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BIOL06ISCHE WAARNEMINGEN . OVER BEEKJUFFERS VAN BORNEO 
(Een groep van mooi gekleurde libellen) 

Het is met een zekeren schroom, dat ik mij achter mijn schrijftafel zet om 
een artikel over libellen voor De Tropische Natuur gereed te maken. Zou er buiten 
de kleine groep van entomologen wel belangstelling bestaan voor wat de Engelsche 
libellen-specialist L AIDLA w noemde: "the finest fauna in the world" ? En toch, 
als ik mijzelf, tot voor eenige jaren volkomen leek op entomologisch gebied, tqt 
voorbeeld neem, dan moet ik bekennen, dat de Odonata (libellen, waterjuffers) 
mij in betrekkelijk korten tijd zoo te pakken hebben gekregen, dat deze diertjes 
mijn verzamellust zóó hebben gestimuleerd, dat ik vrijwel geen enkele looptournée 
meer ondernam zonder vergezeld te zijn van mijn attributen: vlindernet en "insec-
tenhemel". . 

Een prettige correspondentie met den heer M. A. LIEFTINCK, die mijn collecties 
steeds op vlotte wijze determineerde en mij tevens trachtte wegwijs te maken in 
het doolhof v an de Odonaten-systematiek, was de aanleidin"g tot mijn belang
stelling voor deze groep. 

Men behoeft zeker geen geschoold entomoloog te zijn om op dit terrein 
verrassende resultaten te bereiken: Zoowel van Java, als v·an Sumatra, Banka, 
J3illiton, de Kleine Soenda-eilanden en Nieuw ·Guinee zijn gedurende de laatste 
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acht jaar door veler medewerking infhessante collecties in het bezit gekomen van 
het Zoölogisch Museum te Buitenzorg; en op al die eilanden zijn, sedert een meer 
intensief onderzoek werd ingezet, heel wat nieuwe soorten ontdekt en voor een 
deel ook reeds in allerlei vaktijdschriften beschreven. Wat Borneo. betreft, bracht 
ikzelf gedurende de jaren 1931-1934 in de omgeving van Pontianak en Singkawang 
ongeveer 130 soorten bijeen, waaronder ook tal van nieuwe. 

Het voordeel van dit vrijwel gelijktijdig verzamelen in een uitgestrekt gebied, 
waardoor de bewerker gelegenheid krijgt belangrijke zoögeografische "ontdek
kingen" te doen, laat zich voor de insiders gemakkelijk denken. Om slechts een 
enkel voorbeeld te noemen: Macromia westwoodi SEL YS, een prachtige metaalglan
zende libel, die zich in het oerbosch aan poelen en in moerassen ophoudt en door 
haar snelle vlucht zeer moeilijk is te vangen, was tot voor kort alleen van het 
Maleisch Schiereiland en Ja va bekend. Mevrouw M. E. W ALSH te Soekaboemi 
ontdekte haar kort geleden in Benkoelèn en mij gelukte het deze Corduliide in 
West Borneo te vangen, wàardoor de verspreiding van deze Macromia over het 
westelijk gedeelte van den Archipel meer verklaarbaar wordt. 

Deze lange inleiding ter aanmoeäiging voor mijne lezers, om mede te willen 
helpen de reeds enorme Odonaten-lijst van Ned.-Indië met nog meer nieuwe 
soorten aan te vullen! Meen niet, dat in reeds "bewerkte" gebieden niets nieuws 
meer · valt te ontdekken. Vele soorten komen op een bepaald eiland slechts in 
een zéér klein gebied voor. Tal van frappante voorbeelden zouden daarvan te 
geven zijn, maar dat zou mij toch te · ver voeren. Genoeg zij te vermelden, dat ik 
4 nieuwe Drepanosticta-soorten vond aan de oevers van evenzoovele bergstroompjes, 
en dat ik deze soorten nergens anders in de onderafdeeling Singkawang, met haar 
tallooze riviertjes, heb teruggevonden. 1) Gelukte het mij den eersten keer niet om 
mannetje en wijfje te verzamelen, dan had ik op een anderen dag maar naar 
deze plaatsen terug te keeren en ik vond dan in den regel weer exemplaren van 
dezelfde soort. Daar het verzamelen van libellen doorgaans zeer weinig moeite 
en vaardigheid kost en de behandeling van deze insecten wel heel eenvoudig 
is-niet te vergelijken bijvoorbeeld met de moeilijkheden, die men heeft vlinders 
ongeschonden te verkrijgeni-hoop ik, dat deze weinige regels er toe mogen bij
dragen wat meer aandacht aan deze groep te willen besteden. Belangstellenden 
mogen worden verwezen naar den heer M. A. LIEFTINCK, Zoölogisch Museum te 
Buitenzorg, die zeer zeker met raad en daad zal willen helpen. 

