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Colias australis Verity en Colias chrysotheme Esper 

door 

B. J. LEMPKE 

1. Colias australis Verity 

Hoewel de vlinder pas in 1947 als een goede soort herkend werd, is hij toch 

reeds onder twee verschillende namen in de literatuur vermeld, nl. als Colias 

australis Verity en als Colias calida Verity. Zie hiervoor Cat. Ned. Macrolep. 11 : 

(879) (1953) en suppl. 2 : (75) (1954). Deze nomenclatuurkwestie is nu echter 

definitief opgelost, doordat de Duitse lepidopteroloog Dr. E. Reis singer, die 

zich al jaren intensief met Colias loyale en zijn dubbelganger bezig houdt, het 

door Riley uitgekozen neotype van australis zonder enig voorbehoud als een 

vertegenwoordiger van de nieuwe soort kon determineren. In een der Duitse 

tijdschriften zal binnenkort door hem een uitvoerig artikel over deze kwestie 

gepubliceerd worden. 

Tot nog toe was van de nieuwe soort uit ons land slechts één enkel exemplaar 

bekend, dat in 1947 te Kerkrade werd gevangen. Ik heb deze vangst uitvoerig 

besproken in deel 11 van de Catalogus (p. (879)—(882), 1953) en daar ook 

aangegeven, hoe Colias australis is te onderscheiden van Colias hyale L. 

Het spreekt wel haast vanzelf, dat 

ik sedertdien elke collectie, die ik 

onder ogen kreeg, extra op deze soort 

controleerde, maar vele jaren zonder 

enig succes. Tot ik nu ineens geluk 

had en betrekkelijk kort achter elkaar 

in drie verschillende collecties een 

paar exemplaren van Colias australis 

aantrof. 

Het eerste vond ik in de verzame¬ 

ling van de heer N. van der Vliet. 

Het is een $ , dat in juli 1931 te 

VHertogenbosch werd gevangen. Op 

de hierbij gereproduceerde foto, die 

de bezitter zo vriendelijk was te laten 

vervaardigen, is het verschil met Co¬ 

lias hyale L. uitstekend te zien. De 

rondere vorm van de achterrand van 

de voorvleugels is onmiskenbaar en 

zelfs op de ongekleurde foto valt de 

grotere en dieper getinte middenvlek 

van de achtervleugels duidelijk op. 

Om volkomen zekerheid te hebben, 

zond ik het dier aan Dr. E. Reis- 

singer. Reeds na enkele dagen ont¬ 

ving ik een enthousiaste brief: het 

Foto Picolor, Nijmegen 

Fig. 1. Boven: Colias australis Verity, 

9, ’s-Hertogenbosch, juli 1931. Onder: 

Colias hyale L., 9, Nuenen, 12.IX.1947. 
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was de eerste Nederlandse australis die Dr. Reissinger onder ogen gekregen had! 

De tweede ontdekking deed ik in de collectie van de heer A. Vlug. Hierin 

vond ik tussen een niet eens 20 heel grote serie van Colias hyale maar liefst twee 

exemplaren van Colias australis, een $ en een $ , beide gevangen te Tiel op 

14 augustus 1947. Ook de2e vlinders gingen voor alle zekerheid naar Dr. Reis¬ 

singer, die mijn determinatie weer bevestigde. Op de hierbij gereproduceerde 

foto is eveneens duidelijk de buitenwaarts gebogen achterrand van de voorvleugels 

en de meer afstekende middenvlek van de achtervleugels te zien. De dieper gele 

grondkleur van het $ valt op de ongekleurde afbeelding daarentegen niet op. 

Tenslotte vond ik bij een kort bezoek aan de heer Neijts te Nuenen in zijn 

prachtige serie van Colias hyale nog een $ van Colias australis, dat in 1947 

aldaar gevangen was. Ook deze determinatie werd door Dr. Reis singer be¬ 

vestigd. 

In totaal kennen we nu dus vijf in Nederland gevangen exemplaren van 

Colias australis, één van 1931 en vier van 1947. Van 1931 als trekvlinderjaar 

is niets bekend, maar 1947 met zijn extreem warme en droge zomer was het 

beste Nederlandse Colias-jaar, waarover we tot nog toe gegevens bezitten. Het 

zal dus zaak zijn vooral in goede vliegjaren van Colias hyale te letten op zijn 

dubbelganger Colias australis. Dat deze laatste bij ons inheems zou zijn, lijkt me 

uitgesloten. De rups leeft op Hippocrepis comosa L., die slechts van één vind¬ 

plaats in Nederland bekend is (in het Fluviatiele District). Dit is echter niet de 

enige voedselplant, zoals blijkt uit een recente waarneming van Dr. Reissinger. 

