistof was te sterk
verdund. Sommige bladeren hebben voldoende van het vergif gekregen, anderen te weinig, vooral die, welke aan den tegenovergestelden kant zijn geplaatst. Het vergif hecht echter uitstekend ophet blad.
2e Wat de uitwerking van het vergif op de rupsen betreft, deze
werd van meet af aan door den H.A. als twijfelachtig beschouwd, en
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daarmede werd het nut der even omslachtige als dure bespuiting
problematisch. Zoo op het oog gezien was het aantal rupsen en de
vreterij op bespoten boomen niet geringer dan op.de niet bespotene.
Wel zag men er zieke rupsen, vooral kwijnende Thosea's, maar deze
kwamen op niet behandelde boomen even goed voor. Vergelijkende
tellingen konden niet worden verricht; in de het meest aangetaste
complexen kwamen niet-bespoten boomen bijna niet meer voor,
voorts verschilt het aantal rupsen van blad tot blad te sterk om vergelijkbare gegevens te verzamelen. De algemeene indruk echter is,
dat met detot nog toe gevolgde chemische bestrijding geen sprekende
resultaten werden verkregen.
Teneinde een beter inzicht te krijgen in de uitwerking van beide
soorten loodarsenaat, werden op het hulplaboratorium te Laboeha
enkele proeven aangezet, waarbij telkens tien pas verzamelde rupsen
werden voorzien van versch afgesneden klapperblad, dat in een 2%-ige
goed geschudde loodarsenaat-suspensie resp. in een 10%-ige van het
„vloeibare" preparaat (dat toen op 20% werd geschat) werd gedompeld en zoodoende gelijkmatig en fijn met het vergif werd bedekt.
Dit geprepareerde voedsel werd geregeld ververscht. De uitkomsten
waren,dat de rupsen als regel er in het geheel niet of slechts in uitzonderingsgevallen kleine beetjes van aten en reeds na verloop van
enkele dagen te gronde gingen, onder de reeds op p. 18 vermelde
ziekteverschijnselen. Men zoude dus hieruit allicht kunnen afleiden,
dat de rupsen het bespoten klapperblad niet eten en omkomen. De
moeilijkheden echter met alle kweekproeven onder laboratoriumcondities ondervonden (zie hoofdst. 5d, p. 18), deden ons deze resultaten ook als niet voldoende bewijskrachtig beschouwen. Besloten
werd daarom dezeproef op andere, meer natuurlijke wijze te herhalen.
Te dien einde werden 100 Chalcocelis en 100 TAosea-rupsen apart
ingekooid in twee groote draadgaas-cylinders, ieder 192cm lang met
een diameter van ca 65cm. Aan de beide open uiteinden was een
manchet van grof zakkengoed bevestigd, van ca 60cm breedte. (De
Chalcocdis-kooi is afgebeeld op pi. 5, fig. 3). In iedere kooi werd een
blad eener jonge palm opgesloten, die van te voren met een 2%-suspensie van loodarsenaat-droog was bespoten. De bespuiting van het
eene blad (A)wasiets krachtiger dan dievan het andere (B);de laatstgenoemde beantwoordde meer aan het normaal-gemiddelde. Op A
werden 100 Chalcocelis- (18 Juli), op B 100 TT&osea-rupsen geplaatst
(20 Juli). Beide rupsensoorten werden in hoofdzaak verkregen door er
een sterk aangetast blad speciaal voor te kappen en de rupsen met de
bladslippen zoo voorzichtig mogelijk eraf te knippen. DeChalcocelisrupsen werden snel en voorzichtig met de hand op het proefblad
overgebracht, de Thosca's werden met een bladstukje uitgeknipt, dat
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aan den onderkant van den hoofdnerf werd vastgespeld. Beide kooien
werden geregeld geïnspecteerd; op 27 Juli werden zij verwijderd, dus
na 9 resp. 7 dagen. De Chalcocelis-kooi bevatte geen levende rupsen
meer, ook in de Thosea-kooi was vrijwel alles dood, met uitzondering
van enkele weinige exemplaren, die nog sporen van leven vertoonden,
maar die reeds kwijnende waren. Thosea-coeons werden niet aangetroffen, indeCJtalcoceUs-kooiechterbevondenzich zescocons, waarvan
de kleinsteslechts 6mm, de beidegrootsten 9en 10mm lang bleken te
zijn. Bij onderzoek dezer zesChalcocelis-cocons,op30Juli,bleekdeinhoud daarvan al lang dood en vergaan te zijn, klaarblijkelijk waren
dezerupsen gestorven nog vóórdat zij in een pop veranderden. Oppervlakkig zoude men dus hier weer kunnen concludeeren dat de uitwerking der bespuiting van dien aard isdat 100% derrupsen te gronde
gaat. In werkelijkheid echter is de zaak ook hier weer minder eenvoudig. Bij nader toezien ontdekt men nl. dat de rupsen niets of nagenoeg niets van het behoorlijk bespoten klapperblad hebben gegeten.
