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UIT HET LEVEN VAN JAVAANSCUE ONRUSTVLINDERS 

Voor dengene, die zich ooit serieus met het verzamelen van vlinders en het 
bestudeeren harer zoo uiteenloopende levenswijzen heeft bezig gehouden, zal zeker 
de familie der pijlstaarten (Sphingidae) geen onbekende zijn. Ik wil me hier in het 
bijzonder bepalen tot het geslacht Macroglossum. Dit geslacht, waarvan de vertegen
woordigers tot de minder groote, laten we gerust zeggen tot de kleinste Sphingiden 
behooren, omvat een zeer groot aantal soorten, waarvan er vele Nederlandsch-Indië 
bewonen, die een zóó sterke uiterlijke overeenkomst vertoonen, dat het voor den 
leek moeilijk is de soort in haar juiste vakje in te passen. 

De naam "onrust" stamt uit Holland en wordt gebezigd voor de daar 
inheemsche soort Macroglossum steliatarum L. Deze dieren zijn werkelijk zeer schrik
achtig: bij de minste aanraking beginnen ze heftig met de vleugels te trillen en 
schieten plotseling gelijk vliegtuigen snorrend de lucht in. 

In de literatuur, mij door het Zoölogisch Museum te Buitenzorg welwillend 
ter inzage afgestaan, vermelden W. ROTHSCHILD en K. J ORDAN in: A revision of the 
lepidopterous family Sphingidae, London (1903), 62 Macroglossum-soorten, waarvan 
er 17 in Nederlandsch-lndië zouden voorkomen. Aan de vijf soorten uit de onmid
dellijke omgeving van Buitenzorg: Macroglossum prometheus prometheus BSD., M. cory
thus luteata BTLR., M. heliophila BSD., (= fringilla BSD.) M. insipida insipida BTLR. 
en Macroglossum spec. ?, die ik hier zoo volledig mogelijk wil beschrijven, kan ik 
er nog drie toevoegen, waarvan de vlinders deels op den Salak, deels in Rembang 
werden buitgemaakt, nl. M. avicula BSD., M. glaucoptera BTLR. en M. gyrans WKR., 
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van welke laatsten de gedaanteverwisseling mij uit den aard der zaak niet bekend is. 
De Se soort is niet gedetermineerd, daar ze in de beschikbare literatuur niet is te 
vinden. Mogelijk hebben we hier te maken met een nieuwe soort. 

De eieren, die ik tot nu toe alleen van M. prometheus prometheus BSD. te 
zien kreeg, worden afzonderlijk afgezet aan den rand van de bladschijf, dus niet 
in hoopjes. 

