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dagen kwamen de rupsjes uit, die al dadelijk stevige diertjes

waren. Ik gaf hun eenige grassen, afkomstig van de plaats,

waar de vlinder gevangen was; zij kozen kropaar {Dactylis

glomcrata L.), wat mij eenigszins verwonderde, daar dit een

vrij hard, scherprandig gras is, terwijl als voedsel zachtbladige

grassoorten vermeld worden. Met kropaar zijn de dieren ook

volwassen geworden; andere grassen, ook later nu en dan

daaraan toegevoegd, werden niet aangevreten. Half September

was de lengte 7 à 8 mM. Daar ik de dieren in een vertrek

hield, waar gestookt werd, bleven zij aan het eten en was

het voorlijkste exemplaar reeds in het begin van Januari

volwassen. De grootte liep toen nogal uiteen, wat ook hieruit

blijkt, dat het laatste exemplaar eerst op 9 Maart verpopte.

De vlinders verschenen tusschen 18 Februari en 25 Maart,

op welken laatsten datum ééne pop nog niet üitgekomen was.

De poppen hangen vrij aan de staartspits, welke met hare

haakjes wordt ingehaakt in eenig spinsel, dat de rups van

te voren vervaardigt.

Putten. J. Th. OUDEMANS

De pop van Pararge megaera L.

De in het vorige artikel beschreven rupsen van dezen

vlinder leverden mij negen poppen op
,

welke tot twee

geheel verschillende kleurt y pen behoorden.

Vier waren roetzwart, vijf grasgroen. Beide zijn op

de uitstekende lijsten en verhevenheden, welke de pop bezit,

met donkerder of lichter stroogeel geteekend. De twee bultjes

op den rug der achterlijfsringen vallen het meest op. Voorts

is het lichaam met eene massa lichte stipjes bezet, die eerst

bij vergrooting duidelijk zijn. Bij de poppen met zwarte

grondkleur is de lichte kleur meer in het oog vallend dan

bij die met groene grondkleur, waar zij trouwens zwakker

van tint is. Voor het bloote oog maakt de eene pop

echter den indruk geheel zwart te zijn, met enkele gele

puntjes, de andere dien van effen groen te zijn.

In de mij ten dienste staande literatuur heb ik het voor-

komen in twee zoo verschillende kleuren dezer poppen niet



ENTOMOLOGISCHE BERICHTEN.152

vermeld gevonden, doch ik kan moeilijk aannemen, dat dit

niet waargenomen en evenmin, dat het bij mijn kweek een

uitzonderingsgeval zou zijn.

Als reden der tweekleurigheid zou men allereerst denken

aan sexueel verschil en ik helde dan ook eerst tot die meening

over. De uitkomst heeft echter anders bewezen, want zoo-

wel de zwarte als de groene poppen leverden
ieder voor zich mannetjes en wijfjes. Een sexueel

verschil is het dus niet.

Ik hoop mijne waarnemingen op dit gebied te herhalen

en ook over andere Satyriden uit te breiden, welke gelukkig

tot die dagvlinders behooren, welke hunne eieren niet al te

moeilijk in gevangenschap afzetten.

Putten. J. Th. Oudemans.

Papilio hector L. van Sabang.

De heer P. BUITENDIJK gaf aan ’s Rijks Museum van Natuur-

lijke historie een vrouwelijk exemplaar van Papilio hector L.

ten geschenke, dat hij zelf levend te Sabang op het eilandje

Poeloe Weh gevangen had. P. hector L. kwam tot dusver

slechts op het vasteland van Indië en op Ceylon voor. Het

is mogelijk, dat deze vlinder op Poeloe Weh, b.v. van uit

Ceylon geïmporteerd is, omdat er tusschen de beide eilanden

een druk scheepvaartverkeer bestaat; doch kleine verschillen

in de teekening wijzen op het voorkomen van een eilandvorm

van P. hector L. op Poeloe Weh. De welwillende schenker zal

bij zijne volgende reizen bijzondere moeite doen om stellige

gegevens te verzamelen.

De vlinderfauna van Poeloe Weh moet even merkwaardig

als die van Simaloer, Nias en de overige kusteilanden van

Sumatra zijn. Tot nog toe zijn slechts weinige soorten ervan

bekend geworden.

Leiden, 2 April 1919. R. VAN Eecke.


