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De Bibliotheek der Nederlandsche Entomologische 
Vereeniging, Koloniaal Instituut, Mauritskade 62, 
Amsterdam, is geopend op werkdagen van 9'/^— 12 en 

van 1 —4Y2 uur, des Zaterdags slechts van 9]/2- 12 uur. 

Inzenders gelieven het door hen gewenschte aantal 

extra-exemplaren der E. B. tegelijk met de inzending van 

hun manuscript aan te vragen. 

Een en ander over het importeeren van 

Chrysophanus dispar Haw, in Engeland* 

Op de wintervergadering der Nederlandsche Entomolo¬ 

gische Vereeniging, op Zondag 20 Februari 1927 te Utrecht 

gehouden, heeft de Heer Mr. A. J. Labouchère de mede¬ 

werking der Vereeniging ingeroepen, ten einde den Heer 

E. B. Purefoy te East-Farleigh (Engeland) behulpzaam te 

zijn bij zijne pogingen, om Nederlandsche exemplaren van 

Chrysophanus dispar Haw. over te brengen naar Engeland. 
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Naar aanleiding hiervan heeft ondergeteekende zich met 

den Heer Purefoy in verbinding gesteld, om eene excursie 

naar onze terreinen te ondernemen. Het resultaat hiervan is 

geweest, dat op 10 Mei 1927 de Heer Purefoy met zijn 

assistent, vergezeld voorts van den Heer Labouchère en 

ondergeteekende, de bewuste terreinen opzochten met het 

doel, om dispar als rups te verzamelen. 

Door onze gezamenlijke pogingen gedurende ongeveer 

vier achtereenvolgende dagen, zijn wij er in geslaagd, in 

het geheel 14 rupsen te bemachtigen, die vervolgens door 

den Heer Purefoy naar Engeland werden medegenomen. 

Door mij werd voorts toegezegd, hem te zijner tijd, zoo 

mogelijk, van een aantal eieren te voorzien. Het gelukte 

mij, hem in Augustus 1927 een duizendtal eieren te bezorgen, 

verkregen van wijfjes, die buit gemaakt werden op onder- 

tusschen nieuw ontdekt terrein. Op het oude, bekende ter¬ 

rein schijnt het insect zoo goed als niet meer voor te 

komen. 

De verdere gang van zaken moge blijken uit eene 

correspondentie met den Heer Purefoy, waarvan het belang¬ 

rijkste hieronder vertaald moge volgen : 

„East-Farleigh 13 Augustus 1927”. 

„Ik bracht 14 rupsen uit Friesland over. Eéne rups ver¬ 

ongelukte en stierf, 13 verpopten. Drie daarvan bleken ge¬ 

parasiteerd te zijn. De parasiet is vermoedelijk dezelfde, 

die ook den Berlijnschen vorm rutilas Wernb. aantast; hij is 

klaarblijkelijk de specifieke vijand dezer soort. Uit deresteeren- 

de 10 poppen kwamen 5d*ö*en5$$. Ik verkreeg 28 vlinders 

uit de rupsen, die U mij verleden herfst zond, 20ç?ç? en 

8$$. Ik had besloten, ze hier in mijn overdekten tuin te 

laten paren, maar tot mijne verbazing stelde ik vast, dat de 

mannetjes door de mazen van het ijzergaas heen gingen, 

wat zelfs de kleinste rutilus-mannetjes niet doen. Daardoor 

verloor ik 5cfcT, zoodat alle plannen oogenblikkelijk moesten 

worden gewijzigd. Er was echter ook geluk bij het onge¬ 

luk. Toen mijn broeder van mijn tegenspoed hoorde, 

stationneerde hij onzen helper James, die ook, den tocht 

naar Friesland medemaakte, in het Huntingdon Ven, en ik 

zond hem partijtjes volwassen en goed gevoede dispar- 
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rupsen, in het geheel 20ç?ç? en 13ÇÇ. De bloemen waren 

laat van het jaar, maar toen de dispars uitkwamen, 

waren er bloemen in overvloed. Het weer was slecht (de 

zomer was slechter dan ooit); desniettemin was het succes 

volkomen. Alle $$ paarden; wij vingen er 8 van en lieten 

deze in kooien eieren leggen; bovendien verzamelden wij 

van de zuringplanten nog ongeveer 300 à 400 eieren, die 

natuurlijk door de 5 andere ÇÇ waren gelegd. Zoodoende 

verkregen wij eene ruime hoeveelheid en practisch kwamen 

ze allemaal uit. Ik vertoefde eenige dagen in het ven en 

was met het resultaat zeer ingenomen. Ik zag er zeker 

ongeveer lOdV, en ook eierleggende $$. 

Het was werkelijk prachtig, de vlinders op het uitge¬ 

strekte terrein gade te slaan. Nu komt Uwe versehe zending 

eieren en deze verzekert het succes volledig. 

Wij zijn werkelijk erkentelijk voor Uwe hulp en wij 

meenen, dat wij er nu in zullen slagen, om Chrysophamis 

dispar uit Nederland permanent in ons ven in te burgeren”. 

Aangaande de overwintering van het dier, zoude ik 

gaarne eenige opmerkingen willen maken. In de eerste 

jaren heb ik de rupsen, uit eieren verkregen, gekweekt op 

ingepotte planten van Rumex hydrolapathum, geheel aan 

de open lucht blootgesteld, doch beschermd door eene 

soort goed sluitend terrarium. Telkens liet ik den kweek 

in het najaar aan zijn lot over, maar klaarblijkelijk was dit 

niet de goede methode, want zoodoende waren er in het 

voorjaar slechts ongeveer 5% der rupsen overgebleven. 

De verliezen waren dus groot. 

Naar de Engelschen mij mededeelden, heeft de over¬ 

wintering plaats tusschen de plooien van het dorre blad, 

waar de dieren, doordat zij dan bruinrood verkleurd zijn, 

uiterst moeielijk zichtbaar zijn. Tegen het tijdstip, waarop 

de rupsen in het najaar de overwintering tegemoet gaan, 

bevestig ik aan de hoofdnerf van de bladeren waarvan zij 

eten een bundel (ongeveer 5) niet te groote dorre zuring- 

blaadjes, die dan door de rupsjes worden opgezocht en 

waartusschen de overwintering plaats heeft. 

Amsterdam, December 1927. J. H. E. WlTTPEN. 


