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ROUWMANTELS, 

De eerste Rouwmantelrups ontdekten we, toen we op een zonnige middag in het 
begin van Juli over een Noord-Veluwse vlakte liepen: een prachtig zwarte, 
gestekelde sinjeur, met 8 dubbele, oranjerode vlekken op de rug. Met een voor 

een rups onbegrijpelijke snelheid liep hij over het barre zand, wel 60 m van de 
berkensingel af, waar hij zonder twijfel geboren en opgegroeid moest zijn. We zetten 
hem op de stam van één van de singelboompjes voor een foto, maar van rustig blijven 
zitten was geen sprake. Blijkbaar hadden we te doen met een rups, die zich wilde gaan 
verpoppen. 

Terwijl Varossieau bezig was met instellen, hadden we gelegenheid eens rond te kijken. 
We bevonden ons op een stuifvlakte, die aan het dichtgroeien was: slechts hier en 
daar waren nog plekken kaal zand zichtbaar. Over de vlakte verspreid waren polletjes 
buntgras en dode hei en kleine veldjes Agrostis canina, terwijl het zand bijeenge
houden werd door Lichenen en zandhaarmos. Onder de vele vliegdennen waren er, 
van zeker meer dan 30 jaar. Buiten de berkensingel vonden we niet meer dan twee 
heel kleine, schriele berkjes. 
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Foto W. W. Varossieau. 
Fig. I. Een volwassen Rouwmantelrups op de trek naar 
de onbekende boom waaraan hij zich zal geen verpoppen. 

Zoals we verwacht hadden, ontdekten we op de singelberken spoedig een hele 
familie van rouwmantelrupsen: we telden er twee en zestig! Eén boompje was flink 

kaalgegeten; hier vonden we een 
groot aantal donkere rupshuidjes, 
vlak bij elkaar tegen de takken 
gekleefd: een aandenken aan de 
laatste vervelling; de vervelling 
waarna de rupsen voorgoed uit
een gingen. In het begin zit de 
hele familie namelijk op één 
boom; onze rupsen waren al over 
verschillende vlak bij elkaar lig
gende berken verdeeld. 

Zodra we ook maar even stoot
ten aan een boompje, waarin rup
sen zaten, heten er zich een paar 
naar beneden vallen, die ogen
blikkelijk over het zand begonnen 

te kruipen in nog sneller tempo dan onze eersteling. Aanvankelijk leggen de rupsen op 
dit terrein ongeveer een meter per minuut af, zoals ons de volgende dag bleek, toen 
we de moeite namen een aantal rupsen te volgen. Het was mooi zonnig weer (het zal 
later blijken, waarom we dit vermelden!) en onze 
rupsen liepen, dat het een lust was, in prachtig 
rechte of flauw gekromde banen. Langzamerhand 
verminderde het tempo en een tijdlang liepen ze 
ongeveer ^ meter per minuut. Na ongeveer 
80 meter kromde het spoor van één van onze 
rupsen zich meer en meer naar een den toe; 
traag beklom de rups tenslotte één van de op 
de grond hangende takken. Over de laatste 3 
meter had hij 10 minuten gedaan! 

Ook de andere rupsen bereikten op deze 
wijze dennebomen. Sommige ervan waren, toen 
ze pas van de berkensingel afkwamen, vlak langs 
dennen gekropen zonder hun route te wijzigen. 

De volgende dag, toen we onze waarnemingen 
wilden uitbreiden, deden we heel andere erva
ringen op. Het was koud weer, de lucht was zeer zwaar bewolkt en af en toe vielen 
er regenbuien. De rupsen kropen veel langzamer dan de vorige dag en beschreven 
de vreemdste kronkelbanen, waarbij ze herhaaldelijk hun eigen spoor kruisten; som
mige kwamen, na zich in het zand afgesloofd te hebben, dicht bij hun punt 
van uitgang aan de berkensingel terug, vervolgden hun weg zelfs aan de andere 