De typische rupsvorm van Macroglossum is vrijwel cylindrisch, terwijl de 
borstsegmenten spits toeloopen naar den kleinen kop . De rupsen zijn vrijwel onbe
haard (alleen op den kop, de buikpaoten en de naschuivers kan men kleine haartjes 
ontdekken) en gekorreld, d.w.z. het lichaam is bedekt met zeer kleine wratachtige 
verhevenheden. Ook de pijl (hoorn) is fijn gekorreld en bij allen opwaarts gericht, 
vrijwel recht, met een flauw omhoog gebogen punt. Door het ontbreken van beharing, 
kan men op den rug der dieren duidelijk de werking van het ruggevat waarnemen. 
De rupsen vertoonen vele kleurvariaties, zoodat men dus moeil~jk een algemeene 
kleur kan aangeven; toch is bij allen de oorspronkelijke grondkleur groen, die 
zich echter later door versèhillende omstandigheden in donkere kleuren (bruin, 
grijs of zwart) kan wijzigen. Deze verkleuringen treden op na de tweede of derde 
vervelling en dienen niet te worden verward met de verkleuring der rupsen vlak 
voor de verpopping. De oorzaak dezer verkleuringen is niet met zekerheid vast te 
stellen, mogelijk speelt hierbij de aard van het voedsel een belangrijke rol. Mij is 
namelijk opgevallen, dat verkleuringen zeer veel optreden na het nuttigen van niet 
meer versch voedsel. Andere oorzaken van belang kunnen zijn darmziekten, het 
meerendeel der verkleurde rupsen levert dan ook geen vlinder. De rupsen bewegen 
zich voort met kleine rukjes, alsof ze zeker willen zijn van iederen nieuwen stap. 
Opvallend is, wat ik speciaal bij deze rupsen waarnam en wat vermoedelijk bij 
alle Macroglossum-rupsen wel het geval zal zijn, hoewel mij daarvan nog geen 
gegevens ten dienste staan, dat de rupsen eventueele verwondingen, die ze oploopen, 
met speeksel uit de spinklier "dichtmetselen". Eens wilde ik een pas vervelde rups 
(na de laatste vervelling) van de voedselplant afnemen, waarbij ze zich zoo kramp
achtig aan den bladsteel vastklemde, dat de vierde buikpoot inscheurde. Nu 
kunnen hevige rupsenbloedingen voor de betreffende dieren vaak fataal zijn (omdat 
in het rupsenlichaam de bloedvaten ontbreken en misschien ook door gebrek aan 
fibrinogeen in het bloed), zoodat de rups weer direct op de voedselplant werd 
gezet, in de hoop, dat ze zich nog zou herstellen. Toen ik evenwel tien minuten 
later het dier observeerde, was het druk bezig den kop heen en weer over de 
wond te bewegen. Bij nadere beschouwing bleek, dat uit haar bek fijne spindraden 
te voorschijn kwamen, waarmede ze de wond bedekte. Het bloeden had geheel 
opgehouden en na eenige minuten was de wond totaal droog en met een dof, 
egaal en dicht gevlochten spinsel, dat op een pleister geleek, bedekt. 

De hieronder beschreven rupsen zijn monophaag, ze leven uitsluitend op 
Rubiaceae, in tegenstelling bijv. met de rups van den doodshoofd v 1 inde r . 
(Acherontia lachesis F.), waarvan mij wel een zestigtal voedselplanten bekend zijn. 

Ernstige vijanden van onze Macroglossum-rupsen zijn de zoogenaamde 
s 1 u i p v 1 ie gen (Tachinidae). Ongeveer 60% van de vele honderden rupsen van 
M. prometheus prometheus, die ik in 1933 opkweekte, waren door Tachiniden gepara
siteerd. De sluipvlieg legt haar eitjes op de bladeren van de voedselplant, dicht 
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bij de aangevreten randen. De rupsen vreten met het blad tevens de vliegeneieren 
op. Uit deze eieren komen in het darmkanaal spoedig de jonge maden te 
voorschijn, die daar al gauw haar vernietigingswerk beginnen. De op deze 
w\jze aangetaste rupsen verpoppen zich alle; tachineuze poppen krijgen echter 
spoedig een zwarte kleur, voelen zacht aan en na eenige dagen boort de nu 
vo lwassen made zich door de pophuid heen naar buiten, waar ze overgaat in een 
p u p ar i u m (tonnetje). De pop is dan 
vrijwel leeg, een vlinder heeft zich niet 
ontwikkeld . De geparasiteerde rupsen 
zijn in hun jeugd niet van de gezonde 
te onderscheiden; dit is soms wel het 
geval met rupsen, die door een groote 
sluipwesp geparasiteerd worden, die 
vertoonen dan op de plaats van in
fectie een zwarte stip. 

De rupsen verpoppen zich tusschen 
eenige tegen elkaar gesponnen bladeren 
op den grond . De voor Sphingiden eenigs
zins gedrongen poppen vertoonen een 
helmvormige zuigerscheede, terwijl het 
laatste achterlijfssegment spatelvormig 
is verlengd. 

