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Late rupsen van Aglais urticae L. Midden in de bebouwde kom van Raalte vond mijn 

vrouw 30 oktober 1958 nog ± 60 rupsen van urticae, praktisch allemaal zo goed als vol¬ 

wassen. Op 10 november waren er op dezelfde brandnetels nog enkele aanwezig. Deze toch 

wel zeer late vangsten hebben we waarschijnlijk wel te danken aan het prachtige weer in 

september en oktober, met de maand oktober bijna twee graden ,,te warm”. Het laatst- 

gevonden groepje van 10 november kwijnde weg, maar de grote groep van 30 oktober bracht 

het er beter af. Ze waren echter alleen met kunstmiddelen in het leven te houden. Daartoe 

in 3 groepen van 20 verdeeld, gaf de groep in de warme huiskamer in de loop van no¬ 

vember vlot de vlinders. 

De tweede groep, 14 dagen in een koude kamer gezet, kwijnde, maar daarna in de warmte 

gebracht leefde ze weer op. Ze gaf zeer traag gedeeltelijk nog (kreupele) vlinders, de laatste 

op 22 december. 

De derde groep van 20 werd buiten gezet en gedeeltelijk kruipend, gedeeltelijk al opge¬ 

hangen, sneuvelden ze prompt op de eerste nachtvorst, die 12 november kwam. Van alle 

drie groepen waren enige poppen aangetast door een lange draadachtige witte schimmel 

(Ascomyceten). De uitgekomen vlinders vlogen binnenshuis vrij rond met de bedoeling ze 

te laten overwinteren. Ze toonden daartoe geen neiging en na korte tijd lagen de meeste 

dood in de vensterbanken. Aangeboden suikerwater, werd ook niet gebruikt. Goed was te 

zien hoe zwak en kleumerig de dieren waren. De vloer rond de kachel was voor vele vlinders 

een pleisterplaats. Over het algemeen waren de vlinders, die uitkwamen kleiner, mooi helder 

en diep van kleur. Een 4-tal mooie variaties, gedeeltelijk gecombineerd, kwamen voor de 

dag. In de huiskamergroep trof ik 2 exemplaren van f. parviguttata Raynor aan, beide van 

21. XI. Een derde exemplaar van 21.XI gaf een combinatie van f. parviguttata met opval¬ 

lender f. angustibalteata Raynor. 

Uit de tweede, vertraagde groep, kwamen uiteindelijk drie gave, niet verfrommelde exem¬ 

plaren en alle drie afwijkend. Op 3.XII een exemplaar als overgang naar f. lucida Fritsch. 

Het tweede exemplaar op 8.XII gaf f. basi-ichnusa Reuss, maar ook heel mooi f. angusti¬ 

balteata en het allerlaatste exemplaar van 22.XII gaf eveneens een mooie f. basi-ichnusa. 

Volgens Reuss (4e supplement Lempke) wordt f. basi-ichnusa veroorzaakt door vertraagde 

ontwikkeling van de rups of de pop of door onvoldoende voedsel. De late data, 8.XII en 

22. XII, zijn hier goed mee in overeenstemming. 

G. J. Flint, Roggestraat lb, Raalte. 


