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NATUURGENOT. 
(Naar aanleiding van den Liguster pijlstaart). 

" , ^ n Y # W | ^ A N aspiranl-naluurhislorici kan jo soms meer last dan pleizier beleven. Op den 
""^MTOawjrp duur worden ze wel goed, maar aanvankelijk vermoeien ze je door hun eeuwige 

frWW«*jKl (('((((COJMS en wal-is-dat's, halen je op elk gelegen en ongelegen oogenblik uit je 
^ Ö J I M / V w e r ^ ü ! r u s l t e n buinieii genoegen. Je troost hel je, want zooals ik zei, later 
IrwlwfUu&i worden ze wel goed. En dan — waren we wel teler, toen wij nog imiet goed* waren .' 
"^wS^W^t Maar zoo was hy niet, dien ik nog verheugd zie aankomen met; «Maar nou 

heb ik wat moois.» Hij wisl als hel ware bij intuïtie te onderscheiden de elite van het grauw, 
den adel van hel gemeen, de tine-fleur van de gewone en gewoonste dingen. Telkens weer 
had hij wal extra's. Van het zeldzaam hier te vinden galletje, dat ik met een vraagteeken 
merkte in een der eerste afleveringen van dit tijdschrift, vond hij er tweemaal een en Sisto-
trema confluens had hij drie seconden eerder in zijn handen dan ik hel in de gaten kreeg, hij 
leverde je aardsterren, zoo maar aan den weg geplukt bij tienen, de eenige Cordicops militaris, 
dien ik ooit uil de aarde zag steken, wees hij me aan, hij ontdekte een jong rupsje van den 
EekhoornvUttder tusschen het gewirwar der eikenbladeren op twee pas afslands, h i j . . . , maar 
genoeg, dit wonderlijk speur-individu had telkens wat nieuws en steeds — wat goeds, iets 
merkwaardigs of zeldzaams! 

Kn toen hij nu zijn opgetogen kreet uitte: «Nou heb ik wat moois», was hel komiek zijn 
onthutsten snoet te zien, loen ik heel droog zei: «Ja, maar ' t is vrij gewoon!» Dat was ondeugend 
van me. Al was hel waar, dut dn rnpson van Sphinx ligustri behooren tot gewone verschijningen, 
ik zag ze lang niet ieder jaar. En stiokum had ik al vaak de talrijke hagen van Ligustrum 
ilalianum, waarmee men hier den amlenaren aan het Rijksopvoedingsgesticht de grenzen van 
hun domein duidelijk maakt, afgezocht om onze welkome bladvcrnielers aan het werk te zien. 
Edoch zonder baat. 

En nu kwam hij er mee aandragen! Hij had op den grond onder een Viburnum-struik van 
die eigenaardige korrels zien liggen, die hij weldra als uitwerpselen herkende en naar welker 
producent hij dus hooger had te zoeken. En, jawel, na ecnig vruchteloos gespeur, daar zat 
de mooie groene, paars en wil gestreepte, welvarende omzelter-van-Wad-in-rupsenvleesch. 
In minder dan geen tijd was hij in een van onze patent-insectaria en zette zijn consumeerenden 
arbeid vooit of er niks gebeurd was. 

