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Appias en Delias uit Indonesië (Lep.) 
door 

W. K. J. ROEPKE 

Op de 85e Wintervergadering van 15 Maart 1953 demonstreerde ik een 

vrouwelijk exemplaar van Appias libythea F. uit N.O. Sumatra. Deze Pieride is 

alleen bekend van Continentaal Azië en de Philippijnen, verscheen echter kort 

geleden, volgens een correspondent, in vrij groten getale op de N.O. kust van 

Sumatra. Het geldt waarschijnlijk een trekker, die naar Sumatra is overgevlogen 

en zich hier misschien staande zal houden. In elk geval is het een nieuwe aanwinst 

voor de dagvlinderfauna van de Maleise archipel. 

Voorts demonstreerde ik 2 exemplaren van het geslacht Delias, die mij kort 

geleden door een correspondent van het eiland Flores werden toegezonden. De 

ene soort, een zeer fraai dier, is van het eiland bekend als D. sambawana everetti 

Roths. Deze soort met haar subspecies is alleen van de eilanden Lombok, Soem- 

bawa en Flores bekend. De tweede soort is een subspecies van de op Java alge¬ 

mene D. periboea Gdt. Zij is tot nog toe niet van Flores bekend, maar wel van 

Lombok en Soemba-Soembawa. Het meest komt zij overeen met de subspecies 

livia Fruhs. van Lombok, maar zij onderscheidt zich hiervan doordat de discus van 

de reeks der rode randvlekken op de achtervleugelonderzijde volledig is. Wij 

hebben hier klaarblijkelijk met een nieuwe subspecies te doen, die een naam ver¬ 

dient: floresiana n. subsp. Het type bevindt zich in mijn collectie: 1 $ , midden 

Flores. 

De afbeelding van D. periboea livia Fruhs. in Seitz 9, 1910, PI. 56d, onder¬ 

zijde, geeft een $ weer, en niet een $ , zoals abusievelijk op de plaat is vermeld. 

Summary 

Discussion of Appias libythea. Delias sambawana everetti and the new sub¬ 

species Delias periboea floresiana. The diagnosis of the latter is: Near D. p. livia 

Fruhs. from Lombok, but the red marginal patches on hindwing underside larger 

and complete. Discus of forewing underside white, without broad black streaks 

along the veins. 

Wageningen, Diedenweg 12, Maart 1953. 

Acyphoderes hirtipes uit Surinaams hout (Col.) 
door 

W. K. J. ROEPKE 

In het voorjaar van 1952 ontving ik van het Instituut voor Technische Botanie 

te Delft een monster Surinaams hout, aangetast door insecten. Gevraagd werd, wat 

dit voor insecten waren. Uit dit materiaal, dat in een zeer warm vertrek werd 

bewaard, zijn 4 exemplaren van een aardige boktor te voorschijn gekomen, die 

ik hier niet op naam kon brengen. Tijdens een bezoek aan het British Museum 

(N.H.) te Londen kon het insect worden gedetermineerd als Acyphoderes hirtipes 

KI. 1825. Volgens de Cat. Col. is dit insect alleen uit Brazilië bekend; het be¬ 

hoort tot de subfam. Cerambycinae, groep Rhinotragini. De houtsoort in kwestie 


