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PAPILIO AGAMEMNON.

De Rustetooze, - Zuurzakvlinder - Loerik - Koepoe matjan.

Geachte lezer, ik wil U eens in kennis bren gen met den schuwen, zenuwachtigen
Papilio, die in tegenstelling met zijn bloedverwant, den bedaarden , zwartgerokten doler, den
Pastoor, zich steeds aan een kennismaking tracht te onttrekken. En dit lukt hem zoo goed,
dat menschen, die heusch niet met hun oogen in den zak rondl oopen , iets zeldzaams
meenen ontdekt te hebben, als zij toevalli g eens een diertje waarn emen, dat pas de pop
verlaten heeft en met uitgespre ide vleugels zich laat opdrogen en verkwikken door het
morgenzonnetje.

Zoo zie je het rustelooze, elegante kapelletj e, zoo is 't in zijn grillige vlucht uit
het oog verdwenen. Een vlindern et maakt het tot een nutteloos instrument. Wil men in
't bezit geraken van een collectie Ruste/oozen, kweek ze dan uit de popp en. Ge hebt dan
meteen het voordeel, dat ge ze ongeschonden in hand en ,krijgt.

Hoe daar aan te komen? De naam Zuurzakvlinder wijst U den weg.
Wie heeft er op zijn erf niet den Zuurzakboom (Anona muricata), die ons door zijn

geur zoo levendig herinnert aan de zwarte-be ssenstruiken? Wrijf eens een blad tusschen
Uw vingers fijn, snijd eens een tak af en ge waant U tusschen de zwarte bessen te staan,
snoepend van de heerlijke vruchten , die door velen eerst dan waardeerend genoten worden,
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Fig. 3.
Volwassen

rup s.

Fig. J.

Papilio agamemnon,

Fig. 2.
Jon ge ru ps.

als ze op brandewijn getrokken zijn. De boom, die zoo ge makkelijk in elk hoekje van
den tuin opschiet, die er in zijn jeugd zoo glanzend groen en welig uitziet, die zoo'n
aantrekkingskracht uitoefent op de vruchteneters onder de vleermuizen als zijn stekelhu idige

vruchten beginnen te rijpen, die ons
zoo verkwikken kan met zijn ver
frisschend vruchtensap, deze boom
spe elt tevens de rol van voedster
van Papilio agamemnon.

Voor zoover ik weet, is het
ook de eenige boom, waarop deze
Papilio-ru psen voorkomen.

Op de heel jonge blaadjes
ziet ge wel eens een rupsje rond
kruipen, dat er eigenaardig uitziet.
Het heeft een koolzwart voorstuk,
versierd door drie paar uitste eksel
tjes, een witte rechthoekige vlek op
' t smalle achterl ijf, dat weder zwart
eind igt en twee staa rtjes draa gt. (Zie
fig. 2).

Zoo klein als 't is, verloochent
het baby rups je den rusteloozen aard
der volwassen dieren niet. Ze heb

ben geen zit in ' t lijf en spe len hun gansche besta an globe-trottertje op hun aardbo l. Zóó
zitten ze aan een jong blad te knage n, zóó ziet men ze op de wandeli ng. Ook als het

artist ieke babyjurkje verwisseld is voor 't ééntonig lichtgroen
pakje van de volwasse n rups, zit dat zwerven er nog in.
't Is als met den vos, die wel zijn haren verliest, maar zijn
streken blijft behouden. Met dit al zijn het lastige poten
taten om op te kweeken.

Een zóó groote veranderi ng in haar uiterlijk onder- ·
gaat het rupsje in haar viertal vervellingen, dat velen je
ongeloovig aankijk en, als je baby en andere zuster naast
elkaar zet en dan beweert, dat het voorvormen van één
vlindersoort zijn. Vergelijk fig. 2 en 3. De rups is een
echte vertegenwoord igster van het Papilio-ras en vertoont
veel van 't eigenaardige, wat ik over de Pestcors-tuiv: heb
medegedeeld (Zie 3e jaargang de nummers 10, 11 en 12).
Zij heeft ook in den ring achter den kop een sp leet, waaruit

twee verschrikkertjes tevoorschijn schieten, als ze geprikkeld wordt. Deze
verschrikkertjes maken evenwel niet dien indruk, als die van den Pastoor- en
Parelsnoervlinder (Papilio agenor en P. polytes) daar ze geen opvallende kleuren hebben
(bleekgroen).

Doch het vocht, dat met het tevoorsch ijn komen van het vorkje, uitgespoten wordt
is minstens even walgelijk, als bij de zoo juist genoemde verwanten.

Ook de Zuurzakrups neemt bij irri tatie de schrikhouding aan (zie fig. 4), maar
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imponeert niet, daar zij geen vlekken op 't borststuk heeft, ' die U als monsteroogen
aangrijnzen.

Nog nooit heb ik sluipwespen gevonden in popp en van de hierboven aangehaa lde
vlinde rs; de poppen van den Ruste/ooze evenwel hebb en er schrikkelijk veel van te lijden.
Er zijn tijden, dat elke pop blijkt aangetast te zijn.

Fig. 4.
Volwasse n rups in schr ik houding.

a. Verschrikkertjes.

Fig . Sa.

Pop even voo r 'I uitkomen.

Fig. Sb.

Pop voo r 't uitkomen.

Fig . 6a. Fig . 6b.
Pop van de Locrik met gat van een sluipw esp.