Dit viel ons trouwens al op met de geregelde inspectie der kooien;
daarbij verkeerden de ^Aosea-rupsen vooral in goede conditie, velen
hunner hadden op het bladstukje verveld, zij hadden dus met hernieuwden eetlust het blad moeten aanvallen. Het lijdt dan ook geen
twijfel dat de rupsen in beide kooien primair van honger te gronde
zijn gegaan, of beter dat zij, door honger verzwakt, ten prooi zijn gevallen aan de reeds vermelde infectieziekten (zie p. 24).
Uit deze proeven meenen wij dus te moeten afleiden, dat beide
rupsen vermijden het met loodarsenaat bespoten blad te vreten.
Indien nu de bespuiting in het groot, zooals zij tot nog toe werd toegepast, haar doeltreffende uitwerking mist, dan is dit m.i. daaraan
toe te schrijven, dat ergedeelten der bladschijf niet voldoende met het
vergif in aanraking komen en zoodoende nog voedsel genoeg bieden
voor een niet gering aantal rupsen. Inderdaad kan men, wanneer men
nauwkeurig oplet, in het vrije veld waarnemen, dat de rupsen eten
van die gedeelten der bladschijf, die het minst zijn bespoten.
Wat ten slotte de op de onderneming gevolgde biologische bestrijding betreft, neerkomende op het loslaten der uit de Thosea-cooons
verkregen Tachinen en der enkele Brachymeria uit Chalcocelis, hierbij
geeft welde overweging den doorslag om deze nuttige insecten zooveel
mogelijk te sparen, daar zij anders met de verzamelde cocons vernietigd zouden worden. Of hierdoor echter het natuurlijke parasiteeringspercentage zal worden opgevoerd, valt nog te bezien, omdat
het als regel niet goed doenlijk is de natuurlijke verhouding van
een aanwezige parasiet tot zijn gastheer kunstmatig op te voeren,
uitzonderingen daargelaten. Iets anders ware het, indien er hyperparasieten van de Tachine voorkwamen, dan zoude de gevolgde me-
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thode metéén h e t elimineeren d a a r v a n k u n n e n beoogen. Tot n u toe
zijn echter dergelijke hyperparasiten t e r plaatse niet waargenomen.
Voor h e t loslaten v a n Brachymeria geldt hetzelfde. W a t de Apanteles
uit Thosea betreft, het zoude geen bepaald n u t hebben de rupsen met
het spinseltje afzonderlijk te verzamelen en uit t e laten komen, tenzij
ook hier uitschakeling van hyperparasieten wenschelijk ware. Hiervoor
echter zijn er t o t nog toe geen aanwijzingen.
Ten opzichte v a n de Brachymeria uit Chalcocelis dient te worden
opgemerkt, d a t deze parasiet tijdens ons verblijf in een te gering percentage optrad, om van eenige beteekenis te kunnen zijn. De mogelijkheid is natuurlijk niet uitgesloten, dat deze sluipwesp op den d u u r
talrijker optreedt en zoodoende een grooter rol gaat spelen.