De meeste vlinders komen in 
den middag tusschen 2 en 6 uur uit 
de pop te voorschijn en gaan den
zelfden dag nog vliegen. In de avond
schemering kan men de vlinders meer
malen waarnemen bij de witte bloemen 
van Crinum grandiflorum, die dan 
opengaan. Dan staan ze fladderend 
voor de bloemkelk, waarin de lange 
zuigtong geheel verdwijnt om bij de 
nectariën te komen. Karakteristiek 
voor deze groep is de pluimstaart; het 
laatste achterlijfssegment dezer dieren 
eindigt namelijk in een breed en plat 
bosje haren, dat het dier in rusttoestand, 

Fig. 1. M. prometh eus prometh eus Bso. Rups, pop 
(lateraal, ventraal en dorsaal), en vlinder. 

(wanneer de vleugels over elkaar gevouwen achterwaarts zijn gestrekt) omhoog 
geheven tusschen de vleugelpunten te voorschijn laat komen. De vlinders maken 
bij het vliegen een snorrend geluid. 

M. prometheus prometheus Bso. Ei.- De kogelronde, ca 1 mm groote eitjes zijn geelgroen 
gekleurd en zijn te vinden aan de onderzijde, meest aan den rand, van de bladeren der voedselplant. 

Rups. - De jonge, pas uit het ei gekropen rupsjes zijn licht geelgroen gekleurd en hebben een 
dunne, lange. rechte pijl. Op ouderen leeftijd is de kleur der rupsen lichtgroen, ze vertoont dan een 
geel-witte flankstreep, die, beginnende op den kop, naar den pijlwortel steeds heller wordt. Het rugveld, 
begrensd door beide flanklijnen , is wit gespikkeld. De kop en de pijl , welke laatste kort en duidelijk 
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omhoog is gebogen, zijn groen, de buik- en borstpaoten zijn lichtbruin gekleurd, laatstge noemde zijn 
getooid met een zwart vlekje. 

Behalve deze groene rupsvorm komen ook andere vormen voor, nl. grijze, bruine en zwarte 
rupsen , die echter oorspronkelijk toch een groene kleur vertoonden. 

Fig. 2. M. corythus luteata BTLR. Rups, pop (la
teraal, ventraal en dorsaal), en vlinder. 

De bruine en grijze vormen vertoonen 
dezelfde teekening als de groene rupsen, de 
zwarte vorm echter mist de flankstrepen , ze 
is fluweelzwart en dicht bezet met kleine 
geelwitte stippen. Volwassen rupsen bereiken 
een lengte van 6 cm. Ik vond ze uitsluitend 
op Morinda citri(olia L. (Soend. : t j a n g
koedoe) . 

Pop . - De pop bevindt zich op den 
grond of tusschen de bladeren van de voed
selplant, die met een stevig grof spinsel 
aaneengevoegd worden. Zij is gedrongen, 
geelbruin, boven op kop en borststuk treffen 
we een gebroken zwart lijntje aan, dat even
zoo ventraal op den vleugelnaad is te vi nden . 
Aan weerszijden van het lichaam zien we 
zeven zwarte flankstippen. De spatel aan het 
laatste achterlijfssegment is breed en geel
bruin gekleurd. Lengte der pop 35-45 mm . 
Popstadium: ± 12 - 16 dagen. 

Vlinder. - Wat betreft kleur en tee
kening, kunnen we bij ó en ~ geen opval
lende verschillen waarnemen. De vlinders 
hebben donker grijsgroene, met li chtgrijze 
banden en vlekken doorweven voorvleugels. 
De grijze basale vlek is costaal verbreed, de 
zwarte antemediane band is schuin naa r voren 
gericht en buitenwaarts gebogen. De mediane 
grijze vlek is nauwelijks zichtbaar, ze is in 
het midden vernauwd of geheel in gesnoerd , 
het castale gedeelte van de pos tmediane band 
is sterk verbreed. Aan den voorrand is de 
grijze subapicale vlek duidelijk zichtbaar. De 
achtervleugels zijn zwart met een breeden 
gelen band van costa (voorrand) naar tomus 
(achterrandshoek) , de zwarte basale vlek is 
vrijwel recht afgesneden. De onderzijde der 
vleugels is sepiakleurig met eenige donker
bruine dwarslijntjes, de achtervleugels ver
toonen even voor den binnenrand een gele 
vlek. Kop, borststuk en achterlijf zijn grijs

groen behaard, de beide eerstgenoemden met een dorsaal zwart lijntje, op het achterlijf 4 of 6 zwarte 
stippen, de flanken zijn geel gekleurd. De eindbeharing van het a chterlijf breed-uitstaand, zwart van 
kleur. Vleugelspanning : ó en ~ 56- 58 mm 