Dat ik voor deze eerste libellen-bijdrage, die in ons tijdschrift verschijnt, 
de beekjuffers of "Calopterygiden" in ruimeren zin als object van bespreking heb 
uitgekozen, ligt wel eenigszins voor de band. Onder dezen verzamelnaam verstaan 
wij vertegenwoordigers uit 3 verschill~nde families, de Calopterygidae, Euphaeidae 
en Libellaginidae. Deze zou men zeer goed onder den naam van beekjuffers 

1) Drepanosticta's zijn zéér slanke, meestal bronsachtig gekleurde, zg. "juffertjes", met lange, 
uiterst dunne, ja bijna naaldvormige achterlijven en groote uitpuilepde oogen; zij houden zich op 
vochtige plekken in den schaduw van donker oerbosch op en zijn moeilijk te vinden, maar zeer 
gemakkelijk te vangen. Vrijwel elk eiland in den 0. !.-Archipel heeft zijn eigen, voor dat eiland 
karakteristieke soorten bij dit geslacht, zoodat men ze met vrij groote zekerheid "geografisch" zo.u 
kunnèn determineeren! Red. 
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kunnen samenvatten- wat dan ook gebruikelijk is-, daar ze uitsluitend aan 
meer of minder sterk stroomend water voorkomen. Over het algemeen zijn het 
prachtig gekleurde libellen, een ware lust voor de oogen. Dit geldt echter eigenlijk 
alleen voor de mannetjes, want de vrouwtjes van vrijwel alle soorten, welke hier 
besproken zullen worden, zijn veel stemmiger gekleurd, zoowel op de vleugels 
als op het lichaam. De lijst van de op Borneo voorkomende soorten telt er onge
veer 30, waarvan er echter ook een klein aantal op Java en Sumatra leeft. 

Van 6 soorten heb ik foto's gemaakt en deze zullen in het kort worden 
besproken, waarbij de nadruk zal worden gelegd op de biologische bijzonderhe
den 1). De kenmerken 
in de vleugeladering, •,Ji 
die hier van groot 
belang zijn, ga ik echter 
stilzwijgend voorbij. 
Dit artikel beoogt al
leen populaire beschriJ
vingen te geven van de 
diverse soorten, zoodat 
belangstellende lezers 
deze libellen aan de 
hand van de afbeel
dingen en aanteeke
ningen kunnen her
kennen. Ook daarom 
koos ik deze groep uit, 
omdat hierin weinig 
moeilijkheden schuilen 
en de te bespreken 
soorten nogal duide
lijk van elkander ver
schillen. 

~0 
L 

Fig. 1. Bovenste rij Vesta/is amoena SELYS, links O, rechts~.- Onderste 
rij Neurobasis chinensis L., links o, rechts ~. 

Een zekere be
kendheid methetleven 
der libellen mag ik bij het meerendeel van mijn lezers 
"Tierleben" bevat hieromtrent ook het een en ander. 

/(oio Caoman s de Ruiler. 

aanwezig achten. BREHM's 

Fam. CALOPTERYGIDAE.- 1. Vestalis amoena SELYS (fig. 1 bovenste rij, 
links o, rechts ~). 

0 ~· Sexen gelijk gekleurd. Kop in hoofdzaak zwf\rt . Thorax metaalgroen aan weerszijden van een 
zwarten middennaad; zijden met 3 duidelijk begrensde metaalgroene vlakken; onderkant licht 
blauwgrijs. 

Achterlijf donker metaalachtig groen met zwarte bandjes op de segmentgrenzen; onderzijde en 
pooten zwart. 

Vleugels doorzichtig paarsblauw iriseerend. Geen pterostigma (zie later). De mannetjes variee
ren sterk in grootte. 