Hij zag te Kauf beuren een $ eieren leggen op Coronilla varia L. (Kroonkruid) 

en kweekte de rupsen uit enkele der meegenomen eieren met succes op deze 

plant. Nu hoort Coronilla bij ons ook weer vooral in het Fluviatiele District 

thuis, maar dit is zeker niet ons beste gebied voor Colias. Tot het tegendeel blijkt, 

houd ik australis dan ook voor een zeldzame immigrant. 

II. Colias chrysotheme Esper. 

De eerste mededeling, dat een exemplaar van deze soort in Nederland gevangen 

was, vinden we in Natuurhist. Maandbl. Maastricht 18 : 92 (1929), waar 

Dr. C. Franssen schrijft: ,,In augustus 1917, in welke maand Colias edusa 

[crocea] zeer talrijk aanwezig was, ving ik naast talrijke exemplaren dezer soort, 

een mannetje van Colias chrysotheme. Het diertje, een typisch exemplaar, werd 

buitgemaakt te Melick, nabij Roermond. Ik gaf het cadeau aan het museum van 

het Missiehuis te Steyl, alwaar het zich nog bevindt”. 

De insectenverzamelingen van het Missiehuis stonden toen onder toezicht van 

Broeder Berchmanns, die zelf ook veel belangstelling ervoor had. Het bewuste 

exemplaar werd door de heer Bentinck gedemonstreerd op de wintervergadering 

onzer vereniging, die in 1929 te Wageningen werd gehouden (Tijdschr. Entom. 

73 : XXV, 193O). Ik heb het exemplaar nooit gezien. Drie maal ben ik naar 

het museum te Steyl gegaan (in 1937, 1939 en 1950) en heb toen met de broe¬ 

der, die na het overlijden van Br. Berchmanns met de verzorging van de 

daar aanwezige verzamelingen belast was, tevergeefs ernaar gezocht. Wel trof 

ik in de uitstekend onderhouden collectie-LATiERS, die zich eveneens in dit 

museum bevindt, een paar buitenlandse exemplaren van chrysotheme aan. Ten- 
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Fig. 2. Links boven: Colias australis Verity, $, Tiel, 14.VIII.1947. Rechts boven: C. 
australis Verity, $, zelfde vindplaats en datum. Onder: Colias chrysotheme Esper, $, 

Melick, I8.VIII.1917. Alle exemplaren natuurlijke grootte. 

slotte ben ik wel een beetje gaan twijfelen aan de juistheid van de determinatie, 

zoals blijkt uit de bespreking van de soort in Cat. Nederl. Macrolep., Suppl. 2 : 

(76), 1954. Niet zozeer omdat er geen voor de hand liggende verklaring voor 

deze vangst is, als wel, omdat de heer Bentinck als voornaamste verschilpunt 

tussen chrysotheme en crocea opgeeft het niet of wel aanwezig zijn van de 

androconiënvlek op de bovenzijde van de achtervleugels der mannetjes. En bij de 

enorme variabiliteit van crocea blijkt zelfs dit kenmerk niet standvastig te zijn. 

Overigens bezorgde deze passage in de Catalogus me al heel gauw een brief van 

Prof. Roepke met de mededeling, dat het bewuste exemplaar wel degelijk een 

chrysotheme geweest was. Maar met dat al was het spoorloos verdwenen en 

niemand kon ook maar enige aanwijzing geven, waar het zich misschien bevond. 

Men zal zich ongetwijfeld mijn verrassing kunnen voorstellen, toen Dr. Reis- 
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singer me in een van zijn brieven schreef: „In meiner Sammlung steht ein $ 

von Col. chrysotheme Esp. mit folgendem handgeschriebenem Etikett: 

Type van Nederland ! ! 

Gevangen door 

Gebr. Caspar en Max Franssen 

18 Aug. 1917 

te Melick bij Roermond 

Können Sie mir sagen, ob hierüber etwas veröffentlicht wurde und ob über das 

(oder ein weiteres) Vorkommen von chrysotheme in Holland etwas bekannt ist ? 