M. corythus luteata BTLR. Rups. - De volwassen rupsen hebben een groene grondkleur en 
zijn fijn crême-kleurig gekorreld. Dorsaal verloopen twee 'witte lengteba nden , die haast onzichtbaar 
op den kop beginnen, naar den pijl steeds helderder en op het derde abdominale segment driekleurig 
worden, terwijl ze tenslotte in den pijlwortel samenvloeien. Deze driekleurige band vertoont een 
witte hoofdlijn en is aan de ventrale zijde rood, aan de dorsale zijde li chtpaars gezoomd. De drie 
borst- en de eerste twee buiksegmenten vertoonen op de flanken eenige heldergele vlekjes. De kop. 
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de buikpaoten en de naschuivers zijn groen, evenals de pijl, die dicht bezet is met geelgroene 
korrels. De borstpaoten zijn roodbruin, de stigmata donkerbruin van kleur. Sommige exemplaren 
vertoonen op het 4de tot en met 7de achterlijfssegment, vóór de stigmata, een groote ovale witte 
vlek. De lengte van volwassen exemplaren bedraagt 8 cm. Voedselplant: Morinc/a citri(olia L. 
(Soend.: tja n g koedoe). 

Pop . -De pop, die we uit het grove spinsel te voorschijn kunnen halen, is bruin gekleurd. 
Over kop en borststuk verloopt een gebroken, g lim
mend zwart lijntje. Typische kenmerken voor dezen 
popvorm, behoudens de bruine kleur en de grootte, 
zijn wel de zwarte naden van de achterlijfssegmenten 
en de schoudervlek . De spatel is breed en gegroefd. 
De lengte bedraagt 44- 47 mm. Popstadium: 14 tot 
16 dagen. 

Vlinder. - De donkergrijze teekening is op de 
bruinzwarte voorvleugels moeilijk te onderscheiden. 
De zwarte antemediane band is vrijwe l recht, ook de 
breede mediane band is recht en in h et midden 
weinig of niet vernauwd. De nauwelijks merkbare, 
grijze subap icale vlek aan de costa is vaag verlengd 
tot aan den tornus. De zwarte achtervleuge ls worden 
doorsneden door een gelen band van costa naar tomus, 
de zwarte basale vlek is diep ingesneden. De onderzijde 
der vleugels is sepiakleurig, terwij l aan de basis der 
achtervleugels een groote bruine vlek is gep laatst. 
Kop en thorax zijn olijfkleurig behaard, met een smal 
grauwbruin dorsaal lijntje. Het abdomen is effen 
bruin, slechts de flanken zijn geel, met twee zwarte 
banden over de segmentnaden. De zwarte eindbe
haring van het abdomen is zeer breed, de haren met 
grijze wortels . De seksen zijn nauwelijks verschillend 
in uiterlijk. Vleugelspanning: d 55-58, ~ 58-60 mm. 

M. beliopbila BSD. (= iriogilla BSD.) Rups. 
De jonge rupsjes zijn doorschijnend elfen geelgroen 
met een lange, rechte, lichtroode pijl. Op ouderen 
leeftijd vertoonen ze eeu heldergroene kleur en zijn 
dan over het geheele lichaam fijnwit gekorreld. In het 
dorsale veld tusschen de beide gele flanklijn en, die 
nauwelijks zichtbaar op den groenen kop beginnen en 

Fig. 3. M. h eliophila BSD. Rups, pop 
(lateraal, ventraal en dorsaal) , en vlinder. 

bij den pijlwortel helder geel gekleurd zijn, li ggen de witte stipjes zoo dicht bij elkaar, dat ze bijna 
éé n wit vlak vormen. Kenmerkend voor deze soort is de omhooggebogen pijl, die, evenals de randen 
van de buikpooten en van de naschuivers, rood gekleurd is. Van deze soort vond ik verschillende 
malen geheel bruinroode rupsen, die echter bij het kweeken allemaal "tachineus" bleken te zijn. 
De volwassen rupsen bereiken een len gte van 7 cm . Voedselplant: Ps!Jchotria viricli(lora REINW. 
(Soend. k i p i i t). 