8 . SLAKRTTPSENPLAGEN I N N E D . - I N D I Ë E N E L D E R S

E r komen in de tropen der Oude Wereld een vrij aanzienlijk a a n t a l
Limacodiden-soorten voor, waarvan sommigen in onzen Archipel en
in de aangrenzende gebieden n u en d a n eens plagen in verschillende
cultuurgewassen doen ontstaan. Op J a v a zijn dergelijke slakrupsenplagen een gewoon verschijnsel. Reeds K O N I N G S B E R G E R (9) en K O N I N G S B E R G E R & ZIMMERMANN (10) hebben op de beteekenis d a a r v a n voor
de koffiecultuur gewezen. I n 1903 vermeldt K O N I N G SBERGER (12)
voorts, d a t Chalcocelis albiguttata S N . omstreeks 1900 in ontelbare
hoeveelheden op een Thee-onderneming in W . - J a v a is opgetreden; hij
geeft een gekleurde afbeelding v a n de vlinders alsmede v a n de r u p s
(I.e. pi. 2,fig. 6-8), de kleur der voorgestelde rupsisechter veel groener
d a n v a n onze Batjan-exemplaren. Over parasieten werdt in deze
publicatie niet gerept. I n hetzelfde jaar beschrijft Z E H N T STER (28) een
Iimacodidenplaag in de Cacao in M.-Java (dit was in het Klatensche,
naar mij later nog v a n planterszijde mondeling werd bericht), veroorzaakt door Orthocraspeda trima M O O R E . Deze plaag is later nooit meer
teruggekeerd. Z E H N T N E R vermeldt daarbij het optreden van een kleine
sluipwesp, waarvan de larven zich op soortgelijke wijze inspinnen als
de Apanteles-soort v a n Batjan. Vervolgens wordt in de l i t t e r a t u u r
herhaaldelijk gewag gemaakt van slakrupsenplagen in de Thee-cultuur,
men raadplege hieromtrent de verschillende publicaties v a n M E N Z E L
(15-21). E r worden verscheidene soorten opgenoemd, waaronder weer
Ohalcocelis albiguttata en voorts een î^oseœ-soort, nog in 1929 door
M E N Z E L als Th. cervina M O O R E aangeduid. Laatstgenoemc e benaming
is echter niet juist, de soort in kwestie is Th. lutea H E Y I . I k h e b de
hierdoor veroorzaakte ernstige plaag in de theecultuur reeds in 1909
leeren kennen, sedertdien is zij herhaaldelijk opnieuw opgetreden. D e
rupsen dezer soort zijn geparasiteerd door een groote Tachine, die
volgens M E N Z E L (17) door den bekenden Italiaanschen specialist
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BBZZI, als Compsilura concinna MG. werd gedetermineerd. Naast

deze
Thosea lutea komt in de Thee als plaag het meest Setora nitens WLK.
voor, waarover in vroeger jaren al door KONINGSBERGER (12), later
vnl. door MENZEL (17, 20) is bericht. De laatstgenoemde onderzoeker
heeft van deze soort de parasieten het nauwkeurigst bestudeerd en
stelde daarbij vast, dat een tachine, Chaetexoristajavana B. &B., aan
de plaag soms belangrijk afbreuk doet, zoodat hij in navolging van
bekende methoden voorstelde, deze vlieg met het vernietigen der
cocons te sparen, ongeveer op de wijze zooals de Tachine uit Thosea
op Batjan werd gespaard. Deze methode heeft in depractijk inderdaad
ingang gevonden, zie ROSBERGER (26). Behalve deze Tachine komen
nog andere parasieten van Setora voor, in de eerste plaats een groote
en opvallende Braconide, Spinaria armator F., die de rupsen eigenaardigmummificeert. Zijisniet zeldzaam, helaas wordt zij door hyperparasieten aangetast, zoo kweekte ik er een Ichneumonide uit, die
identiek bleek te zijn met een der parasieten der Cacao-mot, de zgn.
„spec. C".