Fig. 2. De baan van de eerste rups die we 
waarnamen; hij buigt eerst af naar één 
boom, gaat daar dan echter toch voorbij 

en richt zich dan op een volgende. 
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kant hiervan. We tekenden een aantal banen na; men raadplege de figuren 2—4. 
Later op de middag verbeterde het weer geleidelijk; het werd iets warmer, een 

lichte plek aan de hemel deed de zon vermoeden. Een grote 
verandering kwam nu over het gedrag van onze rupsen: ze 
begonnen sneller en sneller te lopen en we zagen weer, net 
als de vorige dag, flauw gekromde, soms bijna geheel A'v-3 

rechte sporen verschijnen! 
Dat de rupsen hun rechte banen reeds nu begonnen te 

trekken, terwijl de zon zich nog niet in een plek blauw 
vertoonde, wijst erop, dat ze zich niet op de zon zelf Fig. 3. Een van de banen 
oriënteren, maar op de lichte plek aan de hemel, daar waar die de ruPse" op de tweede 
deze staat. Het zou trouwens vreemd zijn, dat ze met hun dag bij ^^ewolkt weer 

D€SC rlYCVCfl. 

gebrekkige ogen meer zouden waarnemen dan een lichte 
plek, ook wanneer ze, op de een of andere wijze, de zon zelf zouden kunnen fixeren. 

Om meerdere zekerheid over deze zaak te krijgen, namen we echter toch nog de 
volgende proef: toen de zon, een half uur na de gedragsverandering van de rupsen, 
in volle kracht begon te schijnen, ging één van ons zo staan, dat de rups geheel in de 
schaduw kwam. Een ander wierp daarna met een vrij grote vlakke spiegel een bundel 
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Fig. 4. De baan van een andere rups, van de berkensingel tot aan de tak waar hij zich tenslotte 
verpopte; het eerste deel is zonder vaste richting, het rechte stuk is afgelegd toen de hemel iets 

opklaarde. 
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zonlicht op het dier. Zou de rups zich op de zon zelf oriënteren, dan zou hij dus 
nu zijn richting moeten wijzigen. In werkelijkheid vonden we niet de minste invloed 
van het experiment op het gedrag van de rups, die zijn rechte lijn bleef trekken 

ftffKfimje». 

Fig. 5. Ook deze rups kon zich pas oriënteren en een rechte baan afleggen toen een lichte plek 
aan de hemel hem als baken diende. 

in de richting, die hij oorspronkelijk al had, en in hetzelfde tempo (het tempo van 
2/3 meter per minuut, dat we de vorige dag bij rupsen, die al een tijdlang gekropen 
hadden, ook hadden gevonden). Men moet hierbij bedenken, dat één persoon natuur
lijk niet de gehele lichte plek aan de hemel kan afschermen. 

Nog een heel andere proef namen we: één van ons ging een klein eindje, b.v. 
een meter, van een rups vandaan staan, die al een heel eind gekropen had, en wel 
op een plek, waar deze nog moest komen. Als nu de rups de proefpersoon bereikt 
had, begon hij pogingen te doen, deze te beklimmen. Stelde de proefpersoon zich 
op iets naast de lijn, die de rups nog trekken moest, weer een klein eindje van het 
dier af, dan wendde de rups zich naar hem toe. Veranderde hij voortdurend enigszins 
van plaats, dan was het mogelijk de rups zoveel wendingen te laten maken als men wilde! 

Uit onze waarnemingen vormden we ons tenslotte het volgende beeld van het weg
kruipen van deze rupsen: 

De volwassen rups laat zich bij de minste stoot (windvlaag) uit zijn boom vallen, 
ofwel hij bereikt langs de stam de begane grond, zoals door Besemer is waargenomen. 
Hij begint met grote snelheid weg te kruipen in willekeurige richting. Dat hij in staat 
is, deze richting vrij behoorlijk te houden, komt doordat hij zich oriënteert op de 
lichte plek aan de hemel, daar waar de zon staat. Langzamerhand raakt zijn trek-
drang uitgeput, zijn vaart vermindert; tenslotte gaat hij af op een willekeurig, zich 
aanmerkelijk boven de vlakte verheffend voorwerp, dat beklommen wordt. Dit voor
werp wordt door de rups waarschijnlijk slechts als donkere plek tegen de lichte hemel 
waargenomen. 
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Er is nog een andere mogelijkheid, nl. dat de rupsen zich bij mooi, warm weer 
op de windrichting zouden oriënteren, en bij slecht, koud weer niet, maar deze ver
klaring is veel gezochter. 