1) Met goedvinden van den schrijver werden enkele andere foto's door een paar teekeningen 
vervangen, en ter opluistering van dit artikel werd een gekleurde plaat toegevoegd. 
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Deze prachtige libel is zeer gemakkelijk te vangen, daar zij wem1g schuw 
is en op de geëigende plaatsen talrijk voorkomt. Waadt men door de ondiepe 
bergbeekjes en houdt men de oeverkanten goed in het oog, dan zal men op 
Borneo en· Sumatra deze "verlokkende, lieflijke Vestaalsche maagd" kunnen aan
treffen. Zij zitten met dichtgeklapte vleugels. 

De eenige op Java voorkomende soort van dit geslacht is Vestalis luctuosa 
(BURM.). Algemeen aan beken in boschachtige omgeving. Het ó van die soort is 
onmiddellijk te herkennen aan de geheel donkere vleugels, waarover een prachtige, 
intensief donkerblauwe glans ligt. 

2. Neurobasis chinensis L. (fig. 1 onderste rij, links ó, rechts ~; zie ook 
de gekleurde plaat). 

Sexen verschillend gekleurd. 
ó. Oogen donkerbruin, rest van den kop , thorax en abdomen metaalglanzend groen; zijden van den 

thorax iets lichter g·ekleurd en in 3 vakken verdeeld door smalle zwartbruine bandjes; onderzijde 
geelwit. 

Voorvleugel zeer licht bruingeel gekleurd. Achtervleugel buitenzijde donkerbrons, binnenzijde 
sçhitterend smaragdgroen iriseerend. Pterostigma ontbreekt. Poolen groen . 

~· Lang niet zoo fraai als het ó, lijkt iets op de wijfjes van Vesta/is amoena. Instede van geheel 
metaalglanzend groen, hebben zij slechts hier. en daar een dergelijke kleur. Het zeer lange achter· 
lijf is in hoofdzaak bronsglanzend ; de abnormaal lange poot en zijn bruin. 
Beide vleugels lichtbruin, iets glanzend. Pterostigma ontbreekt. 

Deze soort heeft een enorm verspreidingsgebied, dat zich van Achter-Indië 
en het overige vasteland van ZO . .:.Azië over het Maleisch Schiereiland en het 
westelijk deel van den Archipel uitstrekt. Zij vormt verschillende ondersoorten, 
die nog een onderwerp van moeilijke studie uitmaken. Op Java is het zeer nauw 
verwante ras florida HAGEN niet zeldzaam aan grazige beken in de laagvlakte en 
in het heuvelland. 

In West- Borneo ontmoet men deze Neurobasis op vrijwel dezelfde plaatsen 
als Vestalis amoena, maar het is mij opgevallen, dat zij -in tegenstelling met 
laatstgenoemde- ook de groote, zonnige rivieren "bevliegt". Het is meer dan 
Vestalis een zonminnend dier. Steeds weer geraak ik in bewondering, als ik mij 
in een prauw de rivier laat afdrijven en deze prachtige libellen laagvliegend over 
het water voorbij zie "zeilen." Hun vlucht is dan ook een bijzonder merkwaar
dige. Voor de eigenlijke vlucht gebruiken zij alleen de voorvleugels; de achter
vleugels, waarvan de schitterend smaragdgroene kleur thans zichtbaar is, zeilen 
zoo'n beetje mede. Zeer aardig beschrijft LIEFTINCK dit voor het ras florida in het 
tijdschrift Treubia, dl. 14, 1934, op blz. 383: 

"Their curious fluttering flight is very suggestive of the skippers (Hesperiidae) among the but
terflies, and the magnificently emerald-green hind wings make this striking species very conspic
uous. When in flight the flatly spread hirltl 'wings act as planes whilst the (ore serve to propel 
the insect as it skims the surface of a stream". (Cursiveering van mij). 

Plotseling is de libel verdwenen; zooeven zagen wij nog zeer dl)idelijk de 
smaragdgroene vleugels lichtend in het felle zonlicht en ineens is zij weg. Het 
raadsel is spoedig opgelost: zij heeft ·zich op wat drijfhout neergezet en haar 
vleugels toegeklapt, zoodat alleen het donkere brons van de onderzijde van den 
achtervleugel zichtbaar is. Op eenigen afstand ziet men dit natuurlijk lang niet 
zoo goed als het levendig iriseerende smaragdgroen van de bovenzijde. 
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De wijfjes vallen veel minder op; zij gedragen zich ook veel rustiger en 
houden zich meer op in de hoornen en struiken langs den oever. In kleine berg
beekjes zit deze soort bij voorkeur op de steen en in de bedding; in groote rivieren 
op drUfhout . 