Pop.- De pop is geelbruin en gelijkt sprekend op die van M. prometheus prometheus BSD. 
Het karakteristieke verschil is echter te vinden op thorax en kop. Deze poppen missen namelijk het 
dorsale zwarte, gebroken lijntje, kop en borststuk zijn hier effen geelbruin gekleurd. De lengte der 
poppen bedraagt 34- 36 mm . Popstadium 10 - 14 dagen. 

Vlinder . - Bij deze vlinders vertoonen de vleugels wat meer teekening. De zwarte antemediane 
band op de voorvleugels is recht en anaal sterk binnenwaarts verbreed. De mediane band is helder 
zilvergrij s gekleurd en basaal recht afgesneden. Het costale gedeelte van de postmediane band is sterk 
verbreed, de subapicale vlek aan de costa duidelijk zichtbaar. De zwarte achtervleugels zijn doorsneden 
door een gelen band van costa naar den achterrandshoek. De basale vlek is diep ingesneden . De 
onderzijde der vle ugels is sepiakleurig, op de achtervleugels een gele vlek vóór den achterrandshoek. 
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Kop en thorax zijn grijsgroen behaard met een dorsaal zwart lijntje, h et abdomen is grijsbruin gekleurd 
met gele flanken, waarin twee zwarte dwarsbanden over de segmentnaden. Op het abdomen twee 
zwarte stippen. De beharing van het abdomen-uiteinde is zwart, de zwarte haren hebben een grijzen 
wortel en een bruine of geelbruinen top . ó en ~ vertoon en geen secundaire geslach tsverschillen . Vleu
gelspanning : à 46- 48, ~ 48 - 50 mm . 

l'f. insipida insipida BTLR. Rups. - · De volwassen rupsen zijn donkergroen gekleurd. Aan 
weerszijden zien we op de achterlijfssegmenten zeven witte, schuin naar voren gerichte dwarsbanden 

Fig. 4. M. insipic/a insipida BTLR. Rups, 
pop (lateraal, ventraal en dorsaal) 

en vlinder. 

waarvan de laatste bij den pijlwortel ontspringt. De 
donkergroene pijl is aan den top heldergeel gekleurd: 
De kop en de buikpaoten zijn groen, de laatste zijn aan 
den voet lichtrood gezoomd . De borstpaoten zijn geelbruin . 
De lengte .der volwassen dieren bedraagt 5 - 51

/ , cm . 
Voedselplant: Clwsalia curvi(lom T~IW. (Soend.: ga n
d ar oe sa). 

Pop. - De poppen vertoonen een lan ggerekte 
helmvormige zuigerscheede en zijn gee lbruin gekleurd 
met zwarte stigmata. Op kop en borststuk zien we 
een gebroken zwart lijntje. De spatel aan het uiteinde 
van het abdomen is lichtbruin, tweelobbig en zeer 
breed. Poplengte 32-34 mm. Popstadium 8 -10 dagen. 

Vlinder. - Op de voorvleugels is de zwarte 
antemediane band sterk buitenwaarts gebogen, aan 
het anale veel breeder dan aan het costale gedeelte. 
De mediane grijze vlek is Of geheel ingesnoerd, Of 
sterk vernauwd, terwijl de postmediane band z
vormig is. De zwarte achtervleuge ls vertoonen een 
breeden gelen band van costa naar tomus. De basale 
zwarte vlek is diep ingesneden. De onderzijde der 
vleugels is roodbruin gekleurd en van een grijzen zoom 
voorzien . De achtervleugels hebben vier donkerbruine 
dwarsbanden en een gele basis. Kop en thorax zijn grijs 
behaard met een zwart dorsaal lijntje. Het abdomen 
is eveneens grijs behaard met gele fl anken, waarin 
twee zwarte banden over de segmenthaden. Op het 
abdomen zes zwarte stippen, de eindbeharing is zwart, 
de haren hebben een grijzen wortel. De vlinders vertoon en 
geen secundaire geslachtsverschillen . Vleugelspanning : 
à 36--40, ~ 38 - 40 mm. 

