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Gruttoweide 122, 6708 BM Wageningen. 

CHRYSODEIX1S CHALCITES (ESPER) OP CYCLAMEN ((LEPIDOPTERA: NOC- 

TUIDAE). Sinds 1976 is deze soort uit ons land bekend. Zelf ving ik de vlinder te Blijswijk 

(1978) en Kortgene (1981, 1982). De soort komt voor in tropisch Afrika en rond de Middel¬ 

landse Zee en trekt vanuit die gebieden naar het noorden. In ons land blijkt de vlinder zich nu 

al enige tijd te kunnen handhaven door te overwinteren in verwarmde kassen waar groenten en 

bloemen worden gekweekt. De rups is polyfaag, tientallen voedselplanten zijn bekend. Hij 

blijkt ook goed te gedijen op de populaire kamerplant „cyclaam” {Cyclamen persicum Mill.), 

hetgeen uit de volgende waarneming moge blijken. 

Eind december 1984 ontdekte ik aan eerder genoemde kamerplant vraat en na enig zoeken 

een klein rupsje van ca. 0,5 cm. De plant was kort daarvoor gekocht, inclusief rups mogen we 

aannemen. Deze werd met enkele bladeren overgebracht in een ruime glazen pot. 

De rups is lichtgroen met enige vage witte lengtestrepen. Hij vreet eerst het bladmoes en 

laat grote en kleinere nerven onaangeroerd. Op latere leeftijd wordt het gehele blad veror¬ 

berd, waarbij ik een voorkeur voor niet al te verse bladeren waarnam. Bij een temperatuur 

beneden 12 °C constateerde ik verminderde activiteit van de rups. Daarom plaatste ik het ge¬ 

heel in een verwarmde kamer (± 20 °C). Eind januari 1985 was de rups ± 3 cm lang, en blijk¬ 

baar volgroeid. De verpopping vond plaats in een wit, nogal los spinsel, gehecht aan de onder¬ 

kant van het gaasje waarmee de pot was afgesloten. De pop was lichtgroen gekleurd en vrij 

doorzichtig met enkele bruine vlekken aan de dorsale kant. 

Enkele dagen voor het uitkomen verkleurde de pop via geel en donkerrood tot donkerbruin. 

Op 19.11.1985 kwam de vlinder te voorschijn en bleek een prachtig donker gekleurd exemplaar 

van Ch. chalcites te zijn. 
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