Fam. EUPHAEIDAE. -Deze familie bestaat uit de geslachten Euphaea en 
Dysphaea. Kunnen wij de twee bekende Dysphaea-soorten van Borneo beschrijven 
en afbeelden, met Euphaea is dit helaas niet het geval. De soorten van dit geslacht 
zijn zeer lokaal, bewonen dus een vrij beperkt gebied en verschillende soorten 
zUn bovendien verre van algemeen. Van de op Borneo voorkomende 6 soorten heb 
ik er maar 2 waargenomen 
en verzameld. Sumatra her
bergt er weer 6 geheel andere, 
terwijl dat eiland maar één 
soort heeft, die ook op Java 
voorkomt, nl. Euphaea varie
gara (RAMB .). De bovenz~jde 
van de achterv teugels van het ó 
van deze E. variegata draagt 
eenschitterendsmaragdgroene 
vlek; van onderen is die vlek 
echter even schitterend paars 
van kleur. Zij is de eenige 
Euphaea die op Java voor
komt, zeer gewoon en met 
behulp van de gekleurde af
beelding op de plaat gemak
kelijk te herkennen 

3. Eupbaea impar 
inaequipar SELYS (fig. 2, 

midden-boven jong ~' mid
den-links oud ~' rechts ó). 

De ondersoort inaequi

t 

"'' '·· 

Fig. 2. Eupha ea impar ina equipar ~ELYS, bovenaan midden 
jong ~' middelste rij links ~' recht s ó.- Euplw ea trico lorSELYS , 

onderste rij midden Ó· 
[foto Caomans de Ruiter . 

par is typisch voor Borneo; zU werd echter ook door mij waargenomen op een 
der Karimata-eilanden (Maart 1931), maar toen helaas niet gevangen . 

De sexen zijn zeer verschillend gekleurd; het ~ is zeer zeldzaam, de óó 
daarentegen zUn aan snelstroomende beekjes in donkere bergbosschen vrij talrijk, 
ze werden althans op meer dan één plaats door mij waargenomen en verzameld . 
Ook deze soort rust met toegeklapte vleugels uit. 

Ó· Oogen en kop zwart met aan weerszijden van het voorhoofd :i blauwe, vrij groote vlekken bij 
het oog. Thorax fluweelzwart, met 2 hemelsblauwe, niet geheel doorloopende banden; op de zijden 
zijn 4 eveneens helder blauw gekleurde vakken zichtbaar, door fluweelzwarte banden begrensd. 

Abdomen , zwart; lste segment op zij met zeer klein blauw vlekje. Pooten zwart. 
Vleugels bruinachtig, glanzend, met een zeer donkere chocolade-bruine vlek aan het uiteinde 

van den achtervleugeL bijna zoo groot als de helft van de vleugellengte, iets iriseerend. 
Pterostigma (verdikte en sterk gepigmenteerde randcel dichtbij het uiteinde van den vleugel) 

donkerbruin. 
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~. Geen vleugelvlek. Thoraxzijden vuilg!oen inplaats van blauw. Pterostigma donkerbruin. (Het 
tweede ~ op de foto vertoont een niet goed uitgegroeiden rechter voorvleugel). 

Dit is een vrij schuwe soort, die zich niet zoo gemakkelijk . laat benaderen. 
De typische Euphaea impar, die maar heel weinig van inaequipar verschilt, komt 
op Sumatra voor, maar op Java zullen we haar vergeefs zoeken. 

4. Euphaea tricolor SEL YS (fig. 2, onderste rij midden, ó; zie ook de ge-
kleurde plaat!). · 

Deze is uitsluitend van Borneo bekend, is veel mooier gekleurd op de vleugels 
dan de vorige soort, maar 
helaas ook veel zeldzamer. 

Fig. 3. Dysphaea dimidiata SELYS (bovenste rij links 0, rechts~) 
en Dysphuea lugens SELYS (midden onder). 

foto Caomans de Ruiler]. 

Het ~ is nog onbeschreven, 
en het is ook mij niet mo
gen gelukken het te ont
dekken. Iets voor de in 
Borneo wonende lezers van 
dit tijdschrift eens te pro
beeren deze leemte aan te 
vullen! 