Omstreeks 1915kwamen in M.-Java in de cacao verschillende slakrupsen talrijker voor, in de eerste plaats Chalcocelis castaneïpars
MOORE en Nemeta lohor MOORE. Parasieten van belang werden niet
opgemerkt. Geheel op zich zelve staat een vreterij in het suikerriet in
O.-Java, die in 1922 door een helaas niet op naam gebrachte Thoseasoort werd veroorzaakt (zie KUYPER 16). Van parasieten wordt geen
gewag gemaakt. Eindelijk heeft ook de klapper op Java nu en dan
eens last van slakrupsen, men raadplege daaromtrent de verschillende
jaarlijksche overzichten der Ziekten en Plagen in Ned.-Indië, die door
het Instituut voor Plantenziekten worden gepubliceerd. De voornaamste soorten, die hier den klapper aantasten, zijn. Parasa lepida CR. en
Setora nitens WLK. Van de parasieten is nog geen bijzondere studie
gemaakt. Vermeld dient nog te worden een geval van aantasting van
droge rijst, door de slakrups van Latoia bicolor WLK., beschreven
door LEEFMANS (15). Parasieten worden niet genoemd.
Ook in het cultuurgebied van Sumatra's Oostkust beginnen Limacodiden thans schadelijk op te treden. De aantasting betreft hier
vooral den oliepalm. Er zijn verschillende soorten in het spel, vnl.
Setora nitens WLK., voorts Thosea asigna VAN EECKE, Orthocraspeda
trima MOORE en O.sordida SN. De parasieten zijn hier evenmin bestudeerd, wel deelde Dr ARENS te Soenggei Poetin bij Galang op mijn
terugreis mij mondeling mede, dat in zijn ressort aan deze plagen geregeld een einde kwam door JVbsema-infectie, en dat droog bewaarde
smetstof dezer ziekte met succes kon worden toegepast om nieuw
optredende Limacodidenplagen te infecteeren en spoedig te doen eindigen. Ik heb toen mondeling en schriftelijk in overweging gegeven
om deze smetstof zoo mogelijk naar Batjan over te brengen, teneinde
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deze methode daar te beproeven. Zooals reeds opgemerkt (zie hoofdst.
6c) werd Nosema-ziekte door ons op Batjan niet aangetoond. In een
laterepublicatie (?1930) geeft GONGGRIJP (8)een overzichtvande door
slakrupsen in de oliepalm-cultuur op Sumatra veroorzaakte plagen,
alsmede van de genomen proeven ter bestrijding. Bij niet te hooge
oliepalmen leverden vloeibare, arseenhoudende insecticiden hoopvolle
resultaten op, indien een geschikte apparatuur werd gebezigd en
wateraanvoer mogelijk was. Droge bestuivingsmiddelen daarentegen
gaven geen resultaat. Van parasieten der Thosea asigna worden genoemd Chaetexoristajavana B. &B. en de groote staalblauwe sluipwesp Chlorocryptus purpuratus, die van elders niet schijnt bekend te
zijn. Voorts komen als roofvijanden enkele wantsen in aanmerking,
die echter, evenals elders, van minder belang zijn te achten.
Ook buiten Ned.-Indië zijn slakrupsenplagen, vooral in recenten
tijd, meermalen gesignaleerd. O.m.gewagen deverslagen der Engelsche
Gouvernements-Entomologen herhaaldelijk van het optreden van verschillende slakrupsen in de thee op Ceylon (o.a. twee Thosea-soorten)
resp. in de klapper in de Straits. Nader onderzocht en gepubliceerd is
een slakrupsenplaag in de coooscultuur op de Andamanen-eilanden,
veroorzaakt door Thosea unifascia W L K . . ISAAC (11), die deze plaag in
1925 beschrijft, wijst op het voorkomen van een Braconide, welke
talrijke rupsen aantastte. Verschillende vogels voeden zich met de
rupsen, o.a. kraaien. Als bestrijding wordt aanbevolen het afkappen
en verbranden der oudste bladeren, voorts de lichtvang met behulp
van stormlantarens, die boven waterbakken met een petroleumlaagje
geplaatst worden. Deze moeten vele Thosea-vlinders aanlokken, die
in de petroleum te gronde gaan.
Voorts dient een Setorawiiews-plaag genoemd te worden in de klappercultuur der Straits, door MILLER (24) in 1929 beschreven. Deze
auteur vermeldt als parasiet alleen de tachine Chaetexorista javana
B. &B., die er minder talrijk optreedt dan op Java. Ter bestrijding
wordt aanbevolen loodarsenaat in een verhouding van 2-3 lb. op
50 gallons water, mits voldoende krachtige spuittoestellen worden
benut en de toepassing onder behoorlijk toezicht geschiedt. Ten slotte
moge nog de oudst bekende Thosea-plaag in de klappercultuur worden
vermeld, nl. die welke reeds in 1906 door BANKS (1) op de Filippijnen
werd beschreven. Deze onderzoeker beschouwde de soort als nieuw
ennoemdehaar Thoseaeinereamarginata. Ofschoon zijn verhandeling in
een technisch opzicht zeer uitvoerig en nauwkeurig is,brengthijhelaas
geen bijzonderheden over de plaag zelve en hare bestrijding.
