
124 ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN, DEEL 28, 1.VII. 1968 

Kweekervaringen in 1964-1965 met Mellicta athalia Rott. 

(Lep., Nymphalidae) 

door 

H. VAN OORSCHOT 

Behalve het geprepareerde materiaal, waarover ik reeds geschreven heb in een 

voorgaand artikel {Ent. Ber. 27 : 158, 1967), nam ik ook wat levende wijfjes van 

M. athalia uit Oostenrijk mee. Hiermee hoopte ik een parallelkweek op te zetten. 

Van Hoenderlo had ik op dat moment namelijk al een kweek. Ik was nu in de 

gelegenheid om vlinders van één soort uit twee verschillende gebieden tijdens hun 

ontwikkeling gade te slaan. Verschillende biezonderheden kwamen hierbij te 

voorschijn. 

Allereerst enkele gegevens over de kweekouders. Het Nederlandse $ werd 

gevangen op 27 juni 1964 op de Hoge Veluwe bij Hoenderlo. Het biotoop bestaat 

daar uit kurkdroge heidevelden met langs de bosranden de hoofdvoedselplant van 

de rups, Melampyrum pratense. Het •$ zette nog tijdens de excursie de eitjes in 

één grote heldergele klomp af. De twee Oostenrijkse wijfjes werden gevangen op 

8 augustus 1964 te Wölting (1100 m), bij Tamsweg in Stiermarken. Deze dieren 

zetten de volgende dag tijdens de terugreis de eitjes af. Ook die waren heldergeel, 

maar werden afgezet in meerdere klompjes, waarschijnlijk door de onrustige trein¬ 

reis. Het biotoop was hier een bosrijke helling met veel open plekken. Deze 

plaatsen waren kurkdroog met veel heide en zeer veel Melampyrum pratense. 

M. athalia was hier zeer algemeen. 

De rupsen 

De kweken verliepen gunstig. De rupsen hadden twee vervellingen voor de 

winter en drie er na. Kleur en tekening van de dieren uit Hoenderlo kwamen vol¬ 

ledig overeen met de beschrijving door Beuret (1934) gegeven van zijn rupsen 

uit Säckingen-Baden. De kleuren van de rupsen uit Wölting wijken echter in één 

belangrijk onderdeel af van Beuret’s beschrijving: na de derde vervelling zijn 

wrat no. 1, 2, 3, 5 en 6 als bij de dieren uit Säckingen. Wrat no. 4 is echter grijs 

met lichtgele sokkel in plaats van geheel ivoorkleurig. Na de vierde en vijfde ver¬ 

velling is de kleur van deze wrat oranjegeel. Hij heeft nu dus dezelfde kleur als 

wrat no. 1, 2 en 3, terwijl hij bij de dieren uit Hoenderlo en Säckingen ivoor¬ 

kleurig is. Het uiterlijk van deze volwassen rupsen is hierdoor geheel anders 

geworden. Zonder uitzondering hadden alle rupsen uit Wölting deze afwijkende 

kleur. 

De poppen 

Terwijl de rupsen belangrijk in kleur verschilden, was er geen verschil in kleur 

en tekening tussen de poppen uit Hoenderlo en Wölting. Er is echter wel een 

belangrijk verschil met de door Beuret beschreven poppen van Säckingen. Lateraal 

gezien hebben de ogen van 95% der poppen een schijnbaar witte pupil, ze zijn dus 

niet geheel zwart. Ventraal gezien is de kremaster roodbruin en niet zwart. Dorsaal 
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gezien hebben deze poppen veel bredere witte banden op de abdominaalsegmenten, 

zo breed zelfs dat men een fijne zwarte tekening ziet in plaats van een fijne witte 

tekening. Ook is de kleur der wratten anders. Deze zijn lichtoranjegeel tot oranje¬ 

rood in plaats van bruinachtig of wit. Daardoor zijn al deze wratten duidelijk te 

zien en niet vaag zoals bij de dieren uit Säckingen. Samenvattend zijn deze poppen 

veel lichter en bonter dan die, welke Beuret beschrijft. 

Diens veronderstelling, dat de kleur van de pop een soortkenmerk van M. 

athalia en luciflua Frhst. (pseudathalia Rev.) zou zijn, gaat daarom helaas niet op. 

Het blijkt dus nu, dat er bij athalia van diverse vindplaatsen een behoorlijke 

variabiliteit bestaat, niet alleen bij de imagines, maar ook bij de rupsen en poppen. 

Beuret wees al op de mogelijkheid, dat er verschillen zouden kunnen bestaan bij 

de diverse populaties. 