Ook de rupsen, die we deze tweede waarneemdag volgden, bereikten vroeger of 
later een denneboom, 
behalve één, die een-
in de grond stekend 
dood takje koos; ook 
was er één, die zich 
installeerde op een berk 
van de singel, maar 
deze later weer verliet. 
Men vraagt zich on
willekeurig af, welke 
functie die trek van de 
rupsen zo vlak voor het 
verpoppen wel mag 
hebben. De volgende 
veronderstelling ligt 
voor de hand: het re
sultaat van de in ver
schillende richtingen 
verlopende trek, is, dat 
de poppen over een 
groot gebied verspreid 
komen te hangen, zo
dat de kans voor elk 
dat hij door een roof-
vijand gevonden wordt, 
weliswaar niet, maar de 
kans op vernietiging 
van de hele familie wel 
kleiner wordt, daar bij 
deze verspreide opstel
ling nooit het vinden van de een aanleiding kan zijn voor het vinden van allen. Precies 
dezelfde „maatregelen", die door de dieren zonder enige kennis van de functie ver
richt worden, kennen we bij andere dieren ook; vele jonge vogels b.v. verspreiden 
zich dadelijk na het uitvliegen, en brengen dan nog alleen zichzelf, niet ook de anderen 
in gevaar. Dat het dicht bij elkaar zitten een gevaar betekent, blijkt uit de aantasting 
van drie poppen op één boom door een parasietvlieg, waarover we hieronder nog 
iets vermelden. 

Nu we wisten, waar we verpoppende rupsen konden verwachten, zochten we in 

* ^ 
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Fig. 6. De vlakte met vliegdennen en berkensingel; een boom met 
een gestippeld cirkeltje herbergt Rouwmantelpoppen; het aantal staat 
voor elke boom er bij. Drie banen van rupsen op de „verpoppings-
trek" staan ingetekend; de getrokken baan is die van fig. 4; de 

gestreepte die van fig. 2. 
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de eerstvolgende dagen de gehele vlakte af, en met succes: een week nadat de laatste 
rups van de vraatbomen verdwenen was, hadden we 46 poppen gevonden. Ze waren 
tamelijk gelijkmatig over de vlakte verdeeld; kaart No. 5 geeft daar een indruk van. 
38 van de poppen zaten op den, 4 op dode dennetakken en 4 op singelberken. 

Zoals we verteld hebben, richten rupsen zich aan het eind van hun kruipperiode 
op voorwerpen, die boven de vlakte uitsteken; maar zouden ze niet tevens een voor
keur hebben voor den, en berk schuwen? Misschien dat daardoor het geringe aantal 
poppen op berk te verklaren zou zijn. Jammer genoeg ontbreken ons echter hiervoor 

voldoende gegevens. Op de tweede waar
neemdag hadden we over deze kwestie de 
volgende proef genomen: vlak voor ieder van 
de over het zand kruipende rupsen zetten 
we een afgesneden dennetak met naalden of 
een bebladerde berketak. Alle takken werden 
beklommen, maar na enige tijd weer in de 
steek gelaten; de trekdrang was waarschijnlijk 
nog niet uitgewerkt! De enige aanwijzing, 
die we hebben, is dus het weer verlaten van 
een reeds beklommen berk, welk feit we 
hierboven hebben vermeld. Ook ziet men op 
foto's, speciaal Duitse, steeds rouwmantel
poppen op Coniferen afgebeeld. (Hadden wij 
deze foto's niet gekend, dan zou het niet bij 
ons zijn opgekomen, naar een mogelijke 
voorkeur voor den te zoeken). Heeft één van 
de lezers van ,,De Levende Natuur" soms 
ervaring op dit gebied? Wij werkten op een 
voor deze kwestie wel wat ongelukkig terrein, 
daar berken op de vlakte vrijwel ontbraken, 
zodat de rupsen, als ze van de berkensingel 
afkwamen, ook weinig kans hadden er één 
tegen te komen. 