Oogen en kop als boven. 
Thorax zwart met onduide
lijken koperglans ; zijden in 
3 vakken verdeeld door fijne 
groenach ti ge, schuin afloopen
de lijntjes; bovenste vak 
eveneens iets koperglanzend; 
onderzijde zwart. 

Abdomen zwart, opzij een 
onduidelijk olijfkleurig vlekje 
op het lste segment. Pooten 
zwart. 

Vleugels bruin, glanzend, 
op achtervleugel een choco
lade-bruine vlek aan het uit-

einde (als bij impar inaequipar) en daarvóór een schitterend blauw en groen iriseerende vlek in 
het midden van den vleugel (tricolor = driekleurig). 

Pterostigma donkerbruin. 

Veel meer beperkt in voorkomen (lokaler) dan de voorgaande soort. Mij 
slechts van 2 plaatsen bekend en aldaar niet talrijk vliegend. Kiest meer de zonnige 
gedeelten van een bergbeek uit en rust graag met toegeklapte vleugels hoog in 
de hoornen, waardoor zij moeilijk opYalt. Is nog schuwer dan inaequipar. Als men 
haar den eersten keer niet in het net heeft, weet zij zich in veiligheid te stellen 
door buiten het bereik van een vlindernet, hoog in een boom te gaan zitten. 

5. Dysphaea dimidiata SELYS (fig. 3, bovenste rij links ó, rechts ~). 
Hiermede ben ik gekomen tot een soort, die ik in de speciale aandacht aan

beveel van de talrijke op Java wonende leden van de Nederlandsch-Indische 
Natuurhistorische Vereeniging. Hoewel deze zeer gemakkelijk te herkennen Dys
phaea een groot verspreidingsgebied heeft (Maleisch Schiereiland, Sumatra, Borneo 
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en Java), is de soort na de ontdekking op Jáva, onveer 80 jaren geleden, op dat 
eiland sindsdien niet meer teruggevonden. Gelet op het vrij groot aantal plaatsen 
op Sumatra, waar deze fraaie soort werd verzameld, terwijl in West-Borneo dimi
diata eveneens op verschillende plaatsen werd waargenomen, geloof ik niet, dat 
zij op Java zóó zeldzaam voorkomt, als algemeen wordt verondersteld. Wanneer 
over grootere gebieden- vooral in West-Java- een intensiever onderzoek naar 
het voorkomen van deze libel wordt ingesteld, zal zij naar mijn meening wel weer 
te voorschijn komen. 1 ) · 

Daarom eerst een beschrijving van dezen "zwartrok", ter nadere kennismaking. 
Ó· Geheel fluweelzwart, leikleurig op de onderdeelen. Vleugelvlekken zwartbruin met zwak paars-

achtigen gloed. "Venstertje" aan het eind van den voorvleugel veel grooter dan aan dat van den 
achtervleugel, met aan den voorrand een donkerbruinen zoom. 

~· Oogen en voorhoofd donkerbruin. Thorax zwart, aan weerszijden door een olijfgele streep be-
grensd; zijden eveneens zwart met olijfgroene teekenfng. Abdomen van boven zwart, opzij een 
groengele streep; onderkant blauwgrijs "berijpt". Vleugels geheel bruinachtig, iets iriseerend, met 
lichtere plekken, zooals op de foto te zien is. ,~ 

In de onderafd. Singkawang (W. Borneo) vooral aan de Selakau-rivier (nabij 
Bakoean), de Soengei Bakoean (nabij Piong-San), de Soengei Djirak en eenige 
bergriviertjes bij den G. Penaring. · 

De óó op bovengenoemde plaatsen niet bepaald talrijk, maar toch vrij gere
geld aangetroffen; ~~ zeer zeldzaam. 

Deze soort is in tegenstelling met de hieronder te bespreken Dysphaea lugens 
SELYS niet zeer schuw. Het ó zit bij voorkeur op drijfhout, liefst op de kale takken 
van in de rivier gevallen hoornen, dichtbij het wateroppervlak; in den regel in de 
lengterichting van den tak. Het achterlijf wordt daarbij vrijwel horizontaal ge
houden. De vleugels zijn in rust dichtgek ,apt; eens zag ik deze uitgespreid in 
schuinen stand eenigszins naar onderen gebogen. De libel zat zich echter te "zonnen" 
en klapte na eenigen tijd de vleugels weer toe. Het vangen gaat niet zoo eenvou
dig, in verband met de vele obstakels, waartusschen men het net moet bewegen. 