Nu het dier was gesignaleerd, was de kans Om er meerdere aan te treffen, vrij groot 
geworden en weldra waren mijnheer S. en ik, met en benevens zijn zwager op jacht in de 
ligusterhagen. Kn niet zonder succes. Op meer dan één plaats ontdekten we de excrementen 
en dan bijna vast een rups daarlioven. Soms, als de korrels wal heel groot waren, zochten 
we vergeefs. Dan was er nog wel hier en daar een leeggevreten takje, maar de bewerker 
van dat hiaat was dan reeds verdwenen, in lagere regionen. Want als onze pijlstaart-rups 
genoeg gegeten heeft, in haar larveleven, dan loopt dal leven als zoodanig op hel eind en 
eindigt zij haar groeisladium, (want dit is het rupsenleven toch) nel als andere rupsen met 
oen laatste vervelling, die echter onder hel zand plaats vindt. De rups verlaat dus, als ze dit 
gebeuren voelt aankomen, haar voedselplant, zoekt oen geschikt plaatsje om in den grond te 
lioren en maakt daar een gladwandig holletje, waar de rupshuid wordt afgestroopt en de eerst 
nog groene, maar weldra bruine pop voor den dag komt. — Dan treedt een langdurige rusl-
poos in. Niot alleen den heelen langen winter, maar ook het volgende voorjaar met zomer 
en najaar en nog een winter en een stuk lente ligt die pop daar schijnbaar levenloos, vrijwel 
bewegingloos ten minste te wachten op het tijdstip, dal de chiline-omhulling zal barsten en 
de sterke, forsche vlinder zich een uitweg naar boven zal banen. — Eerst zit die nog vrij 
versuft en vermoeid, zou je zoo zeggen, met slappe, vochtige vleugels aan een of ander be
klommen uitkijkpunlje te hijgen, om z'n fietspomparbeid aan te vangen en zijn banden vol 
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te pompen. Daar toch lijkt hel veel op. Net als wij onze slappe gummibanden lol stevige 
wielen opvoeren door enkel maar lucht in te pompen, nel zoo doel de pasgeboren vlinder. 
Zij vult de holle aderen van zijn vleugels mol lucht, zoodal ze slijt' uilslaan en hel vleugel
vlies spannen. En hel mooist van alles is; de vlinder kent de lekkebanden-mulaise niet. 
Hel gummi van zijn luchtbuizen wordt hard en blijft hard, zoodal de vleugels, eenmaal ge

spannen, ten allen tijde 
gespannen blijven. Voor 
alle f i e l s b e z i l l e r s om 
jaloersch te worden-

Nog vliegt de vlinder 
niet weg. Hij wachl den 
avond af en blijft dus stil, 
bewegingloos zitten op.de 
plaats, waar hel toeval 
hem bracht. Vindt je zoo'n 
vlinder dun zal je, als je 
hem a a n p a k t , wellicht 
opschrikken, als je er ten-
maiste niet op verdacht 
bent, van ten eerste zijn 
forsche, krachtige poging 
om Ie ontsnappen. Je moet 
hem goed bee t p a k k e n , 
want hij is sterk. Maar 
bovendien nog loost hij, 
voor hij de eerste maal 
gaat vliegen een hoeveel
heid vocht. Dal doen zoo-
wal allo vlinders1. Bij som
mige, als Atalanta, Vosjes 
en Pauwoogen, ziet hel 
rood en het lijkt, alsof bet 
beest bloed uitstort, maar 
zoo is het niet. Hel is wal 
wij popvochl noemen en 
dat in de w e t e n s c h a p 
mMoniutn heel, «zijnde hel 
in een blindzak nabij het 
darmeinde gedurende het 
popstadium opgehoopte uil-
s c h e i d i n g s p r o d u c t der 
Malpigische vaten* (Dr. J. 

* Th. O u d e m a n s in „De 

Nederlandsche Insecten"). Is het avond geworden, dan begml onze vlinder na wat gefladder 
zich op de vleugelen te verheffen en schiet weldra in forsche wendingen nu hier, dan daar
heen of zeilt een eindje als een tweedekker-vliegmachine op zijn stilgehouden vleugels. -
Maar neen, dit beeld is profan leerend! Een vliegmachine kan niet halen bij onzen schitterenden 
vlieger, die wendt en keert, waarheen hij wil en wanneer het hem goeddunkt, onafhankelijk 
van wind of weer, van zon of wolken, 't Is een vliegende incarnatie van schoonheid en 
bevalligheid. 

