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EEN ZELDZAME PIJLSTAART, ENPINAN6A VIGENS Btlr. 
(Cobrapijlstaart) 

Dit wem1g opvallende, eenvoudig geteekende vlindertje behoort tot de in 
Indië zoo rijk vertegenwoordigde familie der Sphingidae. Waarom juist deze soort 
onze speciale aandacht vroeg als keuze uit zoovele andere forschere en zeker niet 
minder interessante pijlstaarten, is stellig niet te wijten aan haar eenvoud in kleur 
en teekening. Wat was evenwel het geval? Bij het op naam brengen van een col
lectie Sphingiden, waarbij het Zoölogisch Museum te Buitenzorg welwiJlend haar 
literatuur beschikbaar stelde, bleek mij, dat we hier volgens de gebezigde lepido
pterologische werken te doen hadden met een uiterst zeldzamen en nog niet van 
Java vermelden pijlstaart, van welken niet alleen slechts een paar exemplaren (alle 
óó) gevangen zijn, maar ook de geheele gedaanteverwisseling onbekend schijnt te zijn. 

In het bekende werk van Dr A. SEITZ, "Die Groszschmetterlinge der Erde, 
Sphingidae" (1929), wordt Enpinanga vigens BTLR. uitsluitend en als zeldzaam ver
meld van Malaka, Borneo en de Philippijnen, terwijl W. ROTHSCHILD and K. ]ORDAN, 

"A revision of the Lepidopterous family Sphingidae", London (1903), als vindplaatsen 
opgeven: Borneo, Penang en de Philippijnen. 

Volgens de literatuur omvat het geslacht Enpinanga R. & ]., dat zich o.a. 
kenmerkt door een spitsen apex (voorrandshoek), waaronder de termen (achterrand) 
diep is uitgehold, in het Indo-Australische gebied slechts v ier soorten, nl.: E. vigens 
BTLR., E. assamensis WKR., E. bomeensis BTLR. en E. labuana ROTHSCH. Ik heb 
eenigen tijd in dubio gestaan of we hier te maken hadden met E. vigens dan wel 



102 

met E. assamensis. De volgens de gegeven beschrijving typeerende verschillen zouden 
hierop berusten, dat E. vigens op de onderzijde der voorvleugels twee leemgele vlekken 
vertoont, die bij E. assamensis ontbreken, terwijl laatstgenoemde op de bovenzijde der 
voorvleugels buiten de centrale zwarte vlek nog een zwarte streep draagt, die bij eerst
genoemde ontbreekt. Vermoedelijk is met beide dieren één en dezelfde soort bedoeld 
daar bij, het beschrijven van E. assamensis slechts één afgevlogen en slecht geconser
veerd ó voorhanden was, dat bewaard werd in de collecties van het Britsch Museum 
te Londen, en omdat de beide beschrijvingen van E. vigens en E. assamensis na-

genoeg gelijk zijn. Zeer goed mogelijk is het, dat de 
soort sterk variabel is en de beide genoemde dieren 
uitsluitend plaatselijke verschillen vertoonen, die in 
eenigszins gewijzigde teekening tot uiting komen, 
welke suggestie SEITZ eveneens als mogelijk aanneemt. 

SEITZ noemt de vier soorten alle zeldzaam, het
geen ik van de onze echter in twijfel moet trekken, 
hoewel de mogelijkheid bestaat, dat ze plaatselijk 
minder zeldzaam is. Toch zullen we de vlinders uiterst 
zelden aantreffen. Dit is gemakkelijk te verklaren, daar 
de voedselplant der rupsen, Tetracera indica (CHRIST. 
et PANZ) MERR. (Soend.: k i as ah a n), niet in de 
steden te vinden is, doch in en om de desa's. Daar 
echter de spaarzame verlichting in desa en kampong 
meestal van dien aard is, dat er niet veel vlinders 
door aangetrokken worden, terwijl juist het felle lamp
licht een bekend middel is om onze Sphingiden te 
verschalken, kan dit een reden zijn, dat onze E. vigens 
zoo weinig bekend blijkt te zijn. Ook zijn de vlinders, 
in tegenstelling met de meeste Sphingiden, naar hun 
vleugelbouw te oordeelen geen langen-afstandsvlie
gers, zoodat ze er waarschijnlijk niet gauw toe zullen 
komen eens een avondje naar de kata te gaan. De 
vlinders werden door ons nog niet in de vrije natuur 

Fig. 1. Bruine rups in schrikstand, 
ván boven gezien (nat. gr.). waargenomen, de rupsen echter des te meer. 