Een gezonde pop is egaal lichtgroen. Een dag vóór het uitkomen verand ert ze eerst.
Dan ziet men de vleugels door het witte poppehuidje heenblinken. (Zie de fig. 5a en 5b).
De aangetaste popp en worden langzamerhand bruin en drie achterlijfsrin gen teekenen zich
met zwarte band en af. (Zie fig. 6a en 6b).

Bewaar zoo' n pop eens onder een
glas. Op zekeren dag zult ge een sluipwesp
in ' t glas bemerken, die met haar geharnast
lichaam als een dolleman tegen de glas
Wand en aan tornt. De pop ligt in een plasje
bruinachtig vocht , dat uit het gat vloeit ,
Waardoor de sluipwesp haar tijdelijke ge
vangenis en voorraadschuur ontvlucht is.
Ge kunt het ook treffen, dat de pop huis
vesting verleende aan een heele kolonie
sluipwesp en van een kleiner soort, diertjes
Van de grootte van K elantjangs. Ik heb het
toch bijgewoond, dat het luik van zoo'n
Bredasch turfschip geopend werd en dat
welgeteld 29 van die soldat en naar buiten
kropen!

Wilt ge .Uw erf maken tot een asyl
van Ruste/oozen, leg dan een groot perk
Zinnea's aan. Dit zijn de lievelingsbloemen
van Papilio agamemnon. Een paar seco nden zet het trillende diertje zich op het bloem
hoofdje neer en tast met de lange, krachti ge roltong diep in eenige buisbl oempj es. die in
't midden der bloeiwijze geplaatst zijn en die in middelpuntzoekende volgorde ontluiken.
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Dan hebt ge even gelegenheid den ' Loerik, of I<oepoe .matjan, waar te nemen. Even
ook maar!

Oogenblikk elijk jacht hij zich verder, maakt even een rondedansje met een paar
confraters . en gaat honigsap purende van bloem tot bloem. De bovenka nt der vleugels is
een zwarte ondergrond met heldergroene vlekken bezaaid. De onderkant der vleugels is in
een geheel andere toon opgewerkt. De groene vlekken, hier wat vergee ld, daar wat
verbruind, komen bont uit tegen een ondergrond, die lila tinten heeft.

Mannetj es en wijfjes zijn zeer moeilijk van elkaar te onderscheiden. De achter
vleugels zijn bij de dames iets meer uitgewerkt. Er vertoonen zich sp oren van lobvormige
aanhangsels, die aan vele Papilio-soorten zulk een elegant uiterlijk geven (Koninginnepages).
Ook is het achterlijf wat zwaard er en de vleugelopp ervlakte iets grooter.

Ik geloof, dat ik hiermede ' mijn rol als tusschen-p ersoon kan beëindi gen. Ge zijt nu
eenmaal in kennis gebracht met een veelvuldig voorkomenden tuinvlinder, ' t ligt aan U om dieper
in 't leven en den aard van den Rusteloaze door te dringen. H. SCHROO JR.

HET "UITSTüüTEN" UIT DE KUDDE.

Aan het slot van Kapit ein T E WECH EL'S interessante Korte Zwerftochtherinneringen.
in De Tropische Natuur van Septemb er, worden nadere mededeelingen gevraagd omtrent
het uitstooten van oude mannelijk e exemplaren uit de gerege lde olifantenkudde.

Ofschoon mijn ervaring op het gebied van grofwild-jacht zich niet uitstrekt, helaas !
tot dat van den Olifant, kan het hier toch misschi en van nut zijn even te melden hoe het
hiermede gesteld is bij den Banteng. De Heer TE WECHEL kan dan nagaan in hoever de
toestand hier analo og is met dien bij den Olifant.

Op bI. 68 (Juli-nummer) van dit tijdschrift heb ik reeds in 't kort mijne meening
hieromtrent weergegeven.

Bij mijne zeer talrijke ontmoetingen met den Banteng heb ik slechts éénmaal een zeer
ouden stier bij de kudd e aangetroffe n. Alle andere oude, bijzonder kapitale stier en, die ik
scho ot, of zag, waren steeds alleenloopers, wel gemakkelijker te benadere n doch tevens
veel gevaarlijker dan de stier uit de kudde, en steeds ' ta l van litteekens vertoonend.

Dit laatst e wijst er m.i. op, dat zij in den str ijd met jongere exemplaren het onderspit
moesten delven, hetgeen tevens aann emelijk maakt dat zij boosaardiger van karakter worden
tegen den menschelijken belager.

Hierin verschil ik dus van meening met den beroemden jager SANDERSON, die het
vrij talrijk verlies van mensch enlevens bij ontmoetingen met zulk een "so lita ir" slechts
meent te moeten toeschrijven aan de omstandigheid dat men hem vaak plotseling, en geheel
onverwacht, opdoet, waarbij de tegenwoordigheid van geest dan ineens zou verdwijnen.

Van belang acht ik voor den Heer T E WECHEL nog de volgende mededeeling van
bovengenoemden jager in zijn buitengewoon interessant standaardwerk "Thirteen years
among the Wild Beasts of India" :

"Unlike solitary elephants, individuals amongst which are frequently young
males bidin g their time till they are able to appropriate a herd, so litary bison (*)
are always, as far as my experience goes, old bulls, and invariably scarred with
healed cicatri ces showing the fights they have been engaged in their declinin g days".

(*). Met "bison" wordt bedoeld de Enge lsch-Indisc he Banteng "Gav ae us ga urus" zee r nau w ver-
want aan onze n Oost-Indischen "Bibos Banteng " A. J.
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