Wal een prachtdier! Geen ongekleurde leekening is bij machte een idee te geven van-
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de prachtige nuancen bruin op de vleugels van dit dier, nog minder van het buitengewoon 
teere roze, dat de donkere banden op achterlijf en achtervleugels afwisselt. En alle gekleurde 
teekeningen blijven beneden de werkelijkheid. Je moot zoo'n vlinder zien, pas uit de pop. Ik 
weet weinig mooier dingen, dan een pasgeboren vlinder. Daar haalt geen enkel paddenstoelen-
stilleven bij, dal overstemt bloemenkleuren. Zal ik nu pogen u die kleuren te beschrijven 1 
Terwijl ik vooruit weet ver beneden de werkelijkheid te moeten blijken? Sla een of ander werk 
over vlinders op, als ge 't weten wilt, maar nog liever, ga er in denzomer op uit, zoek eens goed 
bij Spiraea, sneeuwbal, esch, liguster, vlier of naar afgevreten bladeren ol' naar de zeshoekige 
rolronde escrementstukjes daaronder, dan zal de rups weldra uw eigendom zijn. Kweek het 
dier op, heb een paar jaar geduld, on verlustig u in den pasgeboren vlinder. Ge zult een 
brokje natuurgenot Smaken, dal naar meerder doet verlangen. Welnu, er is genoeg; voor die 
de moeite van het zoeken er voor over hebben, komt er nooit een eind aan het vinden van 
steeds weer meer en opnieuw bekorend natuurgenot. — 

A. JOMAN. 

IETS OVER ENKELE ONZER PIJLSTAARTEN. 

ET loont de moeite wel, eens wat lijd te besteden aan 't kweeken van rupsen; 
vooral van pijlstaarten. Men mag de fc'phinxen gerust tol de mooiste onzer 
vlinders rekenen. Bij de rupsen van de vertegenwoordigers van deze familie, 
vindt men bijna zonder uitzondering een horentje op liet laatste segment, van
daar de naam pijlstaarl. Eenige soorten onderscheiden zich door oen zeer lange 
rollong. (Liguster-, VVinde-, Dennenpijlstaarten), waardoor zij in staal zijn, uil 

bloemen met de diepste kelken honing te zuigen. Ze kunnen ontzettend snel vliegen en zoo
doende groote afstanden afleggen; daartoe worden ze door hun sterk ontwikkelde vleugel-
spieren in staat gesteld. Het lijf der pijlstaarten is dik en soms zeer mooi geleekend. De 
voorvleugels zijn smal, de achtervleugels zijn aanmerkelijk kleiner dan de voorvleugels. 

Algemeen treft men den Liguster-pijlstaarl (Spinx Lignstri), zie flg. 1 op photo I, in ons 
land aan. De rups van dezen kan men aantreffen op Liguster, Sering, Esch, Spiraea en Hulst. 
De kleur is groen met paarse zijstrepen die van onderen wit gezoomd zijn en gele stigma's. 
Het horentje is aan den top en de bovenzijde zwart, aan de onderzijde geel. Haar groene 
kleur maakt, dat zij, verscholen tusschen de bladeren, weinig bij haar omgeving afsteekt, 
maar zij wordt verraden aan de verzamelaar door de excrementen en afgevreten bladeren. 
Op Hulst is zij gemakkelijk te vinden, daar zij de malsche toppen geheel kaalvreet. Als men haar 
aanraakt, neemt zij oogenhlikkelijk de bekende Sphinxenhouding aan; dit dient als schrikmiddel. 

De rups leent zich ook prachtig om opgeblazen te worden, een echt vies werkje, dat 
heel wat moeite kost. Bij 't opblazen verliest de rups veel van haar oorspronkelijke kleiir, 
wat eenigszins voorkomen kan worden door de rups vlak na haar laatste vervellihg te prepareereti. 
De rupsen leven op de hiorbovengenoemde planten in Juli, Augustus en September, daarna kruipoh 
ze in den grond om zich te verpoppen. Merkwaardig is het, dal de rups voor 't verpopjien 
verkleurt; dit heb ik ook waargenomen bij Smerinthns Tiliae en Harpyia vinuia. De pop, die 
bruin is, heeft een uitwendige scheede voor do rollong, welke op de photo duidelijk te zien is. 

Na één jaar, of ook wel eens na 2 jaar. verlaat de vlinder de pop; dit gebeurt in Juni 
of Juli. De vlucht van den vlinder is ongeveer 11 cM. 

Na de volgende beschrijving zal men zich misschien een voorstelling kunnen maken van 
de prachtige kleuren. 

De voorvleugels zijn van lioven licht- meer naar onderen donkerbruin met donkere over-
langsche strepen. De ondervleugels zijn rose met twee zwarte banden en een veel korteren 
tend aan de vleugetworlel. Op 't lijf loopt een bruingrijze streep, mei aan weerszijden daar 