De meeste rupsen troffen we op de 
dennen aan in de oksels van grote takken, in de typische J-vorm, die ze voor 
het verpoppen aannemen. Niet dadelijk hangen de rupsen zo. Een rups, die een 
op de grond hangende tak bereikt heeft, kruipt meestal eerst nog sloom een 
eind verder naar boven; sommige poppen vonden we op meer dan manshoogte! 
Verder blijven alle gezonde rupsen een dag of langer op één plaats aan de 
onderkant van hun tak zitten, terwijl ze een klein zilverglanzend matje spinnen, 
waar ze tenslotte in J-vorm aan komen te hangen. Ze houden zich hierbij vast met 
het laatste paar naschuivers; kop en poten worden vlak bij elkaar, bijna tegen elkaar 
aan, gehouden. In deze houding bleven onze rupsen 1 tot 3 dagen. Van 2 rupsen 

Folo .V. riiihfigcn. 
Fig. 7. Zó hangt de rups enige dagen, 

voordat hij zijn huid afstroopt. 
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zagen we, hoe ze zich verpopten. Dit is niet zo'n gelukje, als het lijkt: de rupsen, die 
aan verpoppen toe zijn, zijn vrij gemakkelijk te herkennen. De J-vorm is niet zo 
geprononceerd als bij rupsen, die pas zo hangen. Het derde lid (d.w.z. het eerste lid 
met lange stekels) is iets lichter van tint en ziet er opgezwollen uit; de naschuivers 
zijn aan de uiteinden doorzichtig. Kijken we aandachtig toe, dan zien we, dat de 
rups bewegingen maakt: herhaaldelijk laat hij het korte been van de J uitzakken en 
trekt het weer op. Deze geringe beweging is prachtig te volgen, door te letten op de 
6 echte poten en de kop, die afwisselend verder van elkaar af en dichter bijeen komen. 
Daarna maakt de rups zich enige malen rhytmisch korter en langer. Vlak voordat 
hij openbarst, loopt er een paar maal een soort golfbeweging van achter naar voren 
over hem heen. Na al deze bewegingen is het achterdeel van de rups zeer slank ge
worden, terwijl het derde lid er als een opgeblazen ballonnetje uitziet. Het kan niet 
anders of de rupshuid moet hier openbarsten; inderdaad verschijnt hier een verticale 
scheur, die aanvankelijk nog maar klein is; de scheur reikt nl. van het midden van 
het derde tot het midden van het vierde lid. De te voorschijn komende top aan de 
rugzijde van de pop contrasteert sterk met de donkere rupshuid. Vrij snel op de top 
volgen de eerste twee rugstekels. De scheur wordt iets groter. Soms maakt de rups 
in dit stadium nog kleine krampachtige schokjes. Aan de dorsale zijde komen nu 
nog een paar geledingen te voorschijn, waarbij de spleet even groot blijft; het is net, 
of dit gedeelte naar buiten komt, wentelend om de ventrale punt van de pop, die 
pas als de eerste grote dorsale stekel buiten is, vrij plotseling uit de rupshuid te voor
schijn schiet, blijkbaar doordat de pop vloeistof uit het kopgedeelte terugperst. Dit 
kopgedeelte wordt nl. iets dunner. Hierna schuift de rupshuid heel netjes geleidelijk 
naar boven, terwijl de rups schijnbaar stil blijft hangen, maar in werkelijkheid een 
heel fijne golfbeweging laat zien. Als het rupshuidje nu bijna geheel als een har
monica ingeschoven en opgestroopt is, zit de pop er nog slechts aan vast met het 
ventrale deel van het op één na laatste en misschien ook nog van het op twee na laatste 
lid. Nu komt het gevaarlijke ogenblik, dat de jonge pop zich met het achteruiteinde 
uit de rupshuid moet losmaken en zich opnieuw aan de tak moet ophangen. Hierbij 
verongelukken nogal eens individuen! Terwijl de pop zich met het op één na laatste 
lid aan de rupshuid blijft vasthouden, wordt het achtereinde langs de bovenkant van 
de spleet aan de dorsale kant naar buiten gewerkt; dit achtereinde gaat langs het 
rupshuidje naar boven, totdat het spinsel, waaraan de rups vastzat, bereikt is. Nu 
gaat het middendeel van de pop halve cirkels heen en terug beschrijven, waarbij 
de top ongeveer op zijn plaats blijft. Bij oppervlakkige waarneming lijkt het, of de 
pop een kurketrekkerbeweging uitvoert. 