De óó zitten, als men ze niet te na komt, uren lang op dezelfde plaats en keeren 
na te zijn verjaagd, in den regel steeds weer naar hun oude "uitkijkpost" terug. 

Wijfjes zag ik slechts tweemaal tijdens de bruiloftsvlucht (de bekende vlucht 
van 2 libellen, waarbij de voorste - het mannetje - met de gebogen tangen, die 
aan het uiteinde van het laatste segment zitten, het wijfje bij haar nek vasthoudt). 
Dit getweeën heen en weer vliegen- het voorspel van de eigenlijke paring- duurt 
soms geruimen tijd. Toen ik dan ook, van een tournée terugkeerend en bij de 
Soengei Djirak aangekomen, eindelijk het lang gezochte ~ met haar maat zag 
vliegen, bedacht ik mij niet lang, schroefde het net op den stok en waadde tot 
over mijn middel in dit riviertje, om deze kans te benutten. Met meer geluk dan 
wijsheid kon ik beide tijdens de vlucht vangen. Het valt niet mee snel vliegende 
libellen in het net te krijgen! 

1) Dit is intusschen reeds gebeurd! In April van het vorig jaar werd eindelijk"- na 82 jaar
het geschikte "broedgebied" van deze merkwaardige soort ontdekt en wel in de buurt van Djasinga 
op de grens van de residenties Bantam en Buitenzorg, waar Dysphaea tamelijk veelvuldig voorkomt 
aan enkele zwaar beschaduwde, langzaam stroomende riviertjes in boschrijk terrein. Niet alleen konden 
de paring en het eierleggen worden waargenomen, maar ook werd daar de larve ontdekt, welke voor 
dit genus nog geheel onbekend was. Red. 
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6. Dysphaea lugens SEL YS (f:îg. 3 onderste rij d'). 

r). Grooter dan dimidiata , zonder bruinen rand, langs den voorrand aan de bovenzijde van het 
. "venster'' op den voorvleugeL Op den zwartbruinen achtervleugel zeer kleine, donkerbruine vlek. 
Bij verschillende exemplaren zijn deze "vensters" echter duidelijker, grooteren scherper begrensd . , 
Lijkt overigens zeer veel op de voorgaande soort. 

<j!. Nog niet door mij waargenomen. Beschreven naar een exemplaar, dat nabij Sintang (W. Borneo, 
bovenstrooms Kapoeas-rivier) verzameld werd. 

Het merkwaardigste is, dat beide soerten nabij Bakoean aan de Soeng(i 
Selakau, door elkander voorkomen. Hoewel zij op eenigen afstand zeer veel gelijkenis 
vertoonen, kon ik ze later aan de wijze, waarop zij op de komst van onze prauw 
reageerden, t'och zeer goed onderscheiden. Bleef dimidiata in den regel zitten (mits 
wij natuurlijk niet tegen den tak stootten), de grootere soort was veel schuwer 
en vloog bij onze nadering vrijwel altijd reeds weg, voordat zij binnen het bereik 

Fig. 4. Rhinocypha biseriata 
SELYS, Ó· West Borneo (X 2). 
ex A1u."i. Buiten!!org} , 

van het net kwam. Mislukte de eerste poging, dan 
kon m~n wel verder varen, want steeds koos zij dan 
de hoogst gelegen takken van in de rivier gevallen 
hoornen tot rustplaats uit. 

In de onderafdeeling Singkawang is deze soort 
beslist zeldzamer . dan de voorgaande; meer boven
strooms, den Kapoeas schijnt het juist andersom te 
wezen, althans verzamelde L. MARTIN in de jaren 
1909-1910 in de omgeving van Sintang 13 d'd' en 1 
<j! van Dysphaea lugens tegen geen enkel ex. van 
dimidiata. 

Fam LIBELLAGINIDAE. - Een familie van klei-,. 
nere soorten met smallere vleugeltjes en naar ver-
houding opvallend korte achterlijven. Lichaam r~jkel~jk 
geel, groen, blauw of rood gekleurd en daardoor 
zeer opvallend. Vele soorten bewonen een beperkt 
gebied. Op Borneo leven vertegenwoordigers van 

Rhinocypha, Calocypha, Libellago en• Rhinoneura. Zij rusten alle met toegeklapte 
vleugels uit, meestal op over het water hangende kale takjes van hoornen, bla
deren, of op steenen in de beekbedding. Ook hier zijn de wijfjes weer zeer eentonig 
van kleur, bronsglanzend met groene en gele vlekjes. Onder elkaar zijn ze nogal 
moeilijk te onderscheiden, zoodat we hier alleen een korte beschrijving van de 
opvallend gekleurde mannetjes zullen geven. 