l'facroglossum spec.? Rups.- Er komen verschillende kleurvormen voor, de meest VQOr
komende rupsvorm is groen en dicht, fijn, li chtgeel gekorreld. Aan weerszijden een witte flankstreep 
waaruit op de achterlijfssegmenten ventraal 8 schuin naar voren verloopende witte zijbanden ont~ 
springen. De aanwezigheid der witte flanklijn bij deze rupsen vormt een belan grijk verschi lpunt 
met die van M. insipida insipida BTLR., waar de flanklijn geheel ontbreekt. De donker groene pijl 
vertoont een helder gelen top . De kop en de buikpaoten zijn groen, de laatste zijn aan den voet 
lichtrood gezoomd. De borstpaoten zijn bruin. De bruin en grijs gekleurde rupsen vertoonen dezelfde 
teekening, hier zijn echter de flanklijn eri. de daaruit ontspringende dwarsbandEn zwart gekleurd . De 
pijltop vertoont een gele, de borstpaoten een zwarte kleur. De lengte der volwassen rupsen bedraagt 
5 cm. Voedselplant: Barreria lati(olia SCHUM. (Soend.: go let rak) . 

Pop . - De pop is geelbruin, de vleuge lschilden zijn eenigszins grijsgroen De helmvormige 
zuigerscheede is langgerekt . De glimmend zwarte spatel aan het uiteinde van het abdomen is zeer 
smal en duidelijk tweelobbig, in tegenstelling met die van M. insipida insipida HTLR., we lke breed 
en bruin gekleurd is. Dit is een typeerend kenmerk voor de onderscheiding der beide popvormen , 
Poplengte 26- 28 mm. Popstadium 8- 10 dagen. 
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Vlinder. - Kleur en teekening komen vrijwel overeen met die van de vorige soort, ze zijn 
echter meer geprononceerd. De grijze mediane 
band is vrijwel a ltijd ingesnoerd . De vlinders 
zijn iets kleiner, de vleugelspanning bedraagt 
voor ó 32 - 34, ~ 34- 36 mm. Het karakteristieke 
verschil kwam echter tot uiting bij het onder
zoek der geslachtsorganen, da t verricht werd 
door den heer M. A. LIEFTINCK, op het Zoölogisch 
Museum te Buitenzorg, naar aan leidin g van de 
door mij gevonden verschi llen in rups- en 
_ popvorm; mijn veronderstelling, dat we hier 
misschien te doen hebben met twee verschil
lende soorten, werd daarmede bevestigd. Beide 
vormen zullen ter nadere vaststelling worden 
gezonden naar het British Museum te London. 

M. avicula Bso. - De voorvleugels zijn 
bruinzwart gekleurd m et een lichter mediaan
veld, dat naar de basis toe begrensd wordt door 
een dofzwarte a ntemediane band. De achter
vleugels zijn effen zwart, alleen aan den wortel 
spaarzaam geel bestoven. De onderzijde der voor-

Fig. 6. M. avicu la Bso. 
Fig. 5. Macroglossum spec. ? Rups, pop (lateraal, 

ventraal en dorsaal), en vlinder. 

en achtervleugels is roodbruin, met een geelw itten vleugelworteL Kop en thorax zijn grijsgroen 
behaard. De eerste vier abdominale segmenten zijn 
grijsgroen met gele flanken, de overige segmenten zijn 
effen zwart, slechts het 6de segment draagt een franje 
van gele haartjes. Het abdomen-uiteinde vertoont een 
lange zwarte beharing, waarvan de haarwortels grijsgeel, 
de haartoppen roodbruin zijn gekleurd. Vleugelspanning: 
~ 42 mm. 