Om deze beweging goed te begrijpen, kan men ze vergelijken met een bepaalde 
beweging van ons kniegewricht: door de knie meer of minder te buigen bij het draaien, 
kunnen we deze halve of hele cirkels laten beschrijven, waarbij toch voet en heup 
bijna niet van plaats veranderen. Steeds is het de dorsale kant van de pop, die de 
grootste baan aflegt. Bekijken we het boveneind van de pop met een loupe, dan blijkt 
waarom dit zo moet zijn: de ventrale zijde van de top is voorzien van een groot aantal 
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fijne haakjes! De beweging van de pop drijft de haakjes het spinsel in, daar het boven
einde toch altijd iets meedraait. Is de pop op deze wijze voorlopig verankerd, dan 

worden zelfs volle cirkels beschre
ven, soms enige malen achtereen in 
één richting en daarna weer terug. 

Is de rupshuid bij al dit ge-
manoevreer nog niet afgevallen, 
dan wordt ze door enige heftige 
bewegingen afgestoten. Hierna 
gaat de pop nog een tijdje door 
met draaien en met het maken van 
kleine plotselinge bewegingen. 

Tussen het openbarsten en het 
afvallen van de rupshuid verlopen 
niet meer dan twee of drie minu
ten. Het harder worden van de 
oorspronkelijk zo beweeglijke pop
huid neemt meer tijd in beslag. 
Hierbij zien we ook de bleke tint 
overgaan in een donkerbruingrijs 
met een paar goudachtige vlekjes 

een prachtige camouflage! 
Poppen, die van in kleur sterk 
verschillende „hangplaatsen" af
komstig zijn, verschillen onderling 
ook sterk: ze passen zich aan hun 
omgeving aan. 

Een pop, die al een paar dagen hangt, vertoont alleen bij aanraking nog tekenen 
van leven; hij maakt dan enige korte heftige bewegingen. De groeven, die aan de 
kopzijde van de heel jonge pop lagen tussen kop, antennen en poten, zijn nu ook 
geheel verdwenen. 

Dit wordt teweeggebracht door de z.g. exuviaalvloeistof, die tussen rups en pophuid 
aanwezig was, en die de jonge pop er zo vochtig doet uitzien. Deze vloeistof is waar
schijnlijk in staat de chitine van de pophuid oppervlakkig aan te tasten. De ontstane 
papperige massa kit de aanvankelijk los van elkaar liggende chitinehuidjes van de 
genoemde lichaamsdelen aaneen. Niet altijd gaat dit zo vlot; wie veel rupsen op
kweekt, kent wel de niet zo mooi „gestroomlijnde" poppen, die toch meestal normaal 
uitkomen. 

Opzettelijk zijn we bij het verpoppen zo lang stil blijven staan. Het is verbazing
wekkend, hoeveel biologen, hoeveel entomologen zelfs, nooit aandacht schenken aan 
dergelijke dingen. Een interessant gezicht blijft het, ook als men het al vele malen 
gezien heeft; en er zijn zoveel verpoppingstypen! Ter vergelijking geven we naast 

ID me 
"P -

Tekening L. P. Pouderoyen 

Fig. 8. De achterste punt van de pop bij sterke ver
groting: een veld van kleine chitinehaakjes, waaraan 

de pop zich in het spinsel hangt, is zichtbaar. 
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de afbeeldingen van onze rouwmantelpoppen een prentje van de pop van het boom
witje (Aporia crataegi L.). 

Een witjesrups, die zich gaat verpoppen, maakt een spinseltje, waarop hij zich 

Foto N. Tinbergen. Boomwitje (Aporia crataegi 
Fig. 9. Een pop van een Rouwmantel. Rechts L.), hangend in de gesponnen 
onderzijn het oog en de spriet van de vlinder te zien. gordel. 

met de naschuivers vastzet, gewoonlijk met de kop omhoog. Daarna spint hij een 
ruime gordel om zich heen. Evenals bij de rouwmantels zwelt één van de leden van 
het voorste deel van het lichaam, en hier barst de rupshuid open. 