1. Rhinocypha biseriata SELYS (fig. 4 d'). 
Dit is de gewoonste soort in Bprneo met het grootste verspreidingsgebied. 

Rhinocypha is afgeleid van rhinos =snuit, en cyphon = krom, dus een opwaarts 
gebogen snuit, terwijl biseriata beteekent 2 series vleugelvlekken. 

d'. Kop in hoofdzaak zwart . Thorax zwart, met een driehoekig paarsrood vlekje op het beneden-
gedeelte van den middennaad en twee veel grootere schoudervlekken van dezelfde kleur, opzij 
zwart met schuine fletsgroene banden. Pooten van buiten zwart, van binnen geelwit. 

Abdomen donker. met fijne li chte ringetjes op de voorste segmenten, en blauwe en groene 
vlekjes op de zijden. Vleugelvlekken chocolade-bruin met blauw en violet iriseerende kleine 
"venstertjes". 
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Het aantal van Borneo bekende Rhino.qypha's bedraagt niet minder dan negen, 
maar ondanks herhaalde nasporingen is het mij niet gelukt meer dan één soort te 
vangen. Ik geloof dan ook te mogen aannemen, dat de andere soQrten erg plaat
selijk over het enorme eiland vei·sp~eid zijn. Sommige soortenhebben het achterlijf 
even opvallend mooi gekleurd als de meeste Libellugo's. Op Java komen weer 
vier andere soorten ·v oor, waarvan twee ook op Sumatra. De gewoonste op Java 
is R. fenestrata (BURM.) die zeer veel op biseriata lijkt; zooals de naam al aangeeft, 
zijn ook hier de vleugels versierd met venstervlekjes (zie de gekleurde plaat!) 

Van de zeven Rhinocypha-soorten, welke van Sumatra bekend zijn, komt er 
geen enkele op Borneo voor, waarmede het endemisch karakter van dit merk
waardige geslacht wel voldoende is aangetoond! 

8. Calocypha petiolata (SELYS) (zie de gekleurde 
plaat, ó) . Zeer zeldzaam. 

Vroeger als Rhinocypha karschi "KRüG., uit Sumatra 
bekend. Later opnieuw beschreven naar een door mij ge
vangen ó. Dit is de tweede vertegenwoordiger van het 
geslacht; de andere, C. laidlawi, komt in .Ächter-Jndië voor. 
Onze Borneo'sche soort heb ik in de onderafd. Singkawang 
slechts op twee plaatsen aangetroffen en dan nog maar 
af en toe een enkel exemplaar. Het is een mooi gekleurde 
soort! Zooals uit de afbeeldin gen moge blijken kleiner dan 
Rhinocypha, maar wat grooter dan de afgebeelde Libellago's. 
Het ~ heb ik nooit gezien. 

Ó · 
.1 · 

Kop en thorax zwart met licht groengele banden en vlekken; 
op de zijden een breeden, tweedeeligen groenen l'>and. Poolen zwart, 

Fig. 5. Libellogo uurantia
co (SELYS) W . Borneo (X 2) 

"fe:r Mu s. Builenzorg. 

aan de binnenzijde van de schenen zilverwit. Abdomen oranjerood op 7 segmenten, met zwarte 
ringetjes, laatste segmenten geheel zwart; zijden met verschi llend geteekende groene lijntjes Vleu
gelvlek van het achterste paar donker chocoladebruin, iets iriseerend. Pterostigma alleen op voor
vleugel zichtbaar, donker. 

Het verspreidingsgebied van deze soort is veel grooter dan van een der 
Rhinocypha-soorten; zij komt voor op 't Maleisch Schiereiland, Sumatra en Borneo. 

9. Libellago hyalina (SELYS). 
Ook het verspreidingsgebied van de leden van dit geslacht is over het al

gemeen grooter dan dat van Rhinocypha. Van de zeven soorten, die van Borneo 
beschreven zijn, verzamelde ik er drie, die ook elders voorkomen. 