De rups. - De rupsen vertoaoen een voor 
Sphingiden zeer merkwaardigen lichaamsbouw, dien we tot nog toe slechts bij één 
anderen vertegenwoordiger van deze familie mochten waarnemen en wel hU de veel 
grootere rups van Elibia dolichus Ww., waarover mijn medewerker, de heer G. ]. 
SCHEEPMAKER, bij een volgende gelegenheid zijn ervaringen hoopt te publiceeren. 

Wat is nl. het geval! Het derde en vierde segment draagt aan weerszijden 
een breede, gezaagde huidplooi, die het dier in den zg. "schrikstand"- d.i. de 
houding, die het aanneemt, wanneer men het verontrust - vlak uitspreidt, terwijl 
de kop daarbij een ·weinig wordt opgeheven. Het lijkt nu op het eerste gezicht 
eenigszins op een o e 1 er sen d ok, de zoo vergiftige Naja tripudians. We hebben 
deze rupsen dan ook in alle stilte bedacht met den naam van cobrarups en. 

Bij hun beschrijving dient eerst te worden vermeld, dat er zooals bij vele 
Sphingiden twee · kleurvormen voorkomen, en wel die met een groene en die met 
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een rose of roodbruine grondkleur. Al deze rupsen zijn in den beginne groen, maar 
sommige kunnen bij bepaalde levensvoorwaarden, bij weE<.e o.m. de samenstelling 
van het opgenomen voedsel een niet te onderschatten rol schijnt te spelen, roodbruin 
verkleuren. Bij de groene rups verloopen dorsaal twee witte lijnen, die op den kop 
beginnen en samenkomen 
op den pijlwortel. Op de 
flanken zien we 9 schuinnaar 
voren loopende witte stre
pen, die midden in een seg
ment uit de dorsale witte 
lijn ontspringen en + 2 seg
menten lang zijn. De horen, 
die in hetjeugdstadium lang 
is en eenigszins omhoog is 
gebogen, verandert na de 
derde vervelling in een 
dikken, naar beneden ge
bogen, gladden, bruinrood en 
pijl, die bij volgroeide 
exemplaren 7 mm lang 
is. De borstpaoten zijn 
zwart. De lengte der vol- Fig. 2. Bruine rups op T etra cera indica, van ter zijde gezien (nat. gr ). 
wassen exemplaren is 7 cm. 

De bruine rupsvariëteit vertoont dezelfde teekening als de groene, bij eerst
genoemde kan de grondkleur evenwel varieeren van rose tot roodbruin. Ook de 

beide dorsale lijnen zijn hier vaak donker gekleurd, vooral bij 
volgroeide exemplaren. 

De rupsen voeden zich met de bladeren van Tetracera 
indica, die op elk stukje onbebouwden kamponggrond in het 
Buitenzorgsche is te vinden en waarvan we vaak heele velden 
aantreffen. Men vindt de rupsen op de onderzijde der bladeren 
dezer plant, van welke ze uitsluitend de jonge zachte topblaadjes 
eten, daar de oudere bladeren meestal hard en stug zijn. De 
voedselplant levert een bezwaar op bij het kweeken, daar men 
om bovengenoemde redenen de planten vaak moet ververschen. 

Fig. 3. Pop, links ventraal, Tevens is men wel gedwongen de planten in fleschjes met 
rechts lateraal (nat. gr.). water te plaatsen, daar juist de topblaadjes zeer snel verdrogen. 

