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Vanaf eind september tot en met 30 oktober werden buiten in de tuin, vooral bij zonnig
weer, regelmatig jonge rupsjes waargenomen, die evenals de opgesloten exemplaren nog
steeds actief waren en graag gingen zonnen op door mij neergelegde droge houtspaanders en
dor hout. Op deze wijze vond ik nog 28 rupsjes, die nagenoeg dezelfde grootte hadden als die
in de conservenblikjes, nl. ± 3-5 mm. Meestal deed ik de gevonden dieren bij de andere rupsen
in de blikjes. In het vroege voorjaar van 1982 bleken de meeste rupsen verdwenen of dood te
zijn. Twee overgebleven exemplaren, die buiten erg zonnig stonden, groeiden in de eerste helft
van maart al flink en stonden 19 maart voor hun laatste vervelling. Maar twee dagen later trof
ik ze dood en aangevreten aan. In het blikje bleek ook een oorworm te zitten, die daar
waarschijnlijk de oorzaak van was.
Andere overgebleven rupsen, die buiten onder neteldoek op het noorden van de vermelde
volière werden gekweekt, groeiden veel langzamer en leverden vier vlinders op, die uitkwa¬
men op 2, 5 en 6 juni 1982.
Inmiddels waren door mij in de duinen al op 29 april 1982 twee vlinders gezien en zag ik
bovendien op 14 en 15 mei eierleggende 9 9 in de tuin. Op 18 mei vond ik in de duinen op een
goede vliegplaats van de soort vijf eitjes op Viola tricolor en één ei vlak erbij op een verdorde
grasstengel. Twee eieren werden meegenomen en buiten onder gaas verder gekweekt. Door
het fraaie zonnige weer groeiden de rupsen erg snel en waren al op 8 en 10 juni verpopt; helaas
kwamen ze door onbekende oorzaak niet uit. Waarschijnlijk hebben ze te lijden gehad van de
regen.
Eind juni werden in de tuin weer verscheidene 9 9 eierleggend aangetroffen. De voorkeur
ging daarbij steeds uit naar zeer kleine plantjes, die soms zo vol eieren zaten, dat ik voor voed¬
selgebrek in een later stadium vreesde. Begin juli waren er al veel rupsen, die gemakkelijk en
snel van de ene plant naar de andere kropen. Ook in de duinen zal dat steeds het geval moeten
zijn, gezien de geringe hoeveelheid voedsel die een plant daar kan bieden.
Bij zonnig weer zochten ze, druk rondkruipend een warm plekje op het zand, liefst tegen een
steentje, een houtspaander of iets dergelijks om te zonnen. Ik kon hun gedragingen toen goed
waarnemen ten aanzien van mieren, die ook actief werden bij zonnig weer. Soms rende een
mier op een rups af, die zich dan niet verroerde. De mier had de rups nauwelijks aangeraakt of
zij (de mier) rende onmiddellijk weer weg, waarschijnlijk afgestoten door een voor haar
onaangename geur. In elk geval moesten de mieren niets hebben van de zich zonnende rupsen.
Op 27 juli en 1 augustus vond ik twee poppen tussen het in de buurt staande walstro. Deze
poppen waren gehuld in een soort luchtige cocon, maar zij kwamen helaas niet uit. Een in het
najaar gevonden pop tussen walstro bleek reeds dood bij de vondst.
Mijn voorlopige conclusie over de overwinteringskweek is, dat Issoria lathonia de winter
doorkomt als jonge rups en niet als pop. De pop zet zijn ontwikkeling nl. al bij geringe tempe¬
ratuurstijging voort en komt dan voor de winter nog uit, ofwel hij sterft.
Sint-Adelbertabdij, Abdijlaan 26, 1935 BH Egmond-Binnen.

EEN NIEUWE NEDERLANDSE VINDPLAATS VAN ADERUS NIGRINUS (GERMAR) (COL.: ADERIDAE). In juni 1978 vond ik bij toeval een vijftal exemplaren. De ke¬
vers zaten onder de dunne schors van dode Pm«5'-takken die midden op de Reghte Heide te
Goirle in de blakerende zon lagen. De dieren bevonden zich op de naar de grond gerichte kant
van de takken. Bij de grove sortering zette ik de kevers aanvankelijk bij het geslacht Ptinus,
waarop de vrouwelijke dieren bij eerste oogopslag sterk gelijken. Bij nadere beschouwing
kwamen de verschillen echter dadelijk aan het licht. Bij de twee mannetjes waren de verschil¬
len eveneens duidelijk, vooral in de bouw van het derde sprietlid en het eerste achtertarslid.
Over de exacte levenswijze schijnt nog veel onduidelijkheid te bestaan, vandaar de gedetail¬
leerde beschrijving van de omstandigheden waaronder ik de kevers vond. Wellicht kunnen an¬
dere coleopterologen hierover meer berichten.
J. Heerkens, Goirleseweg 80, 5026 PC Tilburg.