Nu laat de rups zich zakken door de gordel, door zijn laatste leden te laten draaien 
om de vastzittende naschuivers; de gedeeltelijk afgestroopte rupshuid gaat mee. 
Daarna strekt de rups zich, de rupshuid blijft achter de gordel steken, en zo wordt 
een groter deel van de top vrij van de rupshuid. Dit herhaalt zich enige malen, totdat 
het afgestroopte huidje geheel onder de gordel is. Daarna zien we een fijne golfbe
weging door het lichaam gaan en het huidje schuift verder omlaag, zodat tenslotte 
bijna alle leden van de pop uit de rupshuid te voorschijn zijn gekomen. Daarna wordt 
het laatste lid van de pop, evenals bij de rouwmantels, aan de dorsale zijde naar 
buiten gebracht, en het gaat langs de rupshuid tot het spinsel bereikt is, en door 
draaiende beweging wordt het einde hierin vastgemaakt. Aan het eind van het laatste 
lid zitten aan de ventrale kant haakjes, evenals bij de pop van de rouwmantels. 
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Het „gordeltje" komt voor bij alle witjes en bij de koninginnepage; voor hangende 
poppen kan men de rupsen van alle Vanessa's kweken. 

Op de 2e Augustus kwamen vier van onze poppen uit, 's middags, toen het zonnig 
weer was geworden na een druilerige ochtend. De volgende dag kwamen er meer 

Folo N. Tinbergen. Fot„ N_ Tinbergen. 
Fig. i i . Het uitkomen. I. De pophuid Fig. 12. Het uitkomen. 2. Nog geen 
barst en wordt langzaam opengeduwd. dertig sekonden na de vorige op

name: de vlinder zakt er uit, de 
pophuid met de poten openduwende. 
Kop, sprieten en vleugelvoorrand 

worden zichtbaar. 

vlinders: Quispel en Tinbergen zagen er 's morgens om 9 uur al één uit de pophuid 
te voorschijn kruipen. Ze schreven daarover het volgende op: „3 Aug. 1937. Om 
9 uur bij een Rouwmantelpop die gisteren al donker was. Het weer is vrijwel windstil 
en bedekt, maar de lucht begint te breken. Om 9.43 komt de zon door, en voor het 
eerst vandaag valt er zon op de pop; van nu af schijnt hij haast voortdurend. Onge
veer drie minuten hierna barst de pop open en we zien aan de buikzij de de poten 
bewegen, alsof de vlinder daarmee de huid openduwt. Binnen de minuut kruipt nu 
de vlinder er aan de kopkant ( - onderste punt) uit, grijpt zich vast aan de lege pop
huid en gaat ondersteboven er aan hangen. De vleugels zijn nog verfrommeld en 
ook in lengterichting opgevouwen, zie de foto's. In de loop van enkele minuten strek
ken de vleugels zich; de vlinder blijft met opgevouwen vleugels onder aan de pop-
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vleugelzoom na de overwintering heel bleek, soms bijna wit geworden is, zullen 
in de warme lentedagen van het volgende jaar paren; de vrouwtjes zullen haar 

Folo N. Tinbergen. 

Fig. 15. Pas uitgekomen Rouwmantel, zich zonnend. Aan de vleugel-
bases zitten nu nog lange haarvormige schubben, die door het 

vliegen al spoedig zullen afslijten. 

eiermanchetten weer bevestigen om de stelen van berkebladen. En dan begint de 
geschiedenis weer van voren af aan. 
Hulshorst, Aug. 1937. A. F. H. BESEMER. 

B. J. D. MEEUSE. 

sa sa si 

DE BASTAARDEN ONZER ZOETWATER
VISSCHEN. 

Het is een bekend verschijnsel, dat tusschen nauw verwante planten- en dier
soorten in de natuur vaak kruisbevruchting plaats heeft. Vooral bij in het 
water op dezelfde plaatsen en onder gelijke omstandigheden levende komt dit 

verschijnsel — tot groot verdriet van de systematici! — dikwijls voor, omdat hier 
de mogelijkheid, dat een spermatozoo van de eene soort in aanraking komt met de 
eicel eener andere in het algemeen zooveel grooter is, dan bij de lucht- of landbe-
woners. En er is wellicht geen klasse van dieren, waarbij de nakomelingschap der 
natuurlijke kruisbevruchting, de zgn. „hybriden" of „bastaarden" den systematici 
zooveel hoofdbrekens heeft gekost als die der waterdieren bij uitnemendheid: de 
visschen. 


