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Notities over Surinaamse insekten 
door 

M. HEYDE 

1. Castnia daedalus Cramer als aantaster van kokospalmen (Lep., Castniidae) 

Castnia daedalus is donkerbruin met crème tekening. De rups is wit met een 

bruine kop en bereikt een lengte van 80—140 mm. De pop is donkerbruin en 

bevindt zich in een ruwe vezelige cocon, die gemaakt wordt uit vezels van de 

kruinen van de palmen. Soms bevindt ze zich in een uitgevreten bladsteel. De 

vlinder verlaat de pop na 18—22 dagen, afhankelijk van de grootte. Kleine 

exemplaren komen vroeger uit dan grote. Het uitkomen gebeurt tussen 12 en 14 

uur, terwijl de normale vliegtijd tussen 11 en 18 uur is. De wijfjes leggen hun 

kantige graankorrelvormige eieren tussen de bladoksels van de palmkruinen, 

meestal na 16 uur en tot 18 uur. 

Als oorspronkelijke voedselplanten vond ik de maripapalm (Maximiliana maripa 

Drude) en de boegroe-makkapalm (Astrocaryum paramacca Mart.). Zeer spora¬ 

disch nam ik het eierleggen waar in de kruinen van de af ar ap alm (As troc ar y um 

segregatum Drude). Daarnaast hebben echter ook de kokospalmen (Cocos nu cif era 

L.) in Suriname zwaar te lijden onder de aantastingen van de Cir/w^-boorders, 

zoals ze daar genoemd worden. De stammen worden geheel gemineerd door de 

vraatgangen en zelfs komt het voor, dat men er doorheen kan kijken. De aantas¬ 

ting begint na het derde jaar. In jongere exemplaren heb ik het niet waarge¬ 

nomen. Bij het boren van de rupsen in de kruinen komt het voor, dat ze hun gang 

dwars door de vruchtsteel maken met het gevolg, dat de vruchten dan na een 

poos afvallen omdat de sapstroom gestremd is. Is het nog niet tot vruchtzetting 

gekomen, dan heeft men een bloemtros die verbloeit zonder dat de vruchtbeginsels 

zich ontwikkelen. 



82 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 33, 1.V.1973 

De mineergangen, die wel 2 cm breed kunnen zijn, bevatten in de regentijd 

soms water en worden dan geschikte plaatsen voor secundaire aantastingen door 

termieten, zoals Nasutitermes, Microcerotermes en andere. 

De sterkste eiafzetting vindt in de kokosaanplantingen plaats in de maanden 

november tot januari en weer van augustus tot september. 

Strand (in Seitz, Gross-Schmetterl. der Erde 6 (1): 7 (1913) schrijft dat de 

rups van Castma daedalus in bananen leeft. Ik heb in de periode 1939—1970 

nooit een geval van aantasting in aanplantingen van bananen gezien door deze 

soort, evenmin in alleen staande exemplaren. Wel vond ik af en toe in grote 

banaanaanplantingen rupsen van Castnia Heus D. Drury. 

2. Waarnemingen over de roodbaard-snuitkever (Rhina barbirostris Linnaeus) 

(CoL, Curculionidae) 

Over de biologie van deze snuitkever is nog weinig gepubliceerd. Hij is niet 

gewoon in Suriname. De kever is dofzwart van kleur, alleen bij de mannetjes is de 

snuit roestbruin behaard. De lengte varieert van 20 tot 50 mm. De dieren zijn het 

hele jaar door te vinden, maar sporadisch. Ze vliegen het meest ’s nachts, doch in 

schemerige dicht begroeide wouden ook wel overdag. Men vindt ze op vers ge¬ 

kapte bomen of op vers gekapt hout, dat opgestapeld ligt, soms ook op omgekapte 

bomen die inmiddels verdroogd zijn en waarvan de schors los raakt. 

In oktober 1969 en 1970 nam ik het eierleggen waar in een bos bij Lelydorp, 

18 km ten zuiden van Paramaribo. Een jaar daarvoor was er een volgroeide arawa- 

palm (Astro car yum segregatum Drude) geveld. Tussen 8 en 9 uur ’s morgens zag 

ik drie paartjes in copula. Na de paring legde het wijfje haar eieren in de licht 

vermolmde plekken van de stam van deze palm, die in een schemerige vochtige 

omgeving lag. 

Ik zocht daarna geregeld pas gevelde Astrocaryum-palmen af, doch ik vond de 

kevers uitsluitend op stammen die licht begonnen te vermolmen. 

Summary 

1. Castnia daedalus Cramer is a serious pest in plantations of cocos palms in 

Suriname. The trunks are severely damaged by the burrows of the caterpillars. 

Sometimes the larvae bore through the fruit stalks. Then the nuts drop or they do 

not develop at all. 

The original food plants in Suriname are Maximiliana maripa Drude and 

Astro car yum paramacca Mart., sporadically also Astro car yum segregatum L. 

Strand (l.c, 1913) writes that the caterpillar lives in bananas, but in a period of 

30 years the writer never found a trace of Castnia daedalus larvae in this plant and 

only rarely in large banana estates those of Castnia Heus D. Drury. 

2. Rhina barbirostris Linnaeus. This Curculionid is rare in Suriname. It was 

observed while laying its eggs in lightly mouldered patches of trunks of Astro- 

caryus segregatum L. (“awara-palm”), which had been felled a year or so before. 

Amsterdam 1013, Brederodestraat 75-III. 