Of het nu komt, doordat de kweekplanten in water staan, 
waarbij de mogelijkheid zich voordoet, dat er een wijziging optreedt in de samen
stelling van het door de rupsen te nuttigen voedsel of dat we te maken hebben met 
een soort van de in kweekkasten zoo funeste rupsenziekte: de flacherie, willen we 
in het midden laten, maar een feit is het, dat vele rupsen slap worden, niet meer 
willen vreten en hetzij aan een takje slap naar beneden blijven hangen, hetzij op 
den bodem der kweekkast terecht komen en daar sterven. Opvallend is het, dat niet 
alle rupsen van deze soort, die men in één kastje kweekt, te gronde gaan. Sommige 
vreten gewoon door, verpoppen zich op den normalen. tijd en leveren een normalen 
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vlinder op, waardoor we eerder geneigd zijn de verschijnselen als een voedingsziekte 
te beschouwen, waarbij alleen de sterkste en reeds bijna volwassen exemplaren in 
leven blijven. Want het is overbekend, dat wanneer er in een kweekje flacherie 
optreedt alle rupsen van die soort te gronde zullen gaan, hoe spoedig men er ook 
bij is om de oogenschijnlijk nog gezonde exemplaren af te zonderen. Het kweeken 
van deze rupsen is zeker niet eenvoudig en meermalen zal men teleurgesteld worden, 
niet alleen door de reeds genoemde ziekte-verschijnselen, maar ook zullen er 
uit vele poppen in plaats van vlinders een aantal sluipvliegen (Tachiniden) 
te voorschijn komen, parasieten, waarvan alle Sphingiden-rupsen hier in Buitenzorg 
in hevige mate te lijden hebben. 

De rupsen verpoppen zich Of tusschen de 
bladeren der voedselplant, waarbij deze dan met 
eenige spindraden aan elkaar worden bevestigd, 
Of tusschen de afgevallen bladeren op den grond· 
Nooit zullen ze, zooals sommige andere pijlstaart
rupsen doen, bij de verpopping in den grond 
kruipen. De eenigszins buikige poppen zijn grijs 
gekleurd met donkere grijsbruine vleugelschilden. 
De flanken zijn iets lichter grijs dan het dOFsale 
en ventrale gedeelte; de donkere grijsbruine stig
mata zijn duidelijk te onderscheiden. De teekening 
is vrij eenvoudig en bestaat uit donkere en lichtere 
grijsbruine vlekken op het abdomen. Op den kop 
zien we drie kamribben, die en profil op de 
teekening duidelijk zichtbaar zijn. De lengte van 
het ó is 30-32 mm, van het ~ 33-35 mm. Het 
popstadium duurt 14 -18 dagen. 

De vlinder. - Het ó vertoont zilvergrijze 
voorvleugels met een spitsen apex en een zeer 
onregelmatigen, eenigszins getanden zoom. Midden 

op de vleugels zien we twee zwarte vlekken, waarvan de buitenste het costale ge
deelte is van een zwarte discale band. Deze dwarsband loopt ononderbroken door 
van costa (voorrand) naar dorsurn (binnenrand). Als overige opvallende ken
merken noemen we nog een basale, zwarte stip en een zwarte, onregelmatige 
vlek op den tomus (achterrandshoek). De achtervleugels zijn zwartachtig, de 
anaalhoek is lichter, het dorsurn grijs. De onderzijde der vleugels is sepia-kleurig 
met een breeden, onregelmatigen, grijzen zoom. Opvallend zijn nog de beide witte 
vlekjes op de costa. Caput (kop), thorax (borststuk) en abdomen (achterlijf) zijn 
grijs behaard. De thorax heeft een witte schouderdekking, waarbinnen een donker
bruine beharing; het abdomen bezit drie zilveren flankstippen. De vleugelspanning 
bedraagt 45 - 48 mm. 

Fig. 4. Enpinanga vigens, boven ó, 
onder ~ (nat. gr.). 

Foto Hackenbergj. 