M. glaucoptera BTLR. - De bruinzwarte voor
vleugels vertoonen weinig teekening. De zwarte ante
mediane band is recht en overal even breed, de 
mediane grijze vlek is van gelijke breedte, de post-
mediane zwarte band is vrijwel recht, slechts het 

Fig. 7. M . glaucoptera BTLR. 
costale gedeelte is een weinig buitenwaarts gebogen . 
De zwarte achtervleugels hebben een zeer smalle, inge
snoerde, bruingele streep. De onderzijde der vleugels is 

bmin met een 
een gele vlek. 

ge len 
Kop en 

vleugelworteL De ach terv leugels met twee donkerbruine dwarslijntjes en 
thorax zijn olijfkleurig behaard, met een smal dorsaal zwart lijntje. Het 
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abdomen is bruin behaard met gele flanken, waarin twee donkerbruine dwarsbanden over de segment
naden. De eindbeharing van het abdomen is zwart met grijze 
haarwortels en bruinen top. Vleugelspanning: d 50 mm. 

M. gyrans WLK. - De banden op de grijze voorvleugels 
zijn niet gevuld, zoodat we slechts twee evenwijdige zwarte 
lijntjes waarnemen. De beide antemediane zwarte lijnen zij n 
weinig buitenwaarts gebogen; het costale gedeelte van de 
mediane grijze vlek is sterk verbreed, waardoor het costale ge
deelte der beide evenwijdige, postmediane, zwarte lijnen ste rk 
buitenwaarts is gebogen. De achtervleugels zijn terracotta-kleuri g, 
met een smallen bruinzwarten zoom. De onderzijde der vleugels 
is grijsbruin, op de achtervleugels vier donkerbruine dwarslijnen 

Fig. 8. M . gyrans WLK. en een bruingele hoekvlek. Kop, thorax en abdomen ver-
toonen een grijze kleur, het abdomen met gele flanken , niet 

verdeeld door dwarsbanden. De eindbeharing is zwart, de haren zijn aan den wortel wit. 
Vleugelspanning: ~ 40 mm. 

Buitenzorg, 10-11-'34. F. DUPONT. 

NIEUWE NEDERLANDSCH INDISCHE WATERPLANTEN 
l, Aldrovanda vesiculosa L. 

Deze bijzondere, vleeschetende, tot de Droseraceae behoorende waterplant, 
was voorheen bekend van 
Centraal Europa, den Kau
kasus, SE. en E. Azië en 
Queensland, en werd in 
1931 door den heer G. STEIN 

-naar mededeeling van 
Prof. L. DIELS (Berlijn
Dahlem) - in Timor ver
zameld. Het is alweer een 
voorbeeld van een plant met 
een sterk disjunkt areaal; Ti
mor is de eerste vindplaats 
binnen de keerkringen. 

Een beschrijving der 
plant aan de hand van 
fig. 1 1) moge aan de be
spreking van haar biologie 
voorafgaan. 

c 

Fig. 1. Aldrovanda vesiculosa. a plant l f 1 ; b bladkrans, bladschijf 
gesloten (dichtgekla pt) 'I: ; c gereduceerd blad van bloeiende krans, 
zonder bladschijf 3/: ; d vruchtbeginsel in de lengte doorgesneden, 

vergr. ; e stijlstop vergr. naar DIELS. 

Wortellooze, ondergedoken, losdrijven de, doorgaans on vertakte, 7-23 cm lan ge waterplant. Bladeren 
in kransen van 7-9, aan den voet vergroeid. Bladsteel knotsvormig, 3-9 mm lang, eindigend in 4-6, 
zeldzamer 1- 3 borstel vormige, van stekeltjes voorziene, 6- 8 mm lange, getande, in 1 vlak onder de 
schijf geplaatste aanhangsels. Bladschijf rondachtig, dun, met den steel geleed, de helften een hoek van ca 90° 

1) Bull . Jard. Bot. Btzg, sér. 111, deel 13, blz. 109, 1933. 