Na afsluiting van het bovenstaande kwamen nog twee verhandelingen over slakrupsen ter onzer kennis, nl. van SISON (27) resp. COLLINS (3). De eerstgenoemde beschrijft het schadelijke optreden van
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Thosea sinensis WLK. in de abaca- cultuur (vezelpisang) op de Filippijnen, de laatstgenoemde behandelt een Oost-Aziatische soort, Cnidocampa flavescens WLK., die enkele jaren geleden per toeval in N.Amerika werd ingevoerd en die er plaatselijk schade aan allerlei loofhout veroorzaakt. O.m. wijst COLLINS, ophet nuttige werk der opzettelijk uit Japan ingevoerde Tachine Chaetexorista javana B. &B., dieeen
belangrijk percentage der rupsen resp. cocons vernietigt.

9 . SLOTBESCHOUWINGEN

Slakrupsenplaag zijn in Ned.-Indië en in andere gebieden al lang
bekend; zij worden veroorzaakt door een reeks van Limacodidensoorten en doen zich voor bij verschillende gewassen. Van monocotyle
gewassen worden in de eerste plaats aangetast cocos en oliepalm,
een enkelen keer ook vezelpisang, suikerriet en rijst. Van dicotyle gewassen hebben thee, kina en cacao het meest te lijden, een enkelen
keer ook koffie. Als regel duren deze plagen slechts kort, zij worden
door natuurlijke factoren na verloop van meestal korten tijd tot staan
gebracht, maar duiken vroeger of later weer op.
Helaas is de biologie der betreffende insecten in vele gevallen niet
uitvoerig genoeg onderzocht, vooral zijn de remmende factoren niet
nauwkeurig bekend. Een uitzondering op dezen regel wordt gevormd
door het onderzoek van MENZEL (21), die de beteekenis der Tachine
Chaetexorista javana B. &B. voor Setora nitens WLK. met cijfers aantoont.
Van andere Limacodiden-parasieten zijn bekend Compsilura continua MG. uit Thosea lutea H E Y L . op Java, deze schijnt belangrijk te
zijn. Daarentegen spelen Microgasterinen en andere Braconiden (Spathius in Setora) een geringe rol.
Chemische bestrijding wordt met een zeker succes toegepast, hoe
hooger echter de te behandelen planten zijn (klapper, ook oliepalm op
lateren leeftijd!), des te moeilijker wordt de practische uitvoering!
Op Batjan bleek de situatie in zoover afwijkend, dat de plaag, veroorzaakt door Chalcocelisalbiguttata SN. en Thosea moluccana n. sp.
in de klapper, zeer hardnekkig was. Chemische bestrijding bleek ook
hier technisch zeer moeilijk te zijn en leverde, zelfs experimenteel,
geen overtuigende resultaten op. Indien echter in een dergelijk
geval met chemische bestrijding zoude moeten worden doorgegaan,
zouden krachtiger pulvérisateurs moeten worden gebezigd, voorts
zoude moeten worden nagegaan, of niet door een gecombineerd insecticide-fungicide, b.v. Parijsch groen met Bordeauxsche pap, tevens
Pestalozzis zoude kunnen worden bestreden. Deze schimmel immers
bleek de plaag, resp. de gevolgen daarvan, belangrijk te verergeren.
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De wijze waarop de H.A. trachtte de aanwezige parasieten te sparen,
is toe te juichen, al is het niet mogelijk de uitwerking daarvan na te
gaan. De volgende parasieten werden vastgesteld: van Chalcocelis
slechts één enkele, en wel een grooteChalcidide, Brachymeria euploeae
WBSTW., een in Z.O.-Azië zeer verbreide soort, bekend als pop- resp.
coconparasiet van verschillende vlinders. Van Thosea werd aangetroffen een Microgasterine, nl. Apanteles thoseaen. sp., voorts een groote
rupsvlieg Phorocera magna n. sp. BAK. Omtrent parasitaire microorganismen konden nog geen voldoende gegevens worden bijeen gebracht. Zij zijn er echter ongetwijfeld en waarschijnlijk zullen zij zich
sterker doen gelden naar gelang de plaag langer*duurt.