Het ~ is niet alleen grooter, maar ook anders geteekend dan het ó. De voor
vleugels zijn bruingrijs met een zwarten, discalen band. Binnen dezen band en op 
den vleugelwortel ziet men een zwarte stip. Buiten den discalen band ligt nog een 
submarginaal goltlijntje. De achtervleugels zijn zwartachtig, het dorsurn is grijswit. 
De onderzijde der beide vleugels zijn gekleurd als die van het ó . Caput, thorax 



105 

en abdomen zijn bruingrijs; ook hier zien we op het abdomen de drie zilveren 
flankstippen, waarvan de bovenste echter zeer klein is. De vleugelspanning 
bedraagt 52- 56 mm. 

De vlinders verlaten in den namiddag tusschen 3 en 6 uur de pop en gaan 
denzelfden nacht nog vliegen. Verzamelaars dienen er dus op bedacht te ziJn, nog 
dienzelfden avond de voor hun collectie bestemde exemplaren te dooden. 

Buitenzorg, 22-XII-1933. F. DUPONT. 

HET MOERASBOSCHJE BIJ TJITJADA.S, RES. BATAVIA. 

Zoetwater-moerasbosschen, zooals men die over uitgestrekte oppervlakten 
in de laagvlakte op Sumatra en Borneo aantreft, zijn op Java zeer zeldzaam. Zij 
komen voor op doorloopend geïnundeerden bodem en zijn gekarakteriseerd door 
het voorkomen van merkwaardige wortelvormingen, die men steltwortels, adem
wortels, kniewortels, enz. noemt. 
Reeds et>rder is van deze in dit 
tijdschrift melding gemaakt door 
THORENAAR (XVI, 1927, blz. 73-82, 
11 fig.). Het doortrekken van de 
moerasboschgebieden levertenorme 
moeilijkheden op. Men leze hiervoor 
de levendige beschrijving van 
KOORDERS in zijn bijdrage tot 
l]ZERMAN's "Dwars door Sumatra". 

Op Ja va kent men dergel~jke 
gebieden slechts zeer weinig en 
overallokaaL Het grootste is wel het 
gebied rond het Danau-moeras in 
Bantam. KOORDERS heeft daar reeds 
verschillende moerasboDmsoorten 
verzameld en er enkele notities over 
gegeven in zijn" Beitragzur Kenntnis 

Fig. 1. Ligging van het moerasboschje bij Tjitjadas. 
Schaal 1: 100.000. 

der Flora von Java" 10-1 t, 15-17 (Bull. Jard. Bot. Buitenzorg, sér. 111, 1, 1919) Hij 
vermeldde de in Sumatra en Borneo op dergelijke terreinen algemeene Elaeocarpus 
Zittoralis T. & B. daarin voor het eerst voor Ja va, benevens een volgens hem nieuwe 
soort Glochidion (Cl. palustre KOORD.) . ENDERT kon in zijn artikel "Het Natuurmo-
nument Danau in Bantam" (Tectona XXV, 1932, blz. 963- 986) reeds enkele andere van 
dergelijke soorten nieuw voor Java vermelden, o.a. Mangifera Gedebe MIQ. Ook in het 
Banjoemasche treft men een dergelijk moerasgebied aan, waar BACKERin 1915 aan 
een rivier-oever bij Madjenang Elaeocarpus Zittoralis T. & B. op de tweede Javasche 
vindplaats ontdekte. Een uiterst klein moerasboschje van Alstonia spathulata BL. (met 
verdikten stamvoet) en Ficus retusa L. (op steltwortels) vermeldde ik reeds van 
Tjibinong in een excursieverslag (De Trop. Nat. XVIII, 1929, blz. 211). Dicht nu 
bij de Tjibinongsche plassen wees ons de heer DAHLER een moerasboschje, dat 
een botanisch juweeltje bleek te zijn. Als men den weg Batavia- Buitenzorg. naar 
Tjileungsir - Tjibaroesa inslaat, bereikt men langs de plassen van Tjibinong het 


