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Lycaenidae van Nieuw-Guinea 
door 

E. J. NIEUWENHUIS 

Op de Wintervergadering van 20 februari 1966 liet ik een collectie Lycaeniden 

rondgaan, die door ons medelid R. Straatman gedurende 1963 in de Sepikvallei 

zijn verzameld. 

De bronrivieren van de Sepik ontspringen op de grens tussen het voormalige 

Nederlandse gebied van Nieuw-Guinea en het z.g. Mandated Territory, d.i. het 

vroegere Duitse deel, dat in 1918 door de Volkenbond aan Australië gemanda¬ 

teerd werd. De rivier stroomt oostwaarts door een brede vallei, die noordelijk, 

zuidelijk en in het westen door bergen beschermd wordt, dit in tegenstelling tot 

de meeste andere rivieren in Nieuw-Guinea, die zeewaarts door het vlakke laag¬ 

land stromen. De indruk is dan ook, dat de vlinderfauna rondom de Sepik rijker is 

dan elders, bijv. in Hollandia, Merauke, Manokwari of Sorong. 

Dit blijkt al dadelijk bij de soorten van het genus Thysonotis, waarvan niet 

minder dan 6 soorten werden gevangen waarvan er één zelfs met behulp van het 

British Museum (Natural History) niet op naam kon worden gebracht. Elders 

moet men in het laagland met niet meer dan 2 soorten volstaan. Getoond worden 

Th. danis apollonius C. & R. Fld., Th. phroso phroso Gr. Smith, Th. cyanea 

epicoritus Bsd., Th. wallacei re galis Gr. Smith & Kirby, plus de onbekende soort. 

Het genus Hypochrysops, van onderen rijk met metaalkleurige schubben bedekt, 

werd vertegenwoordigd door de gewone H. eplicetus C. & R. Fld. en de zeldzame 

H. chrysargyria Gr. Smith & Kirby (= Iraota aurigena Frhst, Deudoryx meeki 

Rtsch. en Hypochrysops gemma v. Eecke). 

Van de in 1963 door G. E. Tite zo voortreffelijk bewerkte Candalides-gtoep 

werden aangetroffen de zeldzame Holochila g. grandissima B. Bkr., Philiris regina 

Butl. en Philiris h. helena Sn. 1884. 

Het genus Celas trina werd vertegenwoordigd door 2 zeer uiteenlopende 

soorten: de kleine blauwe C. drucei B. Bkr. en de witte C. meeki kunupiensis 

Wind & Clench. 

Van het bekende en overal in het Indo-Australische gebied rijk vertegenwoor¬ 

digde genus ƒamides werd slechts één soort gevonden, maar dan ook een biezon- 

dere, nl. ]. nitens Joic. & Talb., waaronder 2 vrouwelijke exemplaren welke sexe 

tot dusver onbekend was. 

Voorts werden natuurlijk ook Nacaduhds gevonden, t.w. N. pactolus antalcidas 

Frhst. en Erysichton palmyra coelia Gr. Smith. 

Geëindigd werd met de grote soorten van de Amblypodia- en A rh o p ala-groep en. 

Van het genus Amblypodia werd de soort elga Frhst. aangetroffen met een 

enigszins afwijkend coloriet. Het genus Narathura werd vertegenwoordigd door 

3 soorten: N. alkisthenes Frhst., N. a. aexone Hew. en N. hercules leo Druce, 

waarnaast Arhopala thamyras phryxus Bsd. een gewone verschijning was. 

Summary 

Demonstration of interesting Lycaenidae, caught by Mr. R. Straatman in the 

Sepik valley, New Guinea, in 1963. 
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