
:!S D E L E V E N D E N A T U U R . 

V o o r j a a r s - V l i n d e r k w e e k j e s . 

oodra het voorjaar aanbreekt, komen onze 
verschillende „kweekelingen" zich ook weer 
aanmelden, waarvan we er thans een drietal 

willen aanbevelen. 
In de eerste plaats noemen we de fraaie vlindertjes, 

waarvan de rupjes haar eerste jeugd doorbrengen 
in de bloeiende wilgen
katjes, n.1. de mooie 
Xanthia's. 

Van dit vlinderge-
slacht leven de soorten 
flavago F. en fidvago L. 
op de bovenvermelde 
wijze. Als we den 
Latijnschen naam wil
den verhollandschen, 
zouden we de ééne of 
andere variatie op het 
woord geel moeten 
vinden. Immers, 't is 
al geel, wat er aan is, 
aan den voornaam 
zoowel als aan den 
achternaam. 

Voor een paar jaar 
bracht ik in 't begin 
van April een dertig 
bloeiende of bijna 

bloeiende takken mee 
van Salix aurita, den 
geoorden wilg, die 
vooral in onze duin-
streken zoo goed ver
tegenwoordigd is. 

Ik plaatste ze in 
groote stopflesschen, 
waar ik ze van tijd 
tot tijd uitnam, om 
de rupjes te zoeken. 
Naarmate de katjes 
begonnen in te drogen, 
werden ze meer en 
meer door de bewoonsters verlaten, daar deze naar 
meer versch voedsel begonnen te verlangen. Vooraf 
had ik gezorgd, voldoende wilgentakken behoorlijk 
in blad te trekken, door ze gewoon in een paar 
flesschen met water te zetten, voor een raam, waar 
de zon op scheen. 

Daar de rupsjes van eenige ontwikkeling in de 
vrije natuur niet meer op de wilgen worden aan
getroffen, is het duidelijk, dat ze zich al vrij spoedig 
met allerlei lage planten gaan voeden. Toch bekwam 

Waterzuring, aangevreten door den Splinterstreep 
(deze tusschen de bladstelen). 

het wilgendiëet mijn rupsen heel goed; ze aten flink 
en de poppen leverden later flink uitgegroeide 
vlinders. 

Dat ze in de vrije natuur geen wilgenblad eten, 
als ze wat ouder zijn, is dus niet zoozeer, omdat ze 
het niet lusten, als wel omdat ze wat onbeholpen 

van lichaamsbouw 
zijn, waardaar ze zich 
zeer moeilijk op takken 
bewegen. 

In overeenstemming 
daarmee aten mijne 
rupsen dan ook bij 
voorkeur van de losse 
blaadjes, die ik op 
den bodem van haar 
verblijf legde, eene heb
belijkheid, waar ze 
meer aan toegaven, 
naarmate ze ouder 
werden, wat synoniem 
voor ze was met dik
ker en ronder worden. 
Met haar korte pootjes 
hebben ze dan te 
veel werk, om zich 
op een tak staande te 
houden. 

Verreweg het groot
ste aantal rupjes, die 
ik bij mijne herhaalde 
kweekingen kreeg, be
hoorden tot de soort 
X. flavago F. Den 
eersten maal had ik 
er slechts één ex. van 
X. fulvago L. bij; een 
volgende maal echter 
drie of vier. 

Ze zijn niet gemak
kelijk te onderschei
den ; beide soorten 

zijn precies even groot, en bijna gelijk van kleur. 
Ik heb ze indertijd herhaaldelijk en nauwkeurig 
bekeken, aan de hand van Hofmann's „Die Raupen 
der Gross-schmetterlinge"; maar ik durf niet bewe
ren, dat ik ze uit elkaar kan houden. Het onder
scheiden wordt nog lastiger gemaakt, doordien de 
rupsen van eenzelfde soort onderling ook nog vrij 
sterk in kleur variëeren. Intusschen komt het voor
jaar weer aan, zoodat we wederom tot waarnemen 
in staat gesteld worden. 
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De verpopping geschiedt in den grond, even 
onder de oppervlakte der aarde in een losse cocon, 
waar aarddeeltjes tusschen worden gesponnen. 
Eigenlijk had ik moeten spreken van het inspinnen, 
in plaats van het verpoppen. Wel doen zij dit laatste 
natuurlijk ook; maar eerst geruimen tijd nadat zij 
zich hebben ingesponnen. In een cocon, die reeds 
een week of zes had gelegen, vond ik bij het voor
zichtig openmaken nog eene rups, die zich toen 
echter na een paar dagen verpopte. De poptoestand 
duurt in verband hiermee betrekkelijk maar kort; 
want reeds in Augustus kreeg ik de vlindertjes 
uit; één zelfs al in 't laatst van Juli. 

Hoewel het er algemeen voor geldt, dat üeXanthia's, 

vlinders te onderscheiden, daar het geheele vlinder-
lichaam bij X. fulvago van de palpen tot aan de 
spits van 't achterlijf geel is. 

De gele kleur der vlinders maakt, dat ze in de 
vrije natuur weinig in 't oog vallen, daar ze juist 
in den tijd verschijnen, dat de meeste gewassen 
haar eerste, gele (en vaak bruin gevlekte) bladeren 
vertoonen. 

Wanneer men met de wilgenkatjes wat gelukkig 
is, heeft men kans, nog meer moois daaruit te 
krijgen. Zoo vond ik o. a. een verbazend klein 
spanrupsje, waaruit zich een kleine Eupitheda ont
wikkelde. 

Verder kweekte ik met de oude katjes nog een 

Links: 
Rupsen, cocons met poppen en 
imagines van Xanthia fulvago 

en X flavago. 

In 't midden: 
Rups met twee imagines van 

Naenia typica. 

Rechts: 
Twee rupsen met 3 im. (boven J1 

onder 2 ?) van Nyssia Mrtaria. 

die gekweekt worden, kleiner zijn, dan die, welke 
in de vrije natuur uitkomen, meten mijne exemplaren 
toch 32 tot 35 mM., wat daarmee dus niet overeen
stemt. Het is mijn voornemen, dit jaar de proef 
nog eens goed te nemen met een flink aantal, om 
zoodoende te trachten, die kwestie eens uit te 
maken. 

De twee vlindersoorten gelijken, evenals de rupsen, 
heel veel op elkaar. Toch zijn ze licht te onder
scheiden: X. fulvago L. is over 't algemeen veel 
lichter gekleurd dan X. flavago F. De paarsbruine 
teekening der voorvleugels is veel spaarzamer bij 
de eerste, terwijl de kop en de voorste helft van 
den thorax bij de laatste geheel paarsbruin zijn. 
Dit is eigenlijk het beste kenmerk, om de beide 

aantal maden of larven op, die mij een aardig klein 
snuitkevertje opleverden. 

Waar de kweek der fraaie Geeltjes hoofdzaak is, 
zouden we de laatste gevoegelijk ^bijproducten* 
kunnen noemen. 

Als tweede geschikte voorjaarskweek noem ik 
Nyssia Mrtaria, een spanner, die hier in 't Vondel
park zeer algemeen is. Een gemakkelijke manier 
om er aan te komen is de volgende: In 't laatst 
van Maart of begin April zitten de uitgekomen 
vlinders 1 a 2 M. boven den grond tegen boom
stammen. Daar ze evenwel een goede //Schorskleur" 
hebben, moet men wel een weinig geoefendheid 
bezitten, om ze te zien. Wanneer men de wijfjes 
gewoon in een doos met vochtig vloeipapier zet, 



DE SCHATKAMER DER NATUURVRIENDEN. 



V R A G E N EN K O R T E M E D E D E E L I N G E N. 41 

Vragen en Korte Mededeelingen, 

maar die nu zeer snel groeit en in korten tijd vol
wassen is. 

Ik vind deze rupsen in April geregeld op de 
bladeren van de Waterzuring {Bumex Hyclrolapathum). 
Reeds op eenigen afstand kan men aan de planten 
zien, of de rupsen er op zitten. Een aantal bladen 
is dan tot op den middelnerf afgevreten. Daar deze 
rupsen overdag gewoonlijk niet eten, moet men ze 
laag bij den grond zoeken. Het verstandigst is 
dan, de zuringbladeren voorzichtig op zij te schuiven, 
waarna men de rupsen gewoonlijk spoedig ziet. 

Men behoeft deze soort volstrekt niet verder met 
Waterzuring te voeden, daar ze zich gaarne met 
het ,/Universeel rupsenvoer* (d. i. Wilg) ver
genoegen wil. 

In de eerste helft van Mei vervaardigen ze zich 
een lichte cocon, op of oven onder den grond, 
waaruit na een week of vijf de fraai geteekende 
uil te voorschijn komt. 

Wanneer we nu den geschikten tijd, om naar 
onze drie vlinders te zoeken, in volgorde resumee-
ren, krijgen we einde Maart en begin April: N. 
Mrtaria als imago tegen boomstammen; eerste helft 
van April: de beide Xathia's in wilgenkatjes als 
jonge rupsen, en in de tweede helft van April: de 
half of bijna geheel volwassen rups van N. Typica 
op Waterzuring. En in dit jaar natuurlijk alles 
veertien dagen later. 

Behalve de geteekende rups op de Waterzuring 
zijn de afbeeldingen der andere photographieën naar 
opgezette exemplaren uit mijne collectie. Sommige 
rupsen zijn eenvoudig niet te prepareeren; andere 
daarentegen blijven zeer natuurlijk van kleur zoo
wel als vorm. 

Het behoeft niet gezegd te worden, dat eene 
collectie, die op deze wijze een sprekend biologisch 
karakter bekomt, heel wat aantrekkelijker is en 
heel wat meer waarde bezit, dan eene verzameling 
van enkel vlinders. B. BOON. 

e Mededeelingen, 

bekomt men na enkele dagen al vrij zeker een 
goede honderd blauwgroene eitjes, die weldra ver
kleuren en dan spoedig de fraaie spanrupsen 
leveren. 

Men kan de wijfjes gemakkelijk van de mannetjes 
onderscheiden, doordien deze laatste breede, pluim-
of vedervormige sprieten hebben. Bovendien is bij 
de wijfjes de beschubbing der vleugels zóó dun, 
dat deze bijna doorzichtig zijn. 

Van beide sexen is het achterlijf zéér sterk 
behaard; iets wat we wel kennen bij de spinners 
doch wat bij de spanners iets ongewoons is. 
[Hirtaria = behaard.) 

De rupsen vind ik al heel mooi; ze bootsen zeer 
natuurgetrouw een tak na van den boom, waarop 
ze leven, n.1. van den iep. 

In Juli, uiterlijk begin Augustus zijn de rup
sen volwassen, waarna ze in den grond kruipen, 
om spoedig in een lossen aardcocon te verpoppen. 
In den poptoestand brengen zij den winter door; 
in 't volgende voorjaar leveren deze weer den 
vlinder. 

Als laatste vlinder nemen we ditmaal een fraaie 
uil, Naenia typica L., door Sepp den „splinterstreep" 

lo-V-99. 4 ^ ' 

genoemd. Hiervan kan men in April gemakkelijk 
de rups vinden, die halfvolwassen heeft overwinterd, 

Xatuiirhistorische Vereeniging te Amsterdam. 

Den 23sten Maart hield bovengenoemde vereeniging haar 
eerste bijeenkomst. De opkomst was zeer groot, zoowel 
van leden als van geïntroduceerden. Op de tafeltjes in het 
rond waren verscheiden nieuwe natuurhistorische plaat- en 
prachtwerken ten toon gesteld en een aantal voorwerpen, 
o.a. een verwarmd insectarium, door den heer R. A. Polak 
verzorgd, waarin zich prachtige levende vlinders (tropische 
en inlandsche) bewogen, die anders eerst in Mei of nog 
later uit de pop komen. 

In een vrij uitvoerige rede schetste de Voorzitter eerst 
de geschiedenis van de oprichting der Natuurhistorische 
Vereeniging en deed uitkomen, hoe zij blijkbaar in goed 
voorbereide aarde was gevallen, getuige, dat reeds 101 leden 
waren toegetreden, waaronder 18 dames (dit getal leden is 

sedert vermeerderd tot 113) en dat de Vereeniging ook reeds 
1 begunstiger bezit. 

Daarna sprak hij over de hoop, die het Bestuur koesterde, 
om binnen niet te langen tijd te komen tot de oprichting 
eener Nederlandsche Natuurhistorische Vereeniging met af-
deelingen in verschillende plaatsen en hoe het nu reeds 
gebleken is, dat dit vrü spoedig zal kunnen geschieden, 
daar reeds in Groningen en Haarlem vereenigingen zijn 
opgericht in den geest van deze, terwyi de reeds bestaande 
Vereenigingen in den Haag en Schoonhoven in beginsel het 
denkbeeld van samensmelting toejuichen. 

Verder besprak hy de wijze van werken op de bijeen
komsten. Hij stelde de voordeelen in het licht, verbonden 
aan de kennismaking met elkander van allen, die liefde 
voor de natuur bezitten, hoe verder op de vergaderingen 
door de voordrachten, demonstraties en bijdragen zal ge-