De vlinders 

In het veld verschijnen in de regel de mannetjes eerder dan de wijfjes. Deze 

laatste maken dus een langere ontwikkelingsfase door. Of die nu bij de rups of bij 

de pop lag, was dacht ik, nog niet bekend. Toevallig ben ik daar tijdens deze 

kweek achter gekomen. Gemakshalve selecteerde ik de rupsen regelmatig, en wel 

zo dat in kweekbak no. I op een gegeven moment ongeveer 100 volwassen rupsen 

waren. De rupsen, die nog niet aan verpoppen toe waren, werden verdeeld over 

drie andere kweekbakken. Ongeveer een week daarna had ik uit kweekbak no. II 

alle niet-volwassen rupsen gehaald en de volwassen rupsen uit de twee andere 

bakken erin gedaan. Hierin zaten nu ook ongeveer 100 stuks. Dit herhaalde ik na 

ongeveer een week bij kweekbak no. Ill, waarin toen ook een 100 rupsen zaten. 

In kweekbak no. IV had ik op dat moment behalve haast volwassen rupsen tevens 

nog exemplaren, die de laatste vervelling nog moesten ondergaan. In deze kweek¬ 

bak zaten ongeveer 80 rupsen. Dit selecteren ging zeer gemakkelijk. Als de rupsen 

namelijk aan verpoppen toe zijn, wordt de kleur dof. Dat was dan het moment, 

dat ze apart gezet werden. 

Nadat al de vlinders waren uitgekomen en de gegevens waren verwerkt kwam 

het volgende verbluffende lijstje te voorschijn: 

Kweekbak I leverde ±10 wijfjes en ± 90 mannetjes. 

Kweekbak II leverde ± 20 wijfjes en ± 70 mannetjes. 

Kweekbak III leverde ±70 wijfjes en ± 20 mannetjes. 

Kweekbak IV leverde ± 80 wijfjes en ± 10 mannetjes. 

Het was natuurlijk niet zo, dat de vlinders in volgorde van kweekbak uitkwamen. 

Het was echter wel zo, dat toen kweekbak no. Ill de meeste vlinders leverde, 

kweekbak no. I leeg was, kweekbak no. II nog een 15 poppen had en kweekbak 

IV af en toe een enkele vlinder leverde. 

Ik meen uit deze gegevens te kunnen concluderen, dat bij de wijfjes de rups¬ 

fase langer duurt dan die van de mannetjes. Deze selectie heb ik alleen uitgevoerd 

bij de exemplaren van Wölting. 

Wat verder zeer opvallend was tijdens deze en diverse voorafgaande kweken 

was het geringe verschil in aantal uitgekomen mannetjes en wijfjes. De verhouding 

is vrijwel altijd 1 : 1. In het vrije veld ziet en vangt men daarentegen altijd veel 
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meer mannetjes dan wijfjes. Hier is de verhouding 5 : 1, vaak zelfs 10 : 1. Men 

zou door deze geringe aantallen in de veronderstelling kunnen komen, dat er veel 

minder wijfjes dan mannetjes tot ontwikkeling komen. Dat dit niet zo is, 

blijkt wel. In het vrije veld zijn natuurlijk ook meer wijfjes. Ze zijn echter moei- 

lijker te vinden dan de mannetjes, die de hele dag druk rondvliegen. De wijfjes 

zitten daarentegen graag uren op een bloem of grasstengel te wachten op een $ , 

of zijn bezig met het zoeken in de ondergroei naar een geschikte plaats voor de ei- 

afzetting. 

Een volgend punt verdient ook nog de aandacht: het grote tijdsverschil in uit¬ 

komen tussen de eerste en laatste vlinder van één eilegsel. Bij de dieren uit Hoen- 

derlo was dit verschil 21 dagen, bij de dieren uit Wölting was het verschil zelfs 

44 dagen. Door dit tijdsverschil krijgt athalia een langgerekte generatie. In een 

biotoop, waar van meerdere vlinders rupsen aanwezig zijn, is het tijdsverschil tus¬ 

sen het verschijnen van de eerste en laatste vlinder nog groter. Beuret schreef dan 

ook terecht in zijn artikel, dat het gevaar aanwezig is, dat bij het verschijnen van 

zulke in de ontwikkeling verlate dieren de onderzoeker tot de veronderstelling 

zou kunnen komen, dat deze dieren tot een tweede generatie behoren. Verder 

meen ik, dat het moment van eiafzetting, althans van de noordelijke exemplaren 

van athalia, niet belangrijk is voor het vroeg of laat verschijnen van de vlinders, 

maar de temperatuur en daglichtlengte na de winter. De rupsen uit Hoenderlo 

waren al in diapauze, toen de wijfjes uit Wölting nog gevangen moesten worden. 

Toch gingen de rupsen van beide kweken vrijwel gelijktijdig vreten en leverden 

ze maar met vijf dagen tijdsverschil de vlinders. 

Wat de exemplaren van Wölting aangaat nog het volgende. In een voorgaand 

artikel veronderstelde ik, dat deze vermoedelijk zouden behoren tot de subsp. 

orientalpicola Vrty. Na het vergelijken van de vang- en kweekresultaten met de 

beschrijving van Verity en met ander materiaal, kom ik van deze veronderstelling 

terug. De hoge graad van melanisme, die Verity vond bij 20% van zijn dieren, 

is bij mijn gevangen exemplaren ongeveer 7% en bij de gekweekte nog geen 4%. 

Verder zou de tekening altijd zwaar zijn en dieren zonder zwarte bestuiving zou¬ 

den niet aanwezig zijn. Ook dit komt niet overeen met de door mij onderzochte 

dieren. Ook vergelijkingen met subsp. pseudodictynna Stauder en subsp. suessula 

Frhst. leverden een negatief resultaat op. De variabiliteit van deze dieren is zeer 

groot, vooral bij het gekweekte materiaal. Deze loopt van zeer licht getekende 

dieren met normaal getekende achtervleugels naar exemplaren, waarbij de basale 

vleugeldelen zwart zijn en de tekening zeer zwaar is. 

De variabiliteit van de Nederlandse exemplaren (die tot de nominaatvorm 

behoren) in het algemeen en die van de gekweekte in het biezonder is niet zo 

groot. Het merendeel van de dieren van Hoenderlo zou echter als ze tussen die van 

Wölting geplaatst werden (omgekeerd ook) niet opvallen. Ook het verschil met 

exemplaren uit midden- en zuid-Duitsland is vrijwel nihil. Ik meen daarom, dat de 

populatie van Wölting en omgeving tot de nominaatvorm behoort, die beschreven 

is uit de omgeving van Parijs. 

Van de aberratieve vormen zijn er twee het vermelden waard. Het ontbreken 

van de subterminale lijn op de onderzijde der achtervleugels (ab. demarginata 

Caruel) had ik tot nu toe slechts twee maal waargenomen. Bij de gekweekte exem- 
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plaren van Wölting waren er negen. Bij de ter plaatse onderzochte ± 500 exem¬ 

plaren was er geen enkele. 

Verder zijn er 8 exemplaren bij, die net als bij Melitaea diamina Lang op de 

onderzijde der achtervleugels in de bruine chevronvormige vlekken, zwarte kernen 

hebben. Deze vorm heb ik nog niet eerder bij athalïa waargenomen. Het lijkt mij 

niet uitgesloten, dat deze twee aberratieve vormen iets te maken hebben met erfe¬ 

lijkheid, gezien het redelijk grote aantal dat te voorschijn kwam uit mijn kweek. 

Summary 

Comparison of caterpillars, chrysalids and imagines of Mellictd athalia Rott., 

descending from a Dutch $ and from two females from Wölting (Austria, Styria). 

Colour differences were observed in the tubercles of the caterpillars and in the 

chrysalids, but the butterflies resulting from the three broods were practically 

identical. 
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Zuinig met onze Dagvlinders ! 

Van verschillende zijden hebben de Commissie voor Natuurbescherming van de 

Ned. Ent. Ver. de laatste tijd berichten bereikt, dat sommige lepidopterologen grote 

series van enkele dagvlinders verzamelen, voornamlijk met het doel een belangrijk 

deel ervan als ruilmateriaal te gebruiken. 

Nu is onze' fauna niet zeer rijk aan soorten en verscheidene ervan zijn de laatste 

decennia sterk achteruit gegaan ten gevolge van allerlei cultuurtechnische maat¬ 

regelen. De Commissie doet daarom een beroep op dé verzamelaars de weinige 

opvallende soorten, die we nog rijk zijn, zoveel mogelijk te sparen. Zij staan al 

aan zoveel ongunstige factoren bloot, dat wij die niet met nog één behoeven te 

vermeerderen. 

De Commissie blijft deze aangelegenheid dan ook scherp in het oog houden. 

Namens de Commissie, 

W. Hellinga, Secretaris. 

Araschnia levana L. (Lep., Nymphalidae). Voor het landkaartje is 1967 in Midden- 

Limburg best geweest. Op vele plaatsen, waar ik al jaren de vlinder niet meer had gezien, 

gaf Araschnia deze zomer weer acte de présence, tot in mijn tuin toe! In het Munnicksbos 

(Odiliënberg) zag ik op 17 juni nog een vrij goed exemplaar van de voorjaarsgeneratie. 

A. W. P. Maassen, Julianastraat 2, Montfort (Lb.). 