Ich hörte oder las noch nie etwas davon. Ich besitze nur noch 1 nördliches Tier 

aus Livland (Kamara, 8.VIII.1927), sonst nur Tiere aus den bekannten südlichen 

Lokalitäten und einige der ssp. sibirica Gr. Grsh.” 

Uit verdere correspondentie bleek, dat Dr. Reis singer het exemplaar via de 

Firma Reitter verkregen had en dat hij nog meer Colias-materiaal in zijn col¬ 

lectie had, dat blijkens een aangehecht etiket uit het Missiehuis te Steyl afkomstig 

is. Naar mijn mening is de verklaring de volgende. Het museum van het Missie¬ 

huis moet veel vlindermateriaal bezitten of althans bezeten hebben, voor een 

groot deel afkomstig van missionarissen, die er hun opleiding genoten hadden. 

Er zullen echter niet velen zijn, die hier ooit iets van te zien gekregen hebben. 

Ik vermoed, dat een deel van dit materiaal verkocht is en dat op de een of 

Foto E. Reissinger 

Fig. 3. Onderzijden van de in fig. 2 afgebeelde exemplaren. 
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andere ongelukkige manier het enige in Nederland gevangen exemplaar van 

Collas chrysotheme daartussen is geraakt. Vandaar ook, dat het al in 1937 on¬ 

vindbaar was. In elk geval weten we nu zeker, dat de determinatie juist geweest 

is. Dat de opgave betrouwbaar was, is boven elke twijfel verheven. Een afdoende 

verklaring voor de vangst hier te lande is niet te geven. Maar we weten nu 

langzamerhand wel, dat we ook bij vangsten van Lepidoptera niet alles kunnen 

verklaren. Dr. Reis singer was zo vriendelijk op mijn verzoek een foto van de 

vlinder te maken, die hierbij gereproduceerd wordt. 

Summary 

1. Collas australis Verity. Up till now only one specimen was known from the 

Netherlands. This was taken in Dutch Limburg in 1947. In this article four other 

specimens are mentioned, a $ taken at ’s-Hertogenbosch (the capital of North 

Brabant) in 1931, a $ and $ taken at Tiel (north-east of this town) in 1947, 

and a , 9 , taken in North-Brabant, again in 1947. 

2. Collas chrysotheme Esper. One specimen was mentioned from Melick near 

Roermond in Dutch Limburg, taken in 1917. I have never been able to detect 

this specimen in a Dutch collection, but it appears to be in the possession of the 

well-known Collas specialist Dr. E. Reis singer at Kauf beuren-Allgäu, who 

bought it from Reitter. Very probably the specimen was sold with other mate¬ 

rial by the museum of the Mission House at Steyl (to which it was presented 

by the captor). The capture is absolutely reliable. 

Amsterdam-Z 2, Oude IJselstraat 12 III. 

Kabos, W. J., Tweevleugelige insekten — Diptera, V, de Nederlandse Boorvliegen 

(Trypetidae) en Prachtvliegen (Otitiidae). Wetenschappelijke Mededeling no. 33 van de 

K.N.N.V., 1959. Prijs voor leden van K.N.N.V. en N.E.V. ƒ 1,55. 

In deze als altijd keurig verzorgde publicatie van de Kon. Ned. Natuurhist. Ver. behan¬ 

delt de auteur twee van de fraaist getekende families der Diptera. Na een korte inleiding 

worden wenken gegeven over het verzamelen, kweken en prepareren der vliegjes. Daarna 

volgt een tabel voor het bepalen van de geslachten en dan een volledige lijst van alle uit 

ons land bekende Boorvliegen en Prachtvliegen. Deze lijst maakt het mogelijk de dieren tot 

op de soort te determineren, terwijl naast een vrij uitvoerige beschrijving ook steeds de 

nu bekende verspreiding in ons land wordt vermeld. Daardoor zijn dus al weer twee insec¬ 

tenfamilies faunistisch geheel bijgewerkt, wat ongetwijfeld een van de grote verdiensten 

van deze publicaties is. 

De W.M. is geïllustreerd met 44 figuren op kunstdrukpapier van voor de determinatie 

belangrijke details, waarbij 32 van vleugels met hun sierlijke tekening van banden en 

vlekjes. Wederom een belangrijke aanwinst voor onze entomologische literatuur. 

De publicatie wordt toegezonden na storting van het bedrag op postrekening 13028 van 

het bureau van de K.N.N.V. te Hoogwoud. — Lpk. 