Gezien dehaast onoverkomelijke moeilijkheden van alle rechtstreeksche bestrijding, ligt het voor de hand de mogelijkheden der biologische bestrijding te overwegen, welk denkbeeld door den H.A. vooral
krachtig naar voren werd gebracht. Hoe nuttig de inheemsche, d.w.z.
de op het eiland aanwezige, parasieten ook mogen zijn, meer succes
zoude, theoretisch ten minste, te verwachten zijn van in te voeren parasieten. In aanmerking komenvooral debeide opJava enelders voorkomende sluipvliegen Chaetexorista javana B. &B. en Compsilura
concinna MG., waarvan aan te nemen is,dat zij Thoseazullen aantasten.
Van Chalcocelis is geen daadwerkelijke parasiet bekend. Dat echter
de overbrenging en inburgering der hier bedoelde Tachinen in een
biologisch, technisch en — last not least — financieel opzicht hooge
eischen stelt, behoeft geen nader betoog.
Gemakkelijker zoude het zijn, iVbsema-smetstof van Sumatra te betrekken, mits deze verkrijgbaar is, terwijl tevens de virulentie ten
opzichte van de Batjan-slakrupsen eerst nog zou moeten blijken.
Ten slotte moge nog vermeld worden, dat Dr LEEFMANS onsbij ons
vertrek naar Batjan 316 puparien van Ptychomyia remota en 74 van
Degeeriaalbiceps medegaf, met de bedoeling de eventueel nog levend
aankomende vliegen op Batjan in den geteisterden klapperaanplant
loste laten.VanPtychomyia kwamengedurendedereis 202imagines uit
26 levende hyperparasieten, terwijl 88 dood bleken te zijn. Voor
Degeeriazijn de overeenkomstige getallen 50, 5 en 19. De uitgekomen
vliegen werden onderweg geregeld gevoerd met druppeltjes honingwater op strookjes klapperblad. Op 9 Juli, dendagvanonze aankomst
te Laboeha, waren nog 18Ptychomyia enéén Degeeriain hetleven. Den
Aolgenden dag werden zij losgelaten in blok 25 op Panemboean, met
Aeel Chacocelis-Tujisen en lage klapperboomen. Beide vliegen parasiteeren verschillende insecten op klapper, o.m. Brachartona. Of zij zich
op Batjan hebben gevestigd, kon, mede ten gevolge van ons kort
verblijf, niet worden nagegaan.
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10. ZUSAMMENFASSUNG

1. I m Juli/August 1929hielt der Verf. sich etwa 6 Wochen auf der MolukkenInsel Batjan auf, u m im Auftrage der Nied.-Indischen Regierung eine verheerende Insektenplage, durch Asselraupen (Limacodiden) in der dortigen
Europäischen Kokoskultur verursacht, zu untersuchen u n d zu bekämpfen.
2. Der Frass wurde von 2verschiedenen Arten verursacht, nämlich von Chalcocelis albiguttata SN. mit gelatinöser Raupe, und Thosea moliuxxma n. sp. R P K E . ,
deren Raupe mit allerdings nicht sehr wirksamen Brennhaaren ausgestattet ist.
3. Die Raupen befressen a m stärksten die älteren, erhärteten Palmenwedel,
namentlich an den Spitzen. Die allerältesten und noch mehr die jüngsten Wedel
werden wenig oder gar nicht beschädigt. Von den Blattverletzungen ausgehend,
t r i t t reichlich Pestalozzia-Jxdektion auf. Die Fiederblätter sterben a b u n d rollen
sich ein, der ganze Wedel verdorrt, wird braun u n d neigt sich nach unten. Die
Kalamität, die bereits seit einiger Zeit herrschte, h a t grösseren Ernte-Ausfall
zur folge.