In West Borneo is L. hyalina overal talrijk, zoowel in de moerasbosschen als 
m de nabijheid van bergriviertjes. Een donkere, weinig opvallende soort. 
Ó· Lichaam zwartblauw, in bepaald licht bezien et een donkerpaarsen gloed; onderzijde iets lichter. 

Pooten blauwzwart. Vleugels zonder topvlekJe, doorschijnend maar vuil bruinachtig getint en 
iriseerend. Pterostigma donkerbruin. · ,· · · 

Komt ook op de omliggende eilanden voor, maar niet op Java. 

10. Libellago aurantiaca (SELYS) (flg. 5, ó). 
Minder algemeen dan hyalina, hoewel toch geenszins zeldzaam. Kleirier dan 

de voorgaande en de hieronder besproken soort. Lichaam veel 'levendiger, fräai 
rood gekleurd: · 
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d. Kop zwart, op 't voorhoofd eenige gel~ stipjes. Thorax zwart; bruingele midden naad, niet 
geheel doorloopende bruingele schouderstrepen en opzij met 2 schuin naar voren loopende lichte 
banden. 

Abdomen donkerrood, op de segmenten een zwart dwarsbandje ; opzij bruingeel met zwarte 
teekening. Vleugelvlek op het uiteinde van den voorvleugel chocolade-bruin, iets iriseerend. 
Pterostigma alleen op den achtervleugel, lichtbruin. 

Behalve van Borneo is deze Libellago ook bekend van het Maleisch Schier
eiland en enkele tusschenliggende kleinere eilanden, maar elders in den Archipel 
IS ZIJ merkwaardig genoeg niet gevonden. 

11. Libellago semiopaca (SELYS) (fig. 6, d.) 
Vrij zeldzaam, in hoofdzaak in de Selakau-rivier op drijfhout uitrustend 

aangetroffen; ook in het moerasbosch van Bakoean. 

d. Kop zwart, op 't voorhoofd enkele groene puntjes. Thorax zwart 
met smalle schouderstreepjes; zijden zwart met twee :zeegroPne vak
ken, versierd •met zwarte teekening. Abdomen zwart, van boven met 
zeegroene figuurtjes op de segmenten en de zijden eveneens groen 
gevlekt. Vleugels zwak getint; de vlek aan het uiteinde van den 
voorvleugel is zeer donker bruin (semiopaca = half opak, dus half
doorzichtig!). Pterostigma op achtervleugel donkerbruin. 

Dit kleine, groene Libellago'tje komt ook op het 
Maleisch Schiereiland en Sumatra voor. De andere soorten 
van het geslacht heb ik niet kunnen ontdekken, evenmin 
als Rhinoneura, een afwijkend lid onder zijn familieleden, 
dat alleen val];, Borneo bekend is, met slechts één soort. 

Van Java ,kennen we slechts twee soorten Libellago, 
Fig. 6. Libellago semiopa

ca (SELYS) W. Borneo 
(X 2). 

waarvan de vrij algeroeene L. lineata (BURM.) op de ge
kleurde plaat is afgebeeld. Deze heeft een enorm verspreidingsgebied (Britsch Indië 
tot Borneo en Java). De andere, L.sumatrana (SELYS), is op Sumatra en Java ge
vonden, en lijkt sprekend op onze L. aurantiaca, behalve dat zij een oranje "snuit" 
heeft. Behalve L. hualina, semiopaca, lineata en sumatrana, leeft aan snelstroomende 
oerwoud-beekjes nog de schitterend gekleurde L. snellemanni (SELYS), die onze 
lezers ook op de gekleurde plaat afgebeeld vinden. 

Hilversum. L. COOMANS DE RUITER. 

Verklarin~ van de ~ekleurde plaat. 

1. Neurobasis chinensis L. d W. Borneo. 
2. Euphaea variegata (RAMB.) d W. Java. 
3. Euphaea tricolor (SELYS) d W. Borneo. 
4. Rhinocypha fenestrata (BURM.) d W. Jàva. 
5. Calocypha petiolata (SELYS) ó W. Borneo. 
6. Libellago lineata (BURM.) d W. Java. 
7. Libellago snellemanni (SELYS) d Z. Sumatra. 

Alle exemplaren uit de verzameling van het Zoölogisch Museum te Buitenzorg, 11/ 2 X nat. 
grootte. Pootjes en het linker vleugelpaar (behalve bij nQ. 7) zijn weggelaten. Waterverf-afbeeldingen 
van GOESTI ABDOELKADIR. 