4. Die Massenvermehrung der beiden Limacodiden-Arten ist spezifisch für
die genannte Kokoskultur; auf anderen Pflanzen wurde nur ganz ausnahmsweise eine vereinzelte R a u p e angetroffen.
5. Chalcocelis $$ legten in Gefangenschaft innerhalb weniger Nächte 5-600
Eier, Thosea-^ konnten wegen Abreise nicht mehr vollständig zur Eiablage
gebracht werden. Die künstliche Aufzucht beider Arten erwies sich als äusserst
schwierig. Vollständige Entwicklungsdata konnten nicht mehr festgestellt
werden. Das Eistadium beider Arten dauert etwa 4 Tage, das Kokonstadium
etwa 25 Tage. I m Freien lassen sich einigermassen Generationen unterscheiden, deren Durchschnittsdauer je 3 Monate betragen dürfte. Angeblich sind
die beiden ersten Generationen im J a h r e deutlicher geschieden wie die 3.u n d 4.,
letztere werden anscheinend stärker durch Parasiten u n d Infektions-Krankheiten befallen.
6. Unter den Infektions-Krankheiten spielt wahrscheinlich ein Pilz eine
grössere Rolle, der nicht näher untersucht werden konnte. Von Chalcoceli8
wurde n u r ein (Kokon-) Parasit festgestellt, nämlich die weit verbreitete Chalcidide Brachymeria eitploeae W B S T W . , die n u r einen geringen Prozentsatz der
Kokons vernichtete. Thosea zeigte stärkeren Parasitenbefall, es traten zahlreich
auf Apanteles thoseae n. sp. R P K E , eine Braconide, deren Larven sich unter der
absterbenden Raupe gesellig verspinnen, ferner Phorocera magna n. sp. B A E . ,
eine grosse Tachine aus der Gruppe der Sturmien, die ihre Eeier massenhaft auf
die Vegetation absetzen. Beide Parasiten zusammen vernichteten schätzungsweise etwa 2 0 % der Thosea-Raupen der 2. Generation. Einige insektenfressende
Vögel vertilgen einen geringen Bruchteil der Raupen u n d Kokons beider
Arten.
7. Die Bekämpfung stiess technisch in jeder Hinsicht auf grosse Schwierigkeiten. Mechanische, chemische u n d biologische Methoden waren bereits vom
Plantagenverwalter eingeleitet. Kokons beider Arten wurden zu hunderttausenden gesammelt u n d vernichtet. Bleiarsenat wurde mit Rückenpulverisatoren
verspritzt, die mühsam in die hohen Kronen hinauf befördert wurden. Das Gift
haftete lange u n d gut auf den Blättern, eine gleichmässige Benetzung konnte
jedoch nicht erzielt werden, die Raupen frassen an den giftfreien Stellen weiter,
eine deutliche Wirkung des Giftes konnte überhaupt nicht festgestellt werden,
weder unter natürlichen Verhältnissen noch unter Versuchsbedingungen. Von
den Parasiten wurde Phorocera möglichst geschont, indem m a n grosse Mengen
Thosea-Kokons sich in speziellen Zuchtkäfigen entwickeln liess u n d den geschlüpften Tachinen die Freiheit gab. Weitere Versuche mit Insektiziden wären
nur ratsam, wenn eine bessere Apparatur mit grösserem Vermögen (Motor-
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spritzen) zur Anwendung gelangen könnte. Biologische Bekämpfung mit eingeführten Parasiten verdient erwogen zu werden, wobei zuerst au die beiden
Tachinen Compsüura continua MG., auf J a v a als Parasit von Thosea lutea H E Y L .
bekannt, und Chaetexorista javana B. & B., als allgemeiner Parasit von Asselraupen mit Brennhaaren, gedacht wird. Von Chalcocelis und Verwandte sind
weiter keine Parasiten bekannt. Zwei allgemein in Kokospflanzungen als nützlieh erkannte Tachinen, nämlich Ptychomyia remota u n d Degeeria albiceps,
wurden lebend nach Batjan mitgenommen und sofort losgelassen, von letzterer
erreichte allerdings nur ein Exemplar noch lebend die Insel. Auf die Möglichkeit ev. .ATosema-Material von Sumatra zu beziehen, wird hingewiesen.
8. Die aus Nied.-Indien und anderen Gebieten bekannten LimacodidenPlagen werden zu einer kurzen Uebersicht zusammengestellt.
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AANHANGSEL
EINE NEUE ORIENTALISCHE RAUPENFLIEGE
VON N . BARANOFF, ZAGBEB

Phoroceramagna n. sp.
<?. Grosse, robuste, schwarze Fliege, mit ziemlich reichlichem gelblichem
Tomente; Flügel am Vorderrande der basalen Hälfte geschwärzt. Kopf kurz
und breit u n d hinten gerade abgestutzt ; breites, abgerundetes Scutellum; Antennen lang und schmal, und sehr lange, ganz allmählich dünner werdende
Fühlerborste; Vibrissen aufsteigend, nicht zahlriech, jedoch stark, von denen
die oberen Vibrissen kräftiger u n d länger sind; Ozellarborsten haarig; Orbiten
behaart.
Stirn am Scheitel ist fast der Hälfte der Augenbreite gleich (4 : 7). Aeussere
Vertikalborste fehlend. Frontoorbitalborsten ziemlich stark u n d auf die Wangen
unter die Insertionsstelle der Fühlerborste herabsteigend. Hinter der Postokularborstenreihe nur die weisse Behaarung vorhanden. Die dicht behaarten
Augen sind hoch u n d schmal. Stirn wenig vorspringend. Drittes Fühlerglied
viermal länger als das zweite. Wangenbreite gleich einem Drittel der Augenbreite. Backen betragen ein Viertel der Augenhöhe und tragen feine, schwarze
Behaarung. Thorax mit vier postsuturalen Dorsozentralborsten und mit einer
präsuturalen Intraalarborste. Pleuralbehaarung schwarz. Drei Sternopleuralborsten. Unterhalb der vorderen Notopleuralborste eine vertikale Borstenreihe. Thorax mit vier Längsstriemen, die mittleren scharf gezeichnet und
schmal, die seitlichen jein zweiMakelnzerfallend. Schildchen einfarbig, gelblichgrau. Basalborsten sehr stark. Lateralborsten und Angularborsten nahe beieinander stehend, gleichstark, aber etwas kleiner als die Basalborsten. Apikaiborsten zart, gekreuzt, halb aufgerichtet. Abdomen ohne Diskalborsten, mit
breiten graugelben Basalbinden. Flügel mit Faltenzinke, mit offener ersten
Hinterrandzelle und mit zwei ziemlich kräftigen Börstchen an der Basis der
dritten Längsader. Beine kräftig, stark beborstet, mit verlängerten Pulvillen
und Klauen. Mittelschienen mit Innenborste und zwei starken anterodorsalen
Borsten. Hypopygium vom JSutachina-Typus. Körperlänge 14J mm.
Ç. Die Weibchen haben ein von den Männchen ziemlich verschiedenes Aussehen. Sie sind kleiner und schmäler als diese. Der reichliche Toment ist weisslieh; das Abdomen mit scharf begrenzten Apikaibinden. Ausser den gewöhnlichen Geschlechtsunterschieden bestehen noch folgende Unterschiede: Fühler
mit etwas breiterem dritten Gliede. Nur zwei Frontoorbitalborsten auf die
Wangen herabsteigend (bei den <?6* vier). Schildchen mit stärkerer Beborstung.
Apikaiborsten sind länger und dicker. Lateralborsten sind kleiner als die Angularborsten und stehen in der Mitte zwischen den Basal- und Angularborsten.
Bei einem Exemplare ist, wie beim Männchen, rechts eine dicht vor der Angular.börste stehende Lateralborste, aber ausserdemnoch eine andere normalgestellte
Lateralborste vorhanden. Körperlänge 13 mm.
Patria: Molukkeninsel Batjan, VII, 1929 (W. R O E P K B ) . 2 S3 und 2$$.

Hypopygium von Phorocera magna n. sp.
(Behaarung des Forceps und des 2 Genitalsegmentes ist weggelassen).
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Fig. 1. Cocons v a n Chalcocelis.

Fig. 2. Cocons van Thosea.

Fig. 3. Een Kweekkooi